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Professor Cheryl de la Rey 
VisekanselieR en RektoR, 
UniVeRsiteit Van PRetoRia 

Sedert sy stigting ’n honderd jaar gelede deur die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk, bied Sonop 
huisvesting aan manstudente van die Universiteit van 
Pretoria. Met die Universiteit se eie eeufeesviering wat 
dié van Sonop slegs agt jaar vooruitloop, het Sonop die 
lewe van menige oud-Tukkie help vorm. ’n Mens hoor 
dikwels by alumni-funksies hoe oud-Sonopmanne 
met heimwee die avonture van hul studentedae 
herleef. Dwarsdeur sy bestaan het Sonop sy unieke, 
onafhanklike karakter behou. Inwoners en alumni van 
Sonop word steeds deur ’n sterk samehorigheidsgevoel, 
kameraderie en lojaliteit aan die Sonop-familie 
saamgesnoer. Die kenmerkende losstaande vierkamer 
mansjoene geleë in die gevestigde tuine van die ses ou 
burgererwe in Brooklyn, wat oorspronklik aangekoop 
is om die tehuis te huisves, met sportfasiliteite soos 
’n swembad, ’n muurbalbaan en ’n biljartsaal op die 
terrein, aangevul deur ’n hele reeks geliefde inwonende 
troeteldiere, ’n huiskoerant en selfs voertuie wat 
aan Sonop behoort, skep ’n huislike atmosfeer wat 
sterk, lewenslange vriendskapsbande tot gevolg 
het. Twee groot self befondsde restorasieprojekte 
van die terrein en geboue, wat geheel en al deur 
alumni uitgevoer is, getuig van hul lojaliteit en 
toewyding teenoor Sonop. Onder UP-studente is 
Sonopmanne bekend vir hul geesdriftige deelname 
aan die studentelewe en hul ywerige mededingings-

gees in sport- en kultuurbedrywighede. Sonop se 
volgehoue strewe om ’n sterk sin van gemeenskaps-
betrokkenheid en sosiale verantwoordelikheid by hul 
inwoners te kweek, is eweneens noemenswaardig. 
Dit verklaar dan ook waarom soveel oud-Sonoppers 
deur die jare groot sukses in hul gekose loopbane 
en invloedsfere behaal het. Oor die afgelope eeu het 
Sonop deur vele uiteenlopende fases beweeg – van 
kerk- na universiteitsbesit tot die huidige model 
waar Sonop aan die Bond van Oud-Sonoppers 
behoort, beheer word deur die Sonopraad en bestuur 
word deur ’n voltydse Koshuishoof en die verkose 
Huiskomitee. Deur aanpasbaarheid en toepaslik 
te reageer op veranderende tye sal Sonop nog lank 
floreer. Hartlike gelukwense aan alle Sonop-studente 
en -alumni by geleentheid van jul eeufeesjaar! 
Mag julle vir nog baie jare, soos julle julself ten 
doel stel, bekostigbare en nie-diskriminerende 
huisvesting aan UP-studente bied binne ’n kultuur 
van gesonde waardes, akademiese uitnemendheid 
en ’n deelnemende, geronde lewensoriëntasie. 
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Professor Cheryl de la Rey 
Vice-chancelloR and PRinciPal, 
UniVeRsity of PRetoRia 

Ever since the Dutch Reformed Church established 
Sonop a hundred years ago, it has provided 
accommodation for male students of the University 
of Pretoria. With the University’s own centenary 
preceding Sonop’s by a mere eight years, Sonop has 
shaped the lives of numerous oud-Tukkies. From time 
to time at UP alumni events, ‘oud-Sonop manne’ can 
be overheard fondly recounting the adventures of 
their student days. Throughout its existence Sonop 
has maintained its unique, independent character. 
Residents and alumni of Sonop are united by a strong 
sense of belonging, camaraderie and loyalty to the Sonop 
family. The detached four-room ‘mansjoene’ situated 
in the established gardens of the six burgher erven in 
Brooklyn originally purchased to house the hostel, with 
onsite sporting facilities like a swimming pool, squash 
court and billiards hall, complemented by a series of 
much-loved resident pets, an in-house newspaper and 
even vehicles belonging to the residence, create an 
atmosphere that frequently leads to strong bonds and 
lifelong friendships. Two major self-funded restoration 
projects of the Sonop premises carried out entirely 
by alumni bear visible testimony to their loyalty and 
commitment to Sonop. Among UP students, residents of 
Sonop are well known for their enthusiastic participation 
in student life and their vigorous competitive spirit 
in sporting and cultural events. Notable too is that 

Sonop strives also to foster a strong sense of civic 
duty and social responsibility in its residents. Many 
student residents of Sonop went on to become highly 
successful in their chosen professions and spheres 
of influence. Over the past one hundred years Sonop 
has moved through many and varied phases - from 
church to university ownership to the current 
model: owned by the Bond van Oud-Sonoppers, 
governed by the Sonop Council and managed by a 
full-time Head of Residence and the elected House 
Committee. Through adaptability and responsiveness 
to changing times, Sonop is likely to continue long 
into the future. Congratulations to all Sonop students 
and alumni on the occasion of your centenary year! 
May you long continue to deliver on your stated goal 
of providing affordable and non-discriminatory 
accommodation to UP students while imbuing in 
them sound values, fostering a strong academic 
culture and ensuring a well-rounded life orientation. 

V o o r w o o r D e
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Om ’n eeu se aktiwiteite in woord en beeld saam te vat, is 
’n uitdaging – veral as dit om ’n aktiewe koshuis met 
woeilige inwoners soos Sonop gaan.
As voëlkyker wil ek graag die samestelling van 
hierdie Eeufeesboek soos volg beskryf: dit gaan nie 
net om die arende wat groot hoogtes in hulle loopbane 
bereik het nie, dit gaan ook om die mossies en die 
vinke wat voortdurend betrokke was en steeds hulle 
deel bygedra het. Of ons meer aandag aan die paar 
aasvoëls (vgl die diefstal van die Pierneefskilderye) 
moes skenk, moet die leser maar self besluit!?
As potjiekosmaker het ek probeer om die redaksie 
aan te spoor om die kroniek van ’n eeu volgens 
opeenvolgende dekades (soos die lae in ’n pot) neer te 
skryf. Hierdie kroniek word egter onderbreek deur talle 
aanvullende staaltjies wat op humorisitiese wyse meer 
besonderhede verskaf. Elke leser van die Eeufeesboek 
moet vanuit sy eie ervaring in Sonop die sout en peper 
verskaf wat smaak aan die leeservaring verleen.
Die samestelling van die Eeufeesboek het oor die 
afgelope twee jaar geleer dat ’n mens se geheue en 
herinnering subjektief en selektief is. Dit is opwindend 
om uiteenlopende weergawes van dieselfde gebeurtenis 
te probeer kombineer wat reg aan die verskillende 
persepsies laat geskied. Terselfdertyd is dit ook ’n resep 
vir meningsverskille wat sekerlik lank na die publikasie 
van die Eeufeesboek sal voortduur. Alternatiewe 

Hendrik Bosman 
eeUfeesboekRedakteUR

standpunte is welkom en kan aan Sonop se argief 
gestuur word vir aanvulling in toekomstige gedenkboeke 
van hierdie aard. Aangesien die eerste tagtig jaar van 
Sonop reeds in vorige gedenkalbums beskryf is, val die 
klem in hierdie Eeufeesboek veral op die laaste twee 
dekades, sonder om die ouer geskiedenis af te skeep.
In samehang met die Eeufeesboek word ’n databasis 
saamgestel wat bestaan uit huis- en HK-fotos, 
asook naamlyste van inwoners met persoonlike 
besonderhede, indien beskikbaar. In die toekoms sal 
Sonop se argief met die opdatering van inwoners se 
besonderhede voortgaan ten einde kontak tussen 
koshuisgenote makliker te maak. Meer besonderhede 
word tydens die Eeufees bekend gemaak.
Groot dank en waardering is aan die lede van die 
Eeufeesboek se redaksie en adviespaneel verskuldig:
· Kernredaksie – sien asb titelblad
· Adviespaneel
· Fred Camphor (drukproses) 
· Nic Cronje (finansiële beplanning) 
· Hannes de Beer (institusionele geheue en die opspoor  
van stories) Fanie Steyn (koördinering met Feeskomitee 
en foto's) Navorsing toon aan dat ’n mens in vele 
opsigte is wat jy onthou. Mag hierdie Eeufeesboek 
herinneringe vestig wat jou menswees verryk en uitbou.
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V o o r w o o r D e

100 JAAR!! ’n Lang tyd in die Suid-Afrikaanse konteks. 
Mens kan tereg vra wat die faktore is wat bydra tot die 
lang en volhoubare bestaan van ’n instansie soos Sonop.
Dit is en was verseker nie die geboue en fasiliteite nie, 
alhoewel belangrik.
Dit moet wees die lojaliteit, toewyding en liefde vir ’n 
plek met lewe en gees wat ’n blywende indruk op sy 
inwoners gemaak het en steeds maak.
Al Sonop se inwoners, huidig, oud en toekomstig, het  
en sal slegs ’n kort periode in Sonop vertoef, maar op ’n 
belangrike tyd in enige jong man se lewe. Dit is sekerlik  
die geheim waarom dit nodig en moontlik is om ’n 
Eeufees te reël en ’n Gedenkboek uit te gee. 
’n Geleentheid om die bydraes tot die Universiteit van 
Pretoria se studente- en akademiese lewe te vier en om 
opnuut toe te wy aan die toekoms in ’n dienslewerende 
verhouding teenoor UP, sy inwoners as studente aan  
UP en die gemeenskap in die breë.
Dit was my voorreg om die afgelope ses jaar te dien  
as Voorsitter van die Sonopraad (direksie van die 
Sonopmaatskappy) saam met vyf ander raadslede 
(Willem Boshoff, Arie Penning, Dewald Theron,  
Tonie Viljoen en Otto Diedericks/Daan Mills), wat  
as ’n span entoesiasties en suksesvol kon werk aan  
die voortbestaan en ontwikkeling van Sonop.  
Net soos baie ander rade in die voorafgaande 94 jaar.
Baie veranderinge moes die afgelope ses jaar 

aangebring word ten opsigte van gebruike, kultuur 
en fasiliteite om aan te pas by die veranderende 
universiteitsomgewing en die verwagtinge van 
inwoners en hulle ouers wat verantwoordelik is 
vir hulle ondersteuning. Dit was moontlik met die 
samewerking van my mederaadslede, briljante 
huiskomitees en HK-Voorsitters en besondere 
inwoners. Ek bedank hulle almal graag en bring 
hulde aan almal wat saamgewerk het om grootse 
verandering aan te bring wat die voortbestaan 
van Sonop verseker het vir nog ’n 100 jaar.
Dit is op die wag van die Sonopraad van die afgelope  
ses jaar dat ’n Huisvader weer aangestel is. ’n Vreemde 
verskynsel in Sonop wat sedert 1947 huisvaderloos was,  
maar ’n noodsaaklikheid vandag. Tonie Viljoen wat 
sedert 2010 die inwonende Huisvader is, is vandag 
’n geliefde mentor vir inwoners en ’n noodsaaklike 
uitvoerende beampte vir die Sonopraad.
Ons dank gaan aan ons Hemelse Vader vir genade  
oor 100 jaar, maar veral ook die afgelope ses jaar.
Mag hierdie feesgeleentheid vir oud, huidige en 
toekomstige Sonoppers ’n spesiale geleentheid en  
ervaring wees van waar ons die toekoms met vertroue  
en entoesiasme sal tegemoet gaan.

Danie Slabbert 
VooRsitteR sonoPRaad 
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Dit is ’n baie groot voorreg om ’n bydrae te lewer tot die 
eeufeesboek van Sonop Christelike Tehuis. Ek doen 
dit hier as Voorsitter van die Bond van Oud-Sonoppers 
(BOS), maar veral as ’n lojale oud-Sonopper. 
’n Eeu is ’n lang tyd om oor terug te kyk, maar die 
eeufeesboek gaan dit vir jou makliker maak. Die meeste 
feesboeklesers se betrokkenheid by Sonop strek natuurlik 
nie oor die volle honderd jaar nie. In ons tyd was daar 
enkele seniors wat jou kon laat dink het dat hulle reeds 
sedert 1916 in die Tehuis woonagtig was, maar dit was 
nie so nie. ’n Studenteleeftyd is gewoonlik ’n kort periode 
van intense betrokkenheid en spoedige vertrek. Dit 
lei daartoe dat Sonop se 100 jaar in werklikheid slegs 
oorvertel kan word in honderde kort geskiedenisse 
van individue se wedervaringe in die Tehuis. Die volle 
omvang van herinneringe sou tientalle bande beslaan 
en dan sou die helfte ook nog versweë gebly het.
Die huidige geslag Sonoppers is die erfgename van ’n 
ryk nalatenskap, beide histories en geografies. Sonop se 
geskiedenis loop dik, want die aantal Sonoppers wat oupas, 
pa’s, broers, ooms, neefs en ander kennisse se spore kom 
natrap het, is groot. Maar jy hoef nie ’n special in jou eerste 
jaar te wees, om in Sonop spesiaal te wees nie. Daarvoor 
hoef jy net dáár te wees. Jou blote teenwoordigheid 
het help skryf aan die uitsonderlike verhaal van ’n 
onafhanklike koshuis aan die Universiteit van Pretoria, 
eers as deel van die Kerk se werk en meer onlangs as ’n 
maatskappy. Sonop is in die eerste plek die mense wat 
dit saam met jou bewoon het. Baie oud-Sonoppers het ’n 
groter verbondenheid aan die vriende wat hulle in Sonop 
gemaak het, as wat hulle na die plek terughunker.
Ek koester die paar jare wat ek tussen 1977 en 1981 
in die Tehuis gewoon het as belangrike jare in my 
menswording. Dit was kort na die 1976-opstande wat die 
politieke landskap onherroeplik verander het. Tussen 
ons eerstejaars was daar ou manne wat reeds diensplig 
in die Weermag of Polisie gedoen het. Die ander moes dit 
nog gaan doen. Dit alles het ook in Sonop, veral in die laat 
aande, neerslag gevind in gesprekke oor wat die toekoms 
mag inhou. My latere betrokkenheid, as lid van die bestuur 
van die Bond van Oud-Sonoppers en van die Sonopraad, 
strek oor ’n baie langer tyd van meer as twintig jaar. Dit was 

hoofsaaklik tydens en ná die groot politieke veranderinge 
van die vroeë 1990`s. Die vrae oor wat die toekoms sou 
inhou, moes algaande beantwoord word en Sonop moes 
homself verantwoord ten opsigte van die veranderinge 
op die gemeenskaps- en politieke vlak. Daarop het BOS 
en die Sonopraad probeer antwoord deur algaande aan 
te pas by die eise van die tyd, maar deur doelbewus ook 
te beskerm wat eie en besonders aan die Tehuis is.
Om terug te kom by die geskiedenis en die landskap: 
Elke geslag moet verantwoordelikheid neem vir 
sy eie tyd, maar die ervaring van vorige geslagte 
verryk die verwysingsraamwerk van hulle opvolgers 
en daaruit kan huidige Sonoppers, die Sonopraad 
en die Bond van Oud-Sonoppers ryklik put. Mag 
die wisselwerking tussen die geskiedenis en die 
huidige vir Sonop ’n vrugbare gesprek afgee. 
Die geboueskat van Sonop het nou reeds ’n tweede 
restourasiepoging deurloop, omdat die oud-Sonoppers 
telkens geoordeel het dat ’n wesenlike deel van die 
Sonoppervaring ook gestempel word deur die plek self – die 
geboue en die tuine. Daarom het ek soveel waardering vir 
die werk wat die twee restourasiekomitees, die eerste in 
die Sewentigerjare en die tweede in die afgelope drie jaar 
gedoen het. Hulle werk staan as ’n monument van  
die afgelope 100 jaar se bestaan van Sonop.
Mag die byle huil, vir die volgende eeu wat nou begin het...

Willem Boshoff 
VooRsitteR Van die bond 
Van oUd-sonoPPeRs
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Dit is ’n onbetwisbare feit: Sonop se Eeufees-
gebeure beleef jy net een keer in ’n leeftyd!
Dit laat ’n mens wonder hoe die manne wat Sonop 
begin het en in die vestigingsjare grondslae 
moes lê vir die Tehuis, dalk tog gewonder het 
of die Tehuis die 100 jaar-merk sou bereik.
Die werklikheid is...dit gebeur in September 2016!
Onwillekeurig dink ’n mens terug aan elkeen wat met 
groot entoesiasme gebou het aan die voortbestaan van  
die koshuis. 
Met groot dank erken ons die hand van die Here 
– en hoe HY aan mense op ’n bepaalde tyd die 
wysheid en kennis en gawes gegee het om op 
daardie stadium die regte besluite te neem.
Vir elkeen van ons wat nou leef, is dit ’n voorreg om 
die fees mee te maak. Dit is werklik ’n EENMALIGE 
gebeurtenis in ons lewe. Ek dink terug aan die feeste 
wat in die verlede plaasgevind het. Elkeen is met regte 
Sonop-entoesiasme gereël. Dit is dan ook van daardie 
feeste wat ons kan lees in die Feesblaaie van die verlede. 
Vir 2016 se fees het ons almal probeer betrek om met 
voorstelle te kom om ’n unieke fees daar te stel.
Die Eeufees-Komitee het wyd gedink en beplan.
Daarom dra ek my dank oor aan elke Sonopper 
wat insette gelewer het. Maar... veral aan die 
Feeskomitee wat moeite gedoen het en soms 

Fanie Steyn 
VooRsitteR sonoP 
eeUfeesReëlingskomitee

vêr vir vergaderings gery het, my grootste dank! 
Dit was ’n fees om as ’n span saam te werk!
Aan die EEN wat TYD in sy hande vashou – die 
grootste lof en dank vir bewaring oor 100 jaar. 
Ons almal kan getuig: Die Here is in beheer en 
Hy het die tyd van 100 jaar laat volloop.
Dit is Hy wat mense gelei het om Sonop op koers 
te hou. So sal Hy vir die toekoms ook sorg!
Soli Deo Gloria!

V o o r w o o r D e
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Die leuse Bitter min kan ’n Sonopper wees word gereeld  
gehoor wanneer Sonoppers die huislied sing. Ook pryk  
hierdie woorde op die tuisblad van Sonop se webblad en 
verskyn op elke bemarkingspamflet wat Sonop versprei. 
Geskoei op hierdie besondere leuse wil ek in alle 
beskeidenheid waag om te sê: Bitter min kon in  
die verlede en bitter min sal in die toekoms ’n 
Sonop-huisvader/Koshuishoof kan wees. 
Tot en met Sonop se 31ste bestaansjaar het drie manne 
– elk op hulle eie besondere manier – as koshuisvader 
diens gedoen: Prof. WP de Villiers (1916 – 1935), Mnr. AC 
Vlok (1935 – 1939) en Prof. ID Bosman (1939 – 1947).
Die onverwagse afsterwe van Prof. ID Bosman in 1947 
– hy is in die Pastorie aan ’n hartaanval oorlede – het 
Sonop in die woorde van die huisvoorsitter van daardie 
jaar (Willie Lubbe) “huisvaderloos” gemaak. Met talle 
senior huislede – veral teologiese en mediese studente 
tot selfs in hulle 6de/7de studiejaar – was Sonop met 
’n baie senior HK-stelsel vir 63 jaar “huisvaderloos”.
Jonger wordende huiskomitees en snel veranderende 
omstandighede, sowel in die breëre samelewing as in 
die universiteitsomgewing het die Sonopraad egter laat 
besluit om weer ’n huisvader vir die tehuis aan te stel.
Wat ’n voorreg dat die mantel van die huisvader in 2010  
op my skouers geplaas is! Dit verg voorwaar ’n fyn 
onderskeidingsvermoë om saam met die huiskomitee 

aan die 162 inwoners ’n gebalanseerde koshuislewe 
te bied. Die doel is dat  hulle die ryke tradisie van 
Sonop se 100 jaar van bestaan kan beleef maar ook dat 
hulle hulleself met verantwoordelikheid en binne ’n 
Christelike milieu vir die beroepswêreld kan voorberei.
Die huisvaderskap impliseer egter ook ’n tweede  
groot verantwoordelikheid naamlik dié van koshuis-
hoof. As voltydse uitvoerende Sonopraadslid en 
maatskappysekretaris staan die koshuishoof 
aan die hoof van die dag tot dag bestuur van die 
koshuis. Alle fasette van die koshuis is hierby 
ingesluit: finansies, bemarking, instandhouding, 
die pas voltooide restourasieprojek, Die Bond 
van Oud-Sonoppers asook skakeling met die 
universiteit, die gemeenskap en oud-Sonoppers. 
Dankie aan ’n toegewyde Sonopraad vir hulle 
ondersteuning en leiding in die verband.
Laat die byle huil !

Tonie Viljoen 
hUisVadeR en koshUishoof
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Sonop se eeufeesviering bring opwinding, afwagting 
en nostalgie vir huidige inwoners en oud-Sonoppers. 
Hierdie merkwaardige mylpaal beteken dat die koshuis 
reeds vir 100 jaar ’n tuiste bied vir jong ondernemende 
manne wat hier vir hul ’n toekoms geskep, 
vriendskappe gebou en onvergeetlike herinneringe 
versamel het. Sonop Christelike tehuis is alombekend 
as die koshuis wat unieke tradisies, kameraadskap, 
sterk waardes en individualisme koester. Sonop het die 
identitieit van koshuis oorskry en is nie net ’n blyplek 
nie, maar ’n lewenslange tuiste vir elke inwoner.
In die oploop tot die eeufees was Sonop die onderwerp 
van ’n transformerende restourasieprojek wat die 
Stalle, Pastorie, Mansjoene, Badkamers, Biljartsaal en 
die kombuis tot wêreldklas standaarde opgegradeer 
het. Die geriewe van die tehuis is nou van uitmuntende 
gehalte en sal alle huidige en toekomstige Sonoppers 
trotse huisvesting gee vir die beste jare van hul lewe.
Die Restourasie projek is befonds deur lojale oud-
Sonoppers wat bydraes gelewer het en is deur 
die Restourasie komitee gedryf onder leiding 
van Danie Slabbert. Die vernuwing wat deur die 
restourasie teweeg gebring is, het tot gevolg dat 
die fasiliteite nou die dieselfde uitnemende beeld 
uitstraal as die kultuur, waardes en geskiedenis 
wat Sonop oor die jare deurlopend gevestig het.

Dewet van Schoor 
hUiskomiteeVooRsitteR 

Ek hoop opreg dat elke Sonopper die eeufeesviering 
sal geniet en dat ons sal saamsnoer tot selfs groter 
respek, agting en trots op dit wat Sonop as instelling 
verteenwoordig. Mag die verrigtinge reg laat geskied 
aan Sonop se roemryke geskiedenis en karakter 
en Sonop se invloed op die gemeenskap, land en 
wêreld in die volgende eeu eksponensiëel groei.
Laat die Byle Huil!

V o o r w o o r D e
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VeRskeie Van die Unieke tRadisies en aktiwiteite 

van Sonop kan teruggevoer word na die vroeë geskiedenis 
van onderwys in die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) 
en die politieke strominge onder opeenvolgende regerings 
tot en met die stigting van die voorloper van die huidige 
Universiteit van Pretoria. Ook die groeipyne van die 
nuwe Universiteit, soos die stryd vir onafhanklikheid 
en die taalstryd, het vir baie jare ’n direkte invloed op die 
tehuis en sy studente inwoners gehad. ’n Kort oorsig van 
die vroeë geskiedenis van die Universiteit van Pretoria 
is dus nuttig om die geskiedenis van Sonop te verstaan. 

In 1874 het president Burgers van die ZAR ’n konsep 
onderwyswet opgestel wat twee jaar later deur die 
Volksraad vir implementering goedgekeur is. Hierdie 
wet is egter in 1880 deur die eerste Britse besetting van 
Transvaal herroep. In 1882, na die eerste vryheidsoorlog, 
het Ds. SJ du Toit as Superintendent van Onderwys 
’n tweede onderwyswet deurgevoer wat voorsiening 
vir ’n “normaalskool” gemaak het vir die opleiding van 
onderwysers en staatsamptenare maar ook vir opleiding 
op hoër (universitêre) vlak. Van laasgenoemde het 
egter dadels gekom weens gebrek aan belangstelling 
deur studente. In 1889 het die Uitvoerende Raad van 
die Republiek self ’n voorstel gemaak, wat met die 
steun van President Krüger en Generaal Piet Joubert 
deur die Volksraad goedgekeur is, om ’n universiteit in 
Pretoria op te rig en £20,000 daarvoor te bewillig. ’n 
Duidelike doelstelling was om landsburgers op te lei 
vir hoër poste sodat dit nie outomaties in die hande van 
“Kolonialers of Hollanders” sou val nie. In 1890 is SJ du 
Toit na Europa om dosente te werf vir drie Fakulteite: 
Regsgeleerdheid, Geneeskunde en Wis- en Natuurkunde. 
Hy het self Teologie as vakgebied uitgesluit. Hierdie 
poging was ook onsuksesvol. In 1892 is hy opgevolg deur 
Dr. N Mansvelt wat weer ’n nuwe wet geloods het wat 
onder andere voorsiening gemaak het vir die stigting 
van ’n Staatsgimnasium vir middelbare onderwys. 
Hierdie poging was suksesvol maar Mansvelt was sterk 
pro Hollands en teen ’n Universiteit in Pretoria gekant 
omdat hy geglo het dat verdere studie in Nederland ’n 
beter opsie was. Hy het egter wel saam met die Volksraad 
gestem teen ’n poging in 1896 deur die Universiteit 
van Kaap die Goeie Hoop om studente van die ZAR 

te lok. Tussen 1895 en 1899 was daar elke jaar in die 
Volksraad ’n bespreking en ’n opdrag aan die regering 
om die planne vir ’n eie universiteit deur te voer om 
sodoende die invloed van die ‘Britse skole’ aan die 
Rand teen te werk met ’n suiwer ‘Hollands-Afrikaanse 
Universiteit’. Hierdie planne het weereens skipbreuk 
gelei weens die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog.

Na die oorlog het Milner dadelik begin om onderwys 
in die twee nuwe kolonies te transformeer. Oorweging is 
onder andere geskenk aan die stigting van ’n ‘Transvaal 
University’. In Johannesburg is ’n komitee van mynbase 
saamgestel wat vertoë gerig het vir die stigting van 
’n tegniese instituut vir opleiding in alle takke van 
ingenieurswese. Dit het gelei tot die aanstelling van 
die sogenaamde ‘Ware’ kommissie wat die oprigting 
van ’n politegniese instituut in Johannesburg 
aanbeveel het en ook voorgestel het dat ’n plek binne 
bereik van Johannesburg en Pretoria gevind word vir 
universiteitsopleiding wat ook landbou moes insluit en 

Ds SJ du Toit was die grondlegger van tersiëre onderwys  
in die Transvaal

inleiding
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mettertyd tot ’n ‘Transvaal University’ kon ontwikkel. 
In 1903 besluit die Uitvoerende Raad van die kolonie 
op die stigting van die “Transvaal Technical Institute” 
(TTI) met ’n Raad onder voorsitterskap van Fabian 
Ware, wat onder andere besluit het om die tegniese 
aktiwiteite van die Staatsgimnasium in Pretoria en 
die personeel daarby betrokke oor te neem. In Maart 
1903 word die TTI in tydelike geboue in Johannesburg 
geopen en in 1904 word die eerste professore aangestel 
wat benewens tegniese vakke ook regte moes doseer. 
Die volgende jaar word ook voorsiening gemaak vir 
die instelling in 1906 van “Arts, Classics, English 
literature, modern languages and sciences connected 
with Agriculture”. Verskeie personeellede is in Pretoria 
gewerf, onder andere die hoof van die Staatsgimnasium 
Dr. Reinink, en in die loop van die jaar is die Raad 
uitgebrei om verteenwoordigers van Pretoria en ander 
stede in te sluit. Daar is ook voortgegaan om sekere 
lesings in Pretoria aan te bied. Op aanbeveling van die 
dosente besluit die Raad in 1906 om die naam van die 
TTI te verander na die “Transvaal University College 
(TUC). Die voorneme was dat die lesings van die TUC 
in beide Johannesburg en Pretoria aangebied sou word. 
Die stryd oor waar die TUC gesetel moes word het 
egter in 1906 skielik ’n nuwe wending geneem toe die 
mynmagnaat Alfred Beit sy landgoed Frankenwald, 
naby Modderfontein, kort voor sy dood aan trustees 
bemaak het wat moes toesien dat dit uitsluitlik vir 
opvoedkundige doeleindes deur die staat gebruik word. 
Diegene wat die gedagte van ’n sentrale nasionale 
Universiteit gesteun het, het onmiddellik die skenking 
aangegryp as die ideale oplossing vir die beoogde TUC. 
Een van die eerste TTI professore, W. Hele-Shaw, het 
selfs ’n voorlegging ingedien vir ’n spesiale elektriese 
sneltrein (Gautrein!) van Johannesburg na Pretoria 
oor Frankenwald wat die studente van beide kante 
binne minute na hul lesings kon vervoer Die idee van 
’n sentrale Universiteit met geaffilieerde kolleges het 
ingepas by die politieke pro-unifikasie mode van die dag 
hoewel die TUK dosente in Pretoria meestal daarteen 
gekant was en gedesentraliseerde onafhanklike 
universiteite voorgestaan het. Die debat het heftig 
voortgeduur tot in 1907 toe generaal J.C. Smuts, as nuut 
aangestelde Koloniale Sekretaris van Transvaal, tot 
die stryd toegetree het. Sy benadering was dat opleiding 
aangebied moes word waar die grootste behoefte en 

potensiële studentegetalle bestaan. Hy het dus besluit 
dat hoër onderwys in die Transvaal in drie verdeel moes 
word: tegnologie en mynwese in Johannesburg, landbou 
op Frankenwald en regte, lettere en wysbegeerte asook 
natuurwetenskappe in Pretoria. Na teenkanting van 
die TUC Raad is hulle gevra om te bedank en het hy 
twee afsonderlike rade vir die twee stede benoem. Die 
eerste vier professore vir Pretoria is toe aangestel: 
H.Th. Reinink vir lettere en wysbegeerte en J. Purves 
vir Engels is terug gelok van Johannesburg terwyl A.C. 
Paterson van die Pretoria Normaalkollege oorgeplaas 
is en D.F. du Toit Malherbe vir natuurwetenskappe as 
eerste Afrikaanssprekende dosent in die Kaap gewerf 
is. Op 10 Februarie 1908 het hierdie vier die eerste 
lesings aan ’n dertigtal studente in die geskiedkundige 
Kya Rosa in Skinnerstraat, Pretoria aangebied, wat 
as die geboorte beskou word van die “Pretoria Centre 
of the Transvaal University College”, wat later die 
Universiteit van Pretoria sou word. Die voertaal van 
die kollege was uiteraard Engels maar een van die 
eerste pogings om die dominansie van Engels teen te 
werk het spoedig gevolg met die stigting in 1909 van 
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Kuns en Wetenskap 
met die doelstelling om die “normale ontwikkeling 
van die Hollandse taal te bevorder”. Afrikaans het eers 
heelwat later Hollands in hul doelstelling vervang.

Die TUK het in 1908 in Kya Rosa begin – dit dui hier 
waarskynlik op beide die gebou en die dames aan die 
voorkant daarvan
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in 1908 is bePeRkte hUisVesting ViR die dosente 

en mansstudente verskaf in ’n huis aangrensend aan 
Kya Rosa in Strubenstraat, Pretoria. Die volgende 
jaar verskuif die lesings en huisvesting vir manlike 
studente na die vroeëre Staatsgimnasium wat 
ontruim is deur die “Pretoria Boys High School” wat 
verskuif het na hul huidige terrein in Brooklyn. Die 
damesstudente word gehuisves in Kaya Rosa en die 
aangrensende huis. Die oorblywende gedeelte van 
die dorpsgrond in Brooklyn, wat vir opvoedkundige 
doeleindes gereserveer was, word deur die Stadsraad 
van Pretoria tot die TUK se beskikking gestel en daar 
word met die beplanning van die eerste geboue vir die 
kollege begin. In 1910 word Gen. Smuts se verdeling 
in terme van drie wette deurgevoer : een vir die 
totstandkoming van die TUK in Pretoria, een vir die 
Skool vir Mynwese in Johannesburg en ’n derde vir ’n 
Nasionale Landboukollege op Frankenwald. Daarmee 
het die TUK ’n eie Raad en regspersoonlikheid verkry. 
Daar was weereens groot opposisie van Johannesburg 
se kant maar op 17 Mei 1910 is die wette gepubliseer 
en in werking gestel. Van die landboukollege het egter 
niks gekom nie aangesien die trustees van die Beit 
erflating besluit het dat dit nie aan die voorwaardes 
van sy testament voldoen nie. Heeltemal onafhanklik 
van hierdie gebeure het die Transvaalse Landbou Unie 
in 1910 besluit om vertoë tot die regering te rig vir die 
stigting van ’n landboukollege in Pretoria. Met die 
steun van die Eerste Minister, Gen. Louis Botha, wat 
ook Minister van Landbou was, is die nodige wetlike 
stappe geneem en £100,000 daarvoor begroot. Die 
huidige Groenkloof reservaat, aangrensend aan die 
Fonteine, is oorspronklik as terrein identifiseer. Toe 
daar egter in 1916 nog geen vordering was nie is die 
TUK Raadversoek om die implementering oor te neem. 
In 1911 was die eerste twee geboue, die ‘Ou Lettere’ en 
‘Ou Chemie’ geboue op die nuwe terrein voltooi en kon 
die groot trek daarheen plaasvind. Op daardie stadium 
was daar sewe professore en ses lektore op die personeel 
met 62 studente. Geen rektor is aangestel nie en die 

administrasie is deur ’n enkele sekretaris hanteer. 
In die oorspronklik beplanning was ook voorsiening 
gemaak vir ’n studente koshuis op die nuwe terrein 
maar dít is eers in 1914 voltooi. Vir vele jare daarna 
was Kollege Tehuis die enigste universiteitskoshuis.

’n Baie belangrike ontwikkeling wat die toekoms 
van die universiteitswese in Suid Afrika ingrypend 
sou verander was die stigting van die Universiteit van 
Suid Afrika (Unisa) in 1916. Reeds kort na sy ontstaan 
in 1910 het die Raad van die TUK in ’n brief aan die 
minister van Onderwys, Adv. F.S. Malan ’n versoek 
gerig “to convert the University of the Cape of Good 
Hope into a South African University”. Die brief is 
na die Raad van hierdie universiteit verwys wat ’n 
kommissie aangestel het om die versoek te oorweeg en 
aanbevelings te maak. Hulle het die gedagte ondersteun 
en ’n konsep wetsontwerp is in 1911 opgestel en wyd 
gesirkuleer vir kommentaar.’n Gekose komitee is in 
1913 deur die regering aangestel om die toekoms van 
hoëronderwys in die Unie te ondersoek. Hulle het 
drie moontlikhede identifiseer: een groot nasionale 
universiteit, ’n aantal selfstandige inrigtings of ’n 
federale organisasie van selfstandige kolleges. Slegs die 
laasgenoemde opsie is aanvaarbaar gevind. Uiteindelik 
het Kaapstad en Stellenbosch selfstandige universiteite 
geword terwyl die ander universiteitskolleges 
(insluitend TUK) ingelyf is by die federale Universiteit 
van Suid Afrika wat in 1918 tot stand gekom het, met 
sy hoofkantoor in Pretoria, deur die aanvaarding van 
Wet 12 van 1916. Belangrik is dat ’n klousule van die 
wet bepaal het “The Council of any constituent College 
shall have the power to promote legislation for the 
incorporation of such College as a university” Een 
belangrike voorwaarde was dat so ’n aansoek slegs 
oorweeg kon word as die betrokke kollege finansieel 
lewensvatbaar sou wees. Soos verwag kon word was die 
“University College of Johannesburg (UCJ) (voorheen 
die “S.A.School of Mines and Technology”) spoedig die 
eerste kandidaat wat in 1922 sy onafhanklikheid as 
die Universiteit van die Witwatersrand verkry het. Die 
Senaat en Raad van die TUK het reeds in 1921 besluit 
om hom ook vir onafhanklikheid te beywer maar die 
groot struikelblok was die kollege se swak finansiële 
toestand. Die rektor krisis wat tot 1929 geduur het (sien 
later) het ook bygedra daartoe dat onafhanklikheid 
vir UP eers heelwat later gerealiseer het.

Geboorte- en Groeipyne 
van die TUK  
(1908-1916)
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1 91 8

Nog ’n faktor was die taalkwessie wat ook reeds sedert 
1910 ’n rol begin speel het. Die Raad het aanvanklik 
eentalige onderwys in Engels ondersteun maar 
by hul eerste vergadering het Dr. F.V. Engelenburg 
’n pleidooi gelewer dat vertoë tot die Universiteit 
van Kaap die Goeie Hoop, wat die eksaminerende 
liggaam was, Hollands en later Afrikaans moet 
aanvaar as eksamentaal om sodoende die gelykheid 
van tale te bevorder. Die TUK Raad was die voorstel 
nie goedgesind nie en het geen besluit geneem nie, 
maar dit is uiteindelik in 1916 deur Unisa aanvaar.

byhuur van twee verdere huise in die omgewing as 
annekse genoodsaak het. Teen die einde van 1917 word 
daar reeds tenders gevra vir die oprigting van 3 huisies 
met 4 enkelkamers elk op die Struben erf. Dit was die 
begin van die unieke “mansjoen” struktuur van Sonop 
wat tot vandag sover moontlik gevolg word en so ’n groot 
invloed op die kultuur en geskiedenis van die koshuis 
gehad het. Dr. de Villiers het waarskynlik ’n belangrike 

Die huisvader Prof. WP de Villiers, sit in wit geklee, reg in 
die middel met ’n pyp. Let op die Dreyer tweeling, Okso en 
Netso, wat voor aan weerskante op die muurtjies sit

Die Strubenopstal was die hart van Sonop in 1922 – toe 
nog in ’n landelike omgewing

oP 3 JUnie 1916 dien ’n VooRstel Van oUdeRling 
D.E. van Velden voor ’n kerkraadsvergadering van die 
Pretoria (Bosmanstraat) gemeente van die NG Kerk 
dat ’n “Kristelik Afrikaanse Tehuis” vir studente 
van die TUK opgerig moet word. Die motivering was 
waarskynlik die probleme wat studente gehad het 
met vervoer na die nuwe kampus van die kollege. Daar 
was geen openbare vervoer behalwe die ongereelde 
treindiens nie en herhaalde vertoë aan die Stadsraad 
van Pretoria om die Sunnyside tremdiens na die 
kampus te verleng het telkemale op dowe ore geval. 
Die voorstel is in beginsel aanvaar en ’n kommissie 
aangestel om die implementering daarvan te behartig. 
Die koop van ses erwe en die woonhuis van Mnr. Archie 
Struben in Brooklyn word namens die kerk gedoen en 
’n groter kommissie is daarna aangestel om die tehuis 
namens die kerkraad te bestuur. Ds. H.S. Bosman was 
voorsitter van hierdie kommissie, kol. Van Velden die 
sekretaris en Dr. W.P. de Villiers, ’n dosent in Duits, 
word as eerste huisvader aangestel. Sy eggenote bied 
aan om kosteloos as eerste huismoeder op te tree op 
voorwaarde dat sy hulp kry (die eerste nonnie?). Kol. 
van Velden stel die naam “Sonop Kristelike Tehuis” 
voor. Die terrein was baie strategies geleë aangesien 
daar op daardie stadium slegs 3 woonhuise tussen 
Sonop en die TUK was. Dat daar ’n groot behoefte 
aan huisvesting bestaan het blyk uit die feit dat daar 
37 aansoeke van studente vir 1917 ontvang is wat die 

Stigting en eerste  
dekade van Sonop  
(1916-1925)



1 91 8

rol gespeel in die keuse van hierdie ontwerp wat nêrens 
anders in die land gevind word nie. Die leë erwe wat 
aangekoop is word aanvanklik vir sowel sportvelde as 
vir voedselvoorsiening gebruik, soos blyk uit die notules 
van die bestuurskomitee wat in 1917 die aankoop van ’n 
tweede en die volgende jaar van ’n derde koei goedkeur.

In 1917 was daar ook die eerste sprake van 
teologiese opleiding in ’n notule van die Senaat. Die 
Hervormde Kerk het die inisiatief geneem en die 
NG Kerk uitgenooi om deel te neem aan ’n te stigte 
teologiese fakulteit. Die NG Kerk het dit egter van 
die hand gewys omdat sy leiers van oordeel was 
dat dit nie gewens sou wees om kompetisie te skep 
vir die Teologiese Kweekskool van die NG Kerk op 
Stellenbosch nie. Uiteindelik het die fakulteit tot stand 
gekom as ’n gesamentlike poging van die Hervormde 
en die Presbiteriaanse kerke, laasgenoemde die 
kerk van die eerste rektor, Prof. Paterson. Hierdie 
samewerking het voortgeduur tot in 1935, toe die 
NG Kerk besluit het dat die tyd vir samewerking 
aangebreek het toe die Presbiteriane hulle onttrek 
het. In Sonop het hierdie geskiedenis die eienaardige 
en soms moeilike situasie geskep dat ’n groot 
persentasie van sy inwoners in die vroeë jare teologiese 
studente van die Hervormde Kerk was hoewel die 
koshuis deur die NG Kerk besit en bestuur was.

Aanvanklik het die Sonoppers oënskynlik aanvaar 
dat onderrig deur medium Engels onvermydelik was. 
Die teenwoordigheid vanaf 1918 van ’n aantal teologie 
studente, wat hul opleiding uiteraard as ’n uitsondering 
in Hollands/Afrikaans ontvang het, het ongetwyfeld 
bygedra tot ’n groeiende volks- en taalgevoel, wat sterk 
ondersteun is deur die Afrikaanse Studentebond (ASB), 
wat kort tevore gestig is as nasionale verteenwoordiger 
van Afrikaanse studente. In “Die Studenteblad” 
van Junie 1918 verskyn daar verskeie bydraes wat 
gelykberegtiging vir Afrikaans bepleit en op inisiatief 
van die ASB word daar ’n verteenwoordigende deputasie 
na die Senaat gestuur om die studente se saak te stel. 
In sy reaksie het die Senaat erken dat die beleid van 
eentalige onderrig in Engels of in Hollands/Afrikaans 
nie aanvaarbaar is nie. Die Raad het selfs verder gegaan 
in sy aanbeveling aan die Minister dat “volledige 
duplikasie” die enigste blywende oplossing is.  
Weens finansiële beperkings word egter aanbeveel dat 
’n tydelike beleid aanvaar word dat duplikasie slegs 

volgens behoefte sou plaasvind maar dat die wense 
van student en dosente in elke individuele geval in ag 
geneem moes word, ook in die aanstelling van dosente. 
Die Minister het bygevoeg dat die doelstelling moes 
wees dat alle studente na die voltooiing van hul studies 
volledig tweetalig moes wees. Agt departementshoofde 
het hul bereidwillig verklaar om oor die taalmedium 
van hul lesings in oorleg met die studente te besluit.

Een van die eerste dosente wat Afrikaans as medium 
in sy lesings begin gebruik het was Prof. D.F. du 
Toit Malherbe wat in 1918 sy lesings in chemie vir 
eerstejaars in Afrikaans aangebied het. Naas Prof. 
Malherbe het Prof. L.C. de Villiers ook by geleentheid 
Afrikaans gebruik terwyl Prof. Holloway vanaf die 
tweede semester in 1919 sy lesings in ekonomie slegs 
in Afrikaans gelewer het. ’n Interessante feit was die 
bydrae van Sir Arnold Theiler, eerste Dekaan van die 
Fakulteit Veeartsenykunde wat in 1920 tot stand gekom 
het. Hoewel hy ’n Duitssprekende Switser was wat self 
nie Afrikaans goed magtig was nie het hy aangedring dat 
sy studente in beide tale opgelei moes word. Sy argument 
was dat veeartse opgelei word om ’n diens te lewer aan 
veral die plattelandse publiek en dit in albei landstale 
moes kon doen. Onder sy leiding het ’n tradisie ontwikkel 
dat ongeveer die helfte van die lesings in Engels en die 
helfte in Afrikaans gelewer word volgens die keuse van 
die dosent. Ook interessant is dat die eerste lesing in 
Afrikaans deur ’n Engelssprekende dosent gelewer is!. 
Hierdie beleid is baie suksesvol vir meer as 70 jaar gevolg 
voor dit uiteindelik moes swig voor politieke druk.

Die eerste mansjoene in die Ooste met die Ou Stalle in  
die 1920’s
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Die taalstryd was soms heftig, ook in studente 
geledere. Nadat die TUK weens die griep epidemie in 
1918 moes sluit het dit vir die tweede semester in 1919 
heropen midde in groot openbare feesvierings van die 
einde van die eerste wêreldoorlog. Die inwoners van 
Kollege Tehuis was verdeeld oor die wenslikheid van 
deelname. Voorstanders het die teenstanders verwyt 
dat hulle nie die moed het om deel te neem nie en om ’n 
reaksie uit te lok ’n Union Jack voor die koshuis gehys. 
Die teenstanders het die uitdaging aanvaar en vergader 
om te besluit wat om met die vlag te maak. Terwyl 
daar nog gepraat is het een van die “rebelle”, W.J. du 
P. Erlank (latere Eitemal) teen die vlagpaal opgeklim, 
die vlag afgeskeur en na sy vriende gebring wat dit in ’n 
buitekamer verbrand het. ’n Groot beroering het gevolg, 
veral in die Engelse pers, wat daartoe gelei het dat Erlank 
vir 6 weke ge”rusticate” is, dit wil sê verban is tot buite 
die grense van die TUK en van Pretoria. Hoewel die 
affêre as ’n tipiese student kaperjol gou vergeet is het dit 
tog weer die aandag op die agterstand van Afrikaans 
gevestig, tot so ’n mate dat die Senaat in1920 ’n komitee 
benoem het om te oorweeg hoe Afrikaans as voertaal 
bevorder kon word. Die resultaat was dat ’n aantal 
addisionele vakke in 1921/22 in Afrikaans doseer is. Na 
heftige besware, veral in die pers, is daar uiteindelik teen 
die einde van 1922 die eerste ware taalbeleid ontwikkel 
wat min of meer daarop neergekom het dat gepoog 
sal word om geregtigheid teenoor beide taalgroepe te 
bevorder maar dat dit aan elke dosent oorgelaat word om 
oor sy taalmedium te besluit. Hierna het die gemoedere 
kalmeer en is die taalstryd vir ’n aantal jare ter ruste gelê.

In 1918 word Prof. A.C. Paterson as eerste rektor van 
die TUK aangestel. Hy was ’n geliefde dosent in Latyn 
en Hebreeus wat in 1916 as registrateur benoem is 
benewens sy doseerpligte. Nadat hy in 1917 aangedui 
het dat hy nie kans sien om met albei take voort te gaan 
nie is hy in 1918 as rektor aangestel maar aangesien 
geen registrateur aangestel is nie het dit sy posisie nie 
veel verander nie en sy gesondheid het daaronder begin 
ly met die gevolg dat hy in 1919 bedank het as rektor. 
Die Raad het toe besluit om ook ’n registrateur aan 
te stel en hom versoek om sy bedanking terug te trek. 
Dit het hy gedoen maar aan die einde van sy termyn 
in 1921 nie ’n herbenoeming aanvaar nie maar wel 
ingewillig om waar te neem tot ’n opvolger gevind is. In 
1922 het hy egter op verlof gegaan en sy pos neergelê. Eerstejaar oefen vir serenadegroep – “His Master’s Voice”? 

Serenadegroep uit die 1920’s – het hulle Afrikaans gesing?
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Die eerstejaars beoefen die ou vaardighede van varkvang en pennieknyp; of illustreer dalk “x- en y-bene”! 

Daar is min aanduidings dat hierdie onstabiliteit ’n 
groot uitwerking op Sonop gehad het, altans nie aan 
die begin nie. ’n Eerste huiskomitee is in 1917 verkies 
met “Skip” Scheepers die eerste voorsitter vir twee 
jaar. In 1919 is ’n konstitusie vir die tehuis aanvaar en 
’n huiskomitee van 5 lede verkies waarvan een deur 
die huisvader benoem is. Op versoek van die huis se 
sportmanne is ’n kamer deur Prof. de Villiers aan 
hulle afgestaan en as gimnasium ingerig. In 1920 word 
die voorsitter van die huiskomitee, Nic Grobbelaar, 
herkies, die verkiesing na die einde van die jaar 
verskuif en stemreg aan eerstejaars verleen. In 1921 
het die Sonopraad besluit om die koshuis uit te brei 
deur die bou van ’n eetsaal vir 100 studente. Om egter 

fondse hiervoor te vind is in 1921 besluit om Sonop 
aan die TUK te verkoop sodat ’n subsidie van die staat 
verkry kon word. Die kerk het egter die bestuur van 
die koshuis behou asook die reg op ’n terugkoop.

Die periode tussen 1922 en 1925 was gekenmerk deur 
groot onstuimigheid en ontwrigting op staatkundige 
gebied wat ook ’n invloed gehad het op die TUK en 
op Sonop. Die Milner beleid van verengelsing en die 
mislukte rebellie van 1914-15 het gelei tot die ontwaking 
van Afrikaner nasionalisme en die stigting van die 
Nasionale Party in 1914 onder leiding van Generaal 
Hertzog en Dr. Malan, in 1917 is die eerste Afrikaanse 
spel- en taalreëls deur die Akademie gepubliseer. 
Na die einde van die Eerste Wêreldoorlog in 1918 en 
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die ontwrigting van die griep epidemie, waaraan die 
Sonoppers ook blootgestel was en die koshuis in 1918 
tydelik moes sluit, het die ondersteuning van die Botha 
en Smuts geleide regering getaan. Swak ekonomiese 
omstandighede en erge werkloosheid het daartoe 
gelei dat groot getalle Afrikaners ondergronds in die 
goudmyne gewerk het. Toe die goudprys in 1920 skielik 
skerp daal was die myne se reaksie om toenemend 
blanke arbeid af te dank en te vervang met goedkoper 
swart arbeid. Dit het gelei tot’n reuse staking van wit 
myners in 1922, met die steun van kommunistiese 
groepe, wat gou gewelddadig geword het. Die Smuts 
regering se drastiese reaksie om die staking met militêre 
geweld te onderdruk het tot die dood van 250 mense en 
uiteindelik tot die val van die regering in 1924 gelei. Die 
kloof tussen Afrikaanse en Engelse groepe het verdiep 
op alle terreine, ook op universitêre vlak. By die TUK het 
dit veral uiting gevind in ’n stryd om ’n opvolger vir Prof. 
Paterson as rektor te vind. Nadat verskeie kandidate, 
onder andere Sir Arnold Theiler, ’n aanbod van die hand 
gewys het, het die Senaat in 1923 besluit om ’n rektor uit 
eie geledere te vind. Die aangewese kandidaat was die 
voorsitter van die Senaat en dosent in wiskunde, Prof. 
A.E. du Toit. Hy was egter as die seun van die sekretaris 
van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) in die 
Paarl nie vir die Kollegeraad aanvaarbaar nie en hulle 
het geweier om sy naam aan die minister voor te lê. Hy 
word egter versoek om tydelik die verantwoordelikhede 
op hom te neem. In 1924 weier die Raad weereens 
om Prof. du Toit as rektor aan te beveel en het Prof. 
Holloway en Prof. Faure as waarnemende voorsitters 
van die Senaat die funksie vervul. In 1925, toe J.H. 
Hofmeyr Administrateur van Transvaal geword het, 
stel hy voor dat Dr. N.M. Hoogenhout, prinsipaal van 
die Pretoriase Normaalkollege, genader word om vir ’n 
periode van twee jaar die pos te vul tot ’n permanente 
oplossing gevind word.  
Hy aanvaar die aanbod met beide die Raad en Senaat se 
steun maar toe hy in 1927 uittree het die stryd weer van 
vooraf begin tussen die Afrikaanse groep in die Senaat 
en die Engelse groep in die Raad. Uiteindelik kon die 
twee groepe eers in 1929 ooreenkom om Prof. du Toit by 
die minister aan te beveel vir aanstelling vir ’n periode 
van 5 jaar, ses jaar na sy oorspronklike nominasie!

Die stryd tussen die Raad en Senaat van die TUK het 
oënskynlik min direkte invloed op die studentelewe 

in Sonop gehad. Daar was egter wel tekens van ’n 
toenemende neiging om Afrikaans in die notules van 
die huiskomitee te gebruik hoewel daar ook studente 
van Engelse en Joodse herkoms was wat ’n tuiste in 
Sonop gevind het. Daar was ook aktiewe bevordering 
van Afrikaanse taalgebruik soos byvoorbeeld ’n 
skema waarvolgens elkeen wat ’n Engelse woord in 
die openbaar gebruik het met ’n “tiekie” beboet is. Die 
opbrengs van hierdie boetes is dan gebruik as prys vir 
die beste skepping van ’n nuwe Afrikaanse woord vir 
’n Engelse term. Een van die studente wat destyds’n 
leidende rol gespeel het was C.H. Rautenbach, latere 
rektor, wat roem verwerf het as sekondant van die eerste 
(sover bekend) petisie aan die Sonopraad oor swak kos!

In 1922 het die mynstaking aan die Rand wel byna 
tot oproer in Sonop aanleiding gegee. Die huisvader, 

Prof. CH Rautenbach het die eerste petisie teen Sonop se kos 
gesekondeer en is later as Rektor van UP aangestel
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Sonop se  
tweede dekade  
(1926-1935)

Prof. de Villiers, het naamlik voorgestel dat Tuks 
se skietkommando moet help met die bewaking in 
Johannesburg van die gevangenes wat na die staking 
arresteer is. Dit is nie duidelik wat sy motivering 
was nie maar sy voorstel is heftig deur die Sonoppers 
teengestaan en by ’n huisvergadering afgestem omdat 
hulle nie ‘wou kant kies tussen familie en vriende’ 
nie. Daar was in dieselfde jaar darem ook’n positiewe 
ontwikkeling toe nog vier leë erwe aangekoop is vir 
sportdoeleindes, onder andere vir tennis- en rolbalbane. 
1923 sorg egter weer vir negatiewe publisiteit toe die 
eerste Sonop piekniek ’n ‘onaangename verloop’ gehad 
het. Wat presies gebeur het sê die notule nie maar 
wel dat ’n geheime organisasie, die SHSS (Student’s 
Highly Select Society) eers verantwoordelik gehou 
is maar later by ’n huisvergadering vrygespreek is. 
Moontlik as nagevolg bedank die huiskomitee vroeg in 
1924. Die nuwe komitee bedank ook in 1925, blykbaar 
weens verskille oor die huisdans. Blykbaar was daar 
destyds ’n ernstige meningsverskil oor dans tussen 
lidmate van die NG en Hervormde kerke. Of hierdie 
verskille verantwoordelik was vir die onstuimige 
gebeure van hierdie jare weet ons egter nie. 

Hoewel eerstejaars in die 1920’s strikdasse gedra het, kla hulle oor ekonomie

hieRdie PeRiode is gekenmeRk deUR gRoot 
omwentelings. In 1925 het Dr. D.F. Malan reeds erkenning 
van Afrikaans as amptelike taal in die parlement verkry. 
Dit is gevolg deur die stigting van die FAK in 1929 en die 
ATKV in 1930. Beide organisasies het ’n groot rol gespeel 
in die ontwikkeling van die Afrikaanse taal en kultuur, 
onder andere deur steun aan die taalstryders aan die 
TUK. ’n Belangrike mylpaal was ook die verskyning van 
die eerste Afrikaanse Bybel in 1933.

Op ekonomiese gebied was daar egter ernstige 
probleme. Die wêreldwye ekonomiese depressie van 1929-
1930 het ernstige gevolge gehad vir die mynmaatskappye, 
destyds nog die grootste valuta verdieners vir die land. 
Die landbou het boonop in 1933 te doen gekry met die 
ernstigste droogte in die geskiedenis. Die gevolg was 
groot werkloosheid en verarming. Veral die plattelandse, 
hoofsaaklik Afrikaanse bevolking het swaar gely.  
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Die krisis het vir die regering so groot geword dat 
Generaals Hertzog en Smuts besluit het om hul onderskeie 
partye, die NP en SAP in 1934 saam te smelt as die 
Verenigde Party (VP) in ’n poging om die uitdagings beter 
te hanteer. Dr. Malan het egter nie met die “smelters” 
saamgestem nie en het oorgegaan tot die stigting van 
die “gesuiwerde” Nasionale Party in dieselfde jaar.

Aan die TUK is weinig vordering in die periode 
1926-1929 gemaak met die bevordering van Afrikaans, 
waarskynlik omdat die rektorstryd ander probleme 
oorheers het. In antwoord op ’n vraag in die Parlement 
het dit geblyk dat daar aan die TUK in 1929 slegs 150 
lesings per week in Afrikaans gegee is teenoor 426 in 
Engels. Op inisiatief van die ASB is daar aan die begin 
van die jaar ’n versoek aan die Raad en Senaat gestuur 
wat taalgelykheid bepleit het, met ander woorde dat 
lesings op die basis van 50% in elk van die tale gegee 
moes word. Toe Prof. du Toit uiteindelik in 1929 as 
rektor aangestel is het die situasie egter verander. Hy 
het vir die eerste keer die TUK in Afrikaans geopen 
en onder andere by die geleentheid gesê:“ Wat my 
betref is daar geen sprake van ’n keuse nie: die TUK 
moet staan in diens van die plattelandse, meestal 
Afrikaanssprekende bevolking van groter Transvaal” 
en ook sy waardering teenoor die ASB uitgespreek 
vir hul voorstel. Hy het egter besef dat dit belangriker 
was om eers die kwessie van die universiteit se status 
op te los wat groter vryheid om besluite te neem sou 
meebring. Hy het gevolglik met groot ywer gewerk aan 
die selfstandigwording van die inrigting wat uiteindelik 
in 1930 verwesentlik is met die aanvaarding van die 
Universiteit van Pretoria (Private) Wet No. 13 van 1930.

Toe die Universiteit van Pretoria in 1930 tot stand 
gekom het met ’n studentetal van 1074 moes sy Raad 
’n uitspraak lewer oor verskeie vertoë dat die nuwe 
universiteit volledig Afrikaans moet word. Dit was 
nie vir die Raad aanvaarbaar nie maar as kompromis 
het hulle onderneem dat gepoog sal word om die 
sogenaamde 50-50 beleid te implementeer. Teen 
17 Julie 1931 het amptelike syfers egter getoon dat 
65% van die UP studente Afrikaanssprekend was 
terwyl slegs 32% van die lesings in Afrikaans gegee 
is. ’n Verswarende faktor was dat 36 van die 120 
dosente eentalig Engelssprekend was. Dit het die 
teenstanders daarvan oortuig dat die 50-50 beleid nie 
in die praktyk uitvoerbaar sou wees nie maar daar 
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was netsoveel voorstanders, ook onder die studente, 
wat met ’n beleid van tweetaligheid wou voortgaan.

Uiteindelik het dit ’n bisarre insident geneem om die 
skaakmat posisie op te klaar. In 1931 is daar in Londen 
’n boek oor die Anglo-Boereoorlog gepubliseer met die 
titel “War, Wine and Women”. In die boek is verskeie 
neerhalende en selfs lasterlike bewerings oor die 
Afrikaners gemaak, onder andere dat die Voortrekkers 
slawerny beoefen het, en dat die “Backveld Boer” net 
drie keer in sy lewe bad: wanneer hy gedoop word, trou 
en begrawe word. Van die “Dutch Reformed Church 
predikants” skryf hy “they have no mercy, no charity, 
no human kindness in their miserable hearts”. Die boek 
het natuurlik ’n groot reaksie in Suid Afrika uitgelok wat 
waarskynlik gou sou oorgewaai het as dit nie uitgelek 
het dat die skrywer in werklikheid H.P. Lamont, ’n lektor 
in Frans aan UP, was nie. Die Studenteraad sowel as ’n 
wye verskeidenheid Afrikaanse organisasies het vertoë 
tot die UP Senaat, wat reeds met ’n ondersoek begin 
het, gerig dat teen die persoon opgetree moes word. 

Die UP Raad het die Rektor versoek om die gerugte 
te ondersoek en aan die dissiplinêre komitee verslag te 
doen. Gedurende die ondersoek het Lamont mondelings 
en skriftelik ontken dat hy die skrywer van die boek 
is. In ’n dramatiese wending het vier studente die 
lektor by sy huis voorgelê en ontvoer, ge”teer en veer” 
en op Kerkplein vrygelaat. Dit het natuurlik ’n groot 
kabaal veroorsaak en die studente is gearresteer, in 
die hof skuldig bevind en tot ’n boete van vyftig pond 
elk gevonnis. In die hof het Lamont egter erken dat hy 
die skrywer was, wat natuurlik Prof. du Toit se taak 
vergemaklik het. Ondersteuning vir die studente, onder 
andere deur bydraes tot ’n fonds wat gestig is om die 
boetes te betaal, het vanoor die hele land ingestroom. 
Toe dit blyk dat talle personeellede van UP ook bygedra 
het tot die fonds het die verontwaardiging van Lamont se 
ondersteuners geen perke geken nie en het daar ’n sterk 
bewoorde protes, onderteken deur 24 senaatslede, in die 
pers verskyn. Dit was duidelik dat die Senaat weereens 
in twee kampe verdeel was.  
Twee van die professore het die Rektor gevra om te 
bedank weens sy hantering van die netelige saak maar 
hy het aangedui dat hy slegs sou bedank as ’n mosie van 
wantroue deur die Senaat aanvaar word. So’n mosie is 
toe ingedien saam met ’n teenmosie van vertroue en 
laasgenoemde is aanvaar. Soortgelyke mosies is by die 

UP Raad ingedien wat albei verwerp en die Minister 
van Onderwys versoek het om ’n kommissie aan te 
stel om die saak te ondersoek. Die Minister het egter 
geoordeel dat dit ’n interne saak is wat die Universiteit 
self moet oplos. Gemoedere het hoog geloop en slegs sterk 
leierskap deur die Rektor kon uiteindelik die dispuut 
bylê. Hy het die Raad versoek om ’n vergadering te belê 
om te bespreek “how the institution can best render its 
services to the country”. Interessant genoeg het daar 
intussen ook van Engelse kant ondersteuning gekom vir 
die strewe na ’n Afrikaanse Universiteit.  
’n Berig het onder andere in The Star verskyn wat die 
opinie uitgespreek het dat daar slegs twee oplossings vir 
die probleem is naamlik óf die Afrikaanswording van 
UP óf die verdeling daarvan in twee federale kolleges, 
elk met een van die tale as medium. Hierdie siening is 
verwerk in mosies wat eers aan die Senaat en daarna 
aan die Raad voorgelê is en op 13 September 1932 
is die historiese besluit deur laasgenoemde geneem 
dat Afrikaanswording amptelik as beleid aanvaar 
word. Dit is interessant dat die notule van hierdie 
vergadering vir die laaste keer in Engels opgestel is. 

Om die praktiese aanpassingsprobleme aan te spreek is 
besluit om die proses in te faseer. Afrikaans is as voertaal 
vir eerstejaars in 1933 ingevoer, vir eerste- en tweedejaars 
in 1934 en vir almal vanaf 1936. Eksamens kon volgens 
eie keuse deur kandidate in Engels afgelê word en ’n 
toegewing is aan eentalige Engelse dosente gemaak dat 
hulle tot aftrede kon voortgaan met lesings in Engels.  

In Sonop leer ’n eerstejaar gou om op sy eie bene te staan
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Sonop het soms ook gespanne betrekkinge met Damestehuis (“Die Fant”) gehad: hier pronk 
Sonoppers met die dames se eetgerei in ’n doodskis!

Slegs twee fakulteite is van die reëling vrygestel: 
Veeartsenykunde omdat dit die enigste sodanige 
fakulteit in die land was (en steeds is) en ook 
omdat daar reeds sedert hul stigting ’n beleid van 
tweetaligheid suksesvol toegepas is. Landbou, wat 
op daardie stadium nog nie by enige Engelstalige 
Universiteit aangebied is nie, kon ook vir ’n 
aantal jare met die 50-50 beleid voortgaan.

Die woelinge van die laat twintigerjare en die 
vroeë dertigerjare by UP het hoofsaaklik sentreer 
om langtermyn probleme en die toekoms van die 
universiteit en het dus min direkte invloed op die kort 
termyn behoeftes van die breë studentegemeenskap 
gehad. Daar was gedurende hierdie tydperk drie 
manskoshuise aan die hoofkampus verbonde, elk met 
ongeveer 50 inwoners. Kollege Tehuis op die kampus 
was beskou as die elite koshuis wat welvarende studente, 

dikwels met ’n liberale uitkyk, aangetrek het. Hulle 
het op sosiale aktiwiteite soos onthale en partytjies 
konsentreer en afsydig gestaan teenoor dinge soos 
Afrikaanse taal en kultuur. Dan was daar die Buxton 
Tehuis wat deur die Anglikaanse Kerk opgerig is 
en uiteraard hoofsaaklik Engelssprekende studente 
gehuisves en Britse tradisies bewaar het. Die Buxton 
Tehuis is in 1940 deur die Nederduitse Hervormde 
kerk oorgeneem en tot Voortrekker herdoop. Sonop, as 
tehuis van die NG Kerk was die teenoorgestelde met 
hoofsaaklik Afrikaanssprekende studente van die 
platteland, meer konserwatief en finansieel minder 
gegoed. Sonop was dus die sentrum van studente 
ondersteuning in die stryd om Afrikaanswording 
en het ook die meeste studenteleiers opgelewer 
in terme van die studenteraad, joolvoorsitters, 
publikasies en sportaktiwiteite. Daar was min 
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interaksie tussen die drie huise en dikwels onderlinge 
spanning wat wedersyds gerespekteer is. 

Sonop was altyd gekenmerk deur ’n besondere 
samehorigheidsgevoel en roepingsbewustheid. Dit het 
egter nie beteken dat daar geen onderlinge verskille 
was nie. Daar was by voorbeeld altyd ondersteuners van 
al die politieke partye en heftige debatte tussen Natte 
en Sappe was alledaags. Hierdie verskille het soms gelei 
tot optredes wat vandag moeilik is om te verstaan. Die 
beste voorbeeld daarvan is die sogenaamde “de Villiers 
saga” of opstand teen die voorheen gewilde huisvader, 
Prof. WP de Villiers, wat vanaf 1916 tot 1935 gedien 
het. Daar is verskillende sienings van die gebeure en hul 
oorsake soos weergegee in die Sonop feesblaaie van wat 
die 50, 60, 70 en 80-jarige bestaan van Sonop gedenk 
het, gebaseer op die notules van die huiskomitees van 
destyds. Klaarblyklik was die gebeure die resultate van 
’n reeks impulsiewe en ondeurdagte maar goed bedoelde 
optredes deur die huisvader wat tot botsings gelei het 
met sowel die kerkraad wat hom aangestel het as die 
inwoners van Sonop se huiskomitee en die Raad van die 
TUK/UP. Die eerste insident wat te boek gestel is was sy 
voorstel vir steun aan die stakende mynwerkers in 1922 
waarna reeds verwys is en wat deur die huiskomitee 
afgeskiet is. In 1926 skenk Daan de Wet Nel, die latere 
kabinetsminister, by sy uittrede as huiskomitee 
voorsitter ’n geraamde foto van Gen. C.R. de Wet wat 
in die eetsaal opgehang is waar dit vandag nog hang. In 
1929 was Prof. de Villiers so beïndruk deur die toespraak 
van die nuwe rektor, Prof. A.E. duToit, by geleentheid van 
die TUK opening dat hy daarna by ’n huisvergadering 
verklaar ‘ Menere, u het vandag die woorde van die 
rektor gehoor. Wat my betref moet ons hier in Sonop 
ook besluit om rigting te kies’. Hy wys na die foto van 
generaal de Wet en gaan voort: ‘U moet vandag besluit 
of u daardie foto wil laat verbrand as díe van ’n verraaier 
of hom laat bly hang as die portret van ’n volksheld’. 
Hierdie woorde illustreer sy vurige en uitgesproke 
karakter as nasionalis en republikein wat dikwels tot 
spanning gelei het. Net die vorige jaar het hy met die 
kerkraad gebots toe hulle ’n oordrag van die koshuis aan 
die TUK oorweeg het. Hy het per brief beswaar daarteen 
gemaak maar die kommissie wat aangestel is om die 
saak te ondersoek het dit aanbeveel en ook besluit dat die 
kerkraad weer aansoeke vir die pos van huisvader moes 
oorweeg. Laasgenoemde aanbeveling is eers ’n jaar later 

aan Prof. WP oorgedra nadat die kerkraad die opinie van 
die inwoners getoets het deur ’n geslote stemming by ’n 
huisvergadering, waar ’n klein meerderheid aangedui 
het dat hulle geen vertroue in die huisvader het nie. 
Die kerkraad het gevolglik die TUK Raad laat weet 
dat daar besluit is om Prof. WP te vra om te bedank. 
Die Raad het egter besluit dat daar geen grondige 
redes aangevoer is nie en geweier om sy bedanking te 
aanvaar. Hy word dus eers vir ’n verdere drie maande 
en daarna weer as permanente huisvader aangestel.

In 1930, met die verkryging van onafhanklikheid 
deur UP, spreek hy die Sonoppers toe en doen ’n 
beroep op hulle om saam te staan vir die ideaal van ’n 
“Kristelik Nasionale standpunt” en stel die jaar eind 
dinee uit sodat Dr. D.F. Malan, Minister van Onderwys, 
dit kan bywoon. In Oktober word die nuwe HK by ’n 
huisvergadering verkies en versoek om die huisvader 
in te lig dat sy gewoonte om oor die hoof van die HK 
met individuele studente gesprekke te voer probleme 
veroorsaak. ’n Maand na die verkiesing bedank drie 
HK lede uit protes teen die persoon wat die huisvader 
op die HK benoem het, volgens die destydse grondwet, 
en die huis ondersteun die protes. Dit is dus duidelik 
dat daar reeds op daardie stadium heelwat spanning 
tussen die huisvader en die inwoners bestaan het.

In 1933 met die Afrikaanswording van UP ontstaan 
daar verdere wrywing. Dr. Malan was uitgenooi as 
spreker by die Krugerdag viering in Pretoria en het weer 
in Sonop tuisgegaan. In sy toespraak gee Dr. Malan 

Damestehuis (“Die Fant”), vir lank die enigste dameskoshuis, 
was ’n onweerstaanbare trekpleister vir baie Sonoppers oor 
die jare heen
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’n uiteensetting van sy siening van die republikeinse 
strewe van sy party. As vurige republikein was Prof. 
WP so begeesterd deur die toespraak dat hy besluit dat 
Sonop as republiek bedryf moes word. Hy stel ’n nuwe 
konstitusie vir die koshuis voor waarin hy ’n onderskeid 
maak tussen ‘burgers’ en ’nie-burgers’ Burgers sou 
net diegene wees wat die republiek ondersteun. Die 
grondwet word egter deur die Sonoppers verwerp.

In 1934 het Prof. du Toit na voltooiing van sy 5 
jaar aanstelling uitgetree as Rektor. Dit was vir Prof. 
WP ’n skok aangesien hulle persoonlike vriende was 
wat mekaar ondersteun het. In Sonop was daar steeds 
ongelukkigheid oor hul huisvader se optrede en ook oor 
die kerkraad se beheer oor die tehuis. Dit lei uiteindelik 
tot ’n petisie deur die inwoners van Sonop aan die Senaat 
van die Universiteit met die volgende voorstelle:

1. Dat die studente gemeenskap van Sonop daarop 
aandring om onder beheer van die Pretoria Oos  
kerkraad uit te kom;

2. Die studente van Sonop tehuis versoek hiermee dat 
Prof. W.P. de Villiers sy betrekking as huisvader van 
Sonop onmiddellik sal neerlê en in die jaar beginnende 
Januarie 1935 nie meer as huisvader sal ageer nie. 

As redes word aangevoer dat Prof. de Villiers 
partypolitiek in die koshuislewe insleep soos blyk 
uit die konsep konstitusie wat hy aan die tehuis 
voorgelê het en dat waar daar in Sonop nog nooit 
enige onderskeid gevoel is tussen die studente van 
verskillende kerkgenootskappe nie, Prof. de Villiers 
besig is om ’n onderskeid te maak en ’n kerkistiese 
gevoel onder die studente onderling aan te kweek.”

Die petisie is deur al die inwoners behalwe die 
sekretaris van die HK onderteken en gevolglik is 
teenstrydige getuienis deur lede van die HK voor 
die Universiteitsraad gelewer. Op grond daarvan 
en weens die kerkraad se ondersteuning van die 
huisvader is die petisie deur die Senaat verwerp. Op ’n 
huisvergadering dieselfde aand word besluit dat nie een 
van die inwoners in 1935 na die tehuis sou terugkeer as 
Prof. de Villiers nog huisvader is nie. Die gevolg was dat 
al die Sonoppers , op een uitsondering na, in 1935 die 
tehuis geboikot het en as vrywillige bannelinge elders 
huisvesting gevind het – die meeste in die Buxton tehuis. 

Dit was egter nie die einde van die saga, wat seker 
uniek in die geskiedenis van die universiteitswese 
in Suid Afrika is, nie. Vroeg in 1935 het die Senaat 

klagtes ontvang dat Prof. de Villiers die teologiese 
professore van die Hervormde Kerk beskuldig het 
dat hulle ’n kerkistiese stryd begin en die vorige 
rektor, Prof. du Toit, uitgewerk het. Op grond 
daarvan besluit die Universiteitsraad om sy dienste 
te beëindig en kon die inwoners in 1936 weer hul 
intrek in die mansjoene neem. Die gebeure het 
mettertyd as Sonop se “Groot Trek” bekend geraak.

 
na die beëindiging Van die boikot deUR die  
tehuis se inwoners kon Sonop in 1936 ’n nuwe begin 
maak wat selfs deur sommige waarnemers ’n “nuwe 
lente” en die begin van ’n relatief rustige dekade 
genoem is. Om bestaande probleme op te los is die 
voorsitter van die Sonopraad, Mnr. A.C. Vlok, as nuwe 
huisvader aangestel. Hy was landmeter van beroep 
en ’n goeie finansiële agtergrond het waarskynlik ’n 
rol in sy aanstelling gespeel, veral in die lig van groot 
finansiële probleme by die Universiteit. Waarskynlik 
deur sy toedoen is planne van die NG kerk om weer 
beheer van die koshuis oor te neem in werking gestel. 

Die Simboliese Ossewatrek in 1938 het nasionalisme 
onder studente gestimmuleer

Sonop se  
derde dekade  
(1936-1945)
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Die Sinode het Sonop gedurende die jaar van die 
Universiteit teruggekoop vir die bedrag van £5000 
en fondse is beskikbaar gestel vir die aanbou van nog 
vier mansjoene en die voorsiening van stoepe wat 
die beskikbare huisvesting aansienlik uitgebrei en 
verbeter het. Die voorsitter van die huiskomitee vir 
1936 was niemand minder nie as Hilgard Muller, wat 
later President van die Konvokasie geword het. Die 
finansiële krisis van die Universiteit was die gevolg 
van ’n besluit wat reeds in 1933 deur die Stadsraad 
van Pretoria geneem is om hul ondersteuning te staak 
weens ongelukkigheid oor die Afrikaanswording van 
UP. Die geskil is uiteindelik in 1936 deur bemiddeling 
van Gen. Hertzog en minister J.H. Hofmeyr besleg en 
fondse wat intussen deur die publiek bygedra is om die 
Universiteit te help is as die “Puniv” fonds geoormerk 
ten bate van ’n beoogde Afrikaanse Geneeskunde 
Fakulteit wat uiteindelik gelei het tot ’n aansienlike 
toename in Sonop se inwonertal. Hoewel sake oor die 
algemeen vreedsaam verloop het onder leiding van die 
nuwe huisvader was daar ook die gewone klagtes oor 
kos en in 1937 ’n voorval waar die studente Mnr. Vlok se 
garage se ingang met stene toegepak het omdat hy nie 
bevredigend op hul klagtes gereageer het nie en weens 
’n persepsie dat hy hulle gewantrou het. Moontlik het 
sy ouderdom tot ’n generasiegaping gelei en in 1939 is 
hy deur die Sonopraad versoek om te bedank. Meer 
besonderhede oor Mnr. Vlok word elders in hierdie 
uitgawe verskaf. In dieselfde jaar is die bestuur van 
die tehuis weer deur die Kerk oorgeneem en Prof. 
I.D.Bosman benoem as derde huisvader. Onder sy 
bekwame leiding is verskeie veranderinge in die bestuur 
van die koshuis aangebring, die belangrikste waarvan 
die verkiesing van die huiskomitee se voorsitter deur die 
inwoners in plaas van deur die huiskomitee was. Nuwe 
uitbreidings het ingesluit die bou van verdere mansjoene 
wat die total op 14 gebring het en die aankoop van ’n 
tafeltennistafel. ’n Nuwe tradisie wat ontstaan het was 
die lees van ’n “joernaal”, wat ’n samevatting van die jaar 
se gebeure was, by die laaste huisvergadering van die 
jaar. Kenmerkend van studente se kritiese benadering 
is daar egter na die lees daarvan ’n petisie ingedien 
om beswaar te maak dat die inhoud nie die Christelik 
Nasionale karakter van Sonop genoegsaam weerspieël 
nie. Die gevolg was ’n besluit dat die HK in die vervolg die 
joernaal moes sensor! Hierdie reaksie was natuurlik ’n 

uitdrukking van die landwye ontwaking van Afrikaner 
nasionalisme na die baie suksesvolle ossewatrek wat in 
1938 deur die ATKV gereël is en waaraan studente en 
dosente van UP aktief deelgeneem het. Prof. Bosman 
het reeds in 1936 deur die UP Senaat vertoë gerig dat die 
Voortrekkermonument in Pretoria opgerig moes word 
en UP het ’n groot aandeel gehad in die organisering 
van ’n luisterryke ontvangs van die feeswaens op die 
universiteitsterrein en ’n fees op die 13e Desember wat 
deur 30,000 mense bygewoon is op die ou sportgronde 
waar die Aula later verrys het. As herinnering aan die 

Prof. MC Botha wat as rektor hom vir die stigting van ’n 
mediese fakulteit beywer het
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Die “Nuwe Stalle” word in 1944 gebou, met sy eie 
telefoonhokkie

Sonop se gelukbringer “Garribaldi”

heuglike gebeure, met sy klimaks die hoeksteenlegging 
van die monument, is die spore van een van die waens 
voor die Merensky biblioteek verewig, het UP se eie 
wa vir jare ’n ereplek in die Ou Lettere gebou gehad en 
het die eeufees fakkelvlam ook daar sy plek gevind.

Op nasionale vlak is die laat dertigerjare gekenmerk 
deur ’n verskuiwing in die ekonomie van ’n agrariese 
fokus na nywerheidsontwikkeling met die stigting en 
opbou van ondermeer Yskor, Eskom en die NOK. Dit het 
op sy beurt gelei tot ’n verskuiwing by universiteite van 
die klem op mensgerigte na natuurwetenskaplike vakke 
om te voldoen aan die behoefte aan tegniese personeel. 
Dit het ook uiting gevind in die verkiesing van Dr. H.J. van 
der Bijl as derde kanselier van die Universiteit in 1934, 
na Tielman Roos en Ds. A.J. Louw. Na ’n kort rektorlose 
periode en weer ’n stryd tussen die Raad en Senaat, is 
Mnr. C.F. Schmidt, Ouditeur-generaal, as opvolger van 
Prof. A.E. du Toit as rektor aangestel. Gedurende hierdie 
jare het ook ’n aantal nuwe fakulteite tot stand gekom: 
Opvoedkunde in 1937, Geneeskunde in 1937-1940, NG 
Teologie as nuwe komponent in die bestaande fakulteit 
en die oordrag van Landbou na die staatsdepartement 
Landbou. Nuwe geboue het ingesluit die Merensky 
biblioteek in 1938 en Plantkunde in 1940. Al hierdie 
ontwikkelings het ’n invloed gehad op die getalle en 
vakkundige samestelling van Sonop se inwoners.

Die geskiedenis van Suid Afrika het egter op dramatiese 
wyse verander met die uitbreek van Wêreldoorlog II in 

1939 en die stryd binne die regerende Verenigde Party oor 
deelname. Die oorwinning van Gen. Smuts en diegene 
ten gunste van deelname oor Gen. Hertzog , leier van 
die teenstanders, het gelei tot ’n breuk in die Verenigde 
Party, die stigting deur Dr. Malan van die Herenigde 
Nasionale Party en ’n dramatiese verdeling in Afrikaanse 
geledere wat dekades sou neem om te herstel. In die 
vroeë veertigerjare het ook die Ossewa Brandwag (OB) 
ontstaan as meer radikale groep ondersteuners van die 
nasionaal sosialisme en die Stormjaers, ’n militante 
groep teenstanders van deelname aan die oorlog. 
Hierdie verdeling het ook sy neerslag gevind in beide 
die personeel en studente aan die UP met oorwegende 
steun aan die HNP. In Sonop het dit tot ’n krisis gelei 
toe een van die inwoners, ene Mnr. van Wyk de Vries, 
in 1939 deur die Smuts regering interneer is sonder 
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verhoor. Geen rede vir die internering is verskaf nie en 
die destydse HK voorsitter het daarop die ongehoorde 
stap gedoen om in ’n telegram aan Gen. Smuts beswaar 
te maak. Gelukkig is die beswaar blykbaar geïgnoreer 
en was daar geen direkte gevolge nie behalwe dat die 
gebeurtenis waarskynlik bygedra het tot spanning 
en selfs vyandigheid tussen UP en die regering en sy 
ondersteuners. Daar was selfs dreigemente teen die 
Universiteit wat die rektor genoop het om die instansie 
in Junie 1940 ’n week vroeër as beplan te sluit. Hierdie 
spanning het voortgeduur tot die einde van die oorlog 
en in Sonop, soos in die breë Afrikanergemeenskap, het 
’n informele onderskeid tussen “Sappe” en “Natte” nog 
vir dekades voortbestaan. Wat studentebedrywighede 
betref het Sonop egter steeds die leiding geneem op die 
vlak van die Studenteraad , verenigings en sport. Hegte 
samewerking van die inwoners wanneer ’n krisis dreig 
word mooi illustreer deur hul reaksie toe ’n erge haelbui 
in 1940 groot skade aan die dakke van die mansjoene 
aangerig het. Die koste van herstelwerk is op £800 
beraam, destyds ’n groot bedrag. Die Sonoppers besluit 
toe om self in te spring en die herstelwerk te doen teen 
’n koste van £120. Uit erkenning vir hul bydrae het die 
Sonopraad ’n tafelradio aan die koshuis geskenk. 1940 
word ook beskou as die geboortejaar van Garribaldi, 
Sonop se gelukbringer, wat steeds as ’n waardevolle 
draer van die koshuis se tradisies beskou kan word.

Die aftrede van rektor C.F. Schmidt in 1940 het  
soos verwag kon word weer probleme geskep om ’n 
aanvaarbare opvolger te vind in ’n tydperk van ernstige 
politieke verdeling, Uiteindelik het die keuse geval op 
Prof. M.C. Botha, Sekretaris van Onderwys. Hy was 
voorheen professor in Nederlands-Afrikaans aan die 
Universiteit van Kaapstad en het ’n groot rol gespeel  
in die stryd om Afrikaans in die Kaapse Skiereiland  
te handhaaf en as onderwysmedium te vestig en was  
onder andere die skrywer van die eerste Afrikaanse 
grammatika. 

As superintendent van Onderwys van Kaapland sedert 
1929, en daarna as Sekretaris van Onderwys sedert 1934, 
het hy ’n belangrike rol gespeel in ’n verskeidenheid van 
onderwyssake, onder andere as voorsitter van die 
Komitee oor Mediese Opleiding in Suid-Afrika wat in sy 
verslag van 1939 die vestiging van ’n Afrikaanse Mediese 
Fakulteit aanbeveel het. Hy was dus die aangewese 
persoon om as rektor hierdie aanbeveling deur te voer. 

Hy was natuurlik ook as hoof van die Onderwys 
Departement reeds goed bekend met die probleme van UP 
in die moeilike tydsgewrig gekenmerk deur politieke 
verdagmaking van beide kante en onvoldoende finansiële 
ondersteuning. In sy eerste toespraak na sy aanstelling in 
1941 het hy onomwonde verklaar dat hy hom nie met 
enige politieke party sou vereenselwig nie en 
onafhanklik sou beywer vir die vestiging van die Mediese 
Fakulteit. Hy het dan ook dadelik begin met 
onderhandelinge met die regering vir amptelike 
goedkeuring van die fakulteit, wat in 1943 verkry is en 
met die insameling van fondse om die aansienlike kostes 
te dek. Dit was hoofsaaklik aan sy ywer te danke dat die 
fakulteit stapsgewys in die periode tussen 1942 en 1946 
gevestig kon word. Sy soms outokratiese optrede, veral 
wat die aanstelling van personeel vir die nuwe fakulteit 
betref het egter hewige teenstand en aanvalle op sy 
persoon uitgelok wat uiteindelik daartoe gelei het dat hy 
by die verstryking van sy termyn in 1947 nie weer vir 
heraanstelling genomineer is nie. Ten spyte van hierdie 
probleme het die Universiteit ongekende groei wat 
studentegetalle betref ervaar: van 1000 in 1936 tot 2500 
in 1945. Ook Sonop het in hierdie groei gedeel met 
gepaardgaande uitbreiding van fasiliteite. In 1942 word 
die bou van ’n swembad deur die Sonopraad goedgekeur 
en nuwe tennisbane word ook opgerig. Vir jare sou die 
swembad die enigste een aan UP wees. Onder leiding van 
G.J.Rousseau as HK voorsitter word daar ook in hierdie 
jaar die 25e jarige bestaan van Sonop gevier met ’n 

Dr. Ben Marais was ’n geliefde studentepredikant en vir 
dekades die voorsitter van die Sonopraad
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gesellige dinee en volkspele, en daarmee ’n nuwe tradisie 
gevestig om elke kwarteeu fees te vier.

1943 lewer ’n interessante insident op wat as volg deur 
Henri Cronjé in Sonop 50 feesblad beskryf is: “In Junie 
1943 het sir Patrick Duncan, Goewerneur-generaal van 
die Unie tot sterwe gekom. Die organiseerders van sy 
begrafnis was naarstiglik op soek na lourierblare om ’n 
krans mee te maak. Daar is toe na Sonop verwys waar 
inderdaad ’n lourierboom gestaan het. Toe ’n persoon 
met geen kennis van boomsoorte nie aangestel word 
om die taak te verrig het hy mooi per abuis die takke 
van ’n magnolia boom, wat langs die lourierboom 
staan, gepluk. Toe die fout agtergekom is was dit reeds 
te laat en sir Patrick is begrawe met ’n “lourierkrans” 
– gemaak van magnolia takke wat uit Sonop kom.” 

In 1943 is daar besluit om die ou stalle af te breek en 
as dubbelverdieping te herbou in plaas daarvan om die 
ou gebou op te knap en te verdubbel. Die hoeksteen is 
in 1944 gelê en die gebou in dieselfde jaar voltooi om 
sodoende weer ekstra ruimte te skep, hoofsaaklik vir 
‘Ienks’ (eerstejaars). 1945 is gekenmerk deur openbare 
besware teen die sogenaamde “2e ontgroening” wat gelei 
het tot ’n heftige debat tydens ’n huisvergadering. Die 
uiteinde was egter ’n eenparige (eerstejaars uitgesluit !) 
besluit om daarmee voort te gaan. Geskiedkundig was 
dit natuurlik die jaar waarin die tweede wêreldoorlog 
beëindig is maar ook die jaar toe die wêreld geskok is 
deur die ontploffing van die eerste atoombom. Tydens 
die opening van die nuwe studentesentrum in 1995 het 
Dr. Anton Rupert, self ’n oud Sonopper, aan die gehoor 

’n Donker dag in Sonop se geskiedenis: Oom Gert en Jannie Malan (Intervarsitydirigent) word deur Witsies ontvoer
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verduidelik hoe hierdie gebeurtenis sy lewensuitkyk 
verander het: “Ons (chemici en fisici) was bewus van 
die enorme krag in die atoom opgesluit. Self het ek 
gewonder of dit nie al die suurstof in die atmosfeer 
spontaan sou laat ontbrand nie. Die enorme gevaar van 
die kragte wat die kernbom vrystel het my so geskud 
dat ek vir die hele dag nie kon werk nie. Ek het besef 
dat die mens vir die eerste keer in die geskiedenis die 
mag van algehele selfvernietiging in die gesig staar. 
Voortaan sou ons almal leef soos skerpioene in ’n bottel. 
Om voort te bestaan, sou nuwe betekenis aan die Bybel 
se konsep van ‘ek is my broer se hoeder’, gegee moes 
word. Later sou ek dit vir myself verwoord : ‘As ons 
arm buurman nie eet nie, sal ons nie kan slaap nie’ ”

Wat ’n afsluiting van hierdie belangrike dekade in  
ons geskiedenis!

doen dit so goed dat die Sonopraad op aanbeveling van 
’n lid, Dr. Ben Marais, in September ’n aankondiging 
maak dat die Raad volle vertroue in die huiskomitee 
se bestuur het en op ’n proefbasis die volgende jaar 
geen huisvader gaan aanstel nie. Weereens is die Raad 
tevrede en word dit ’n permanente reëling. Daarmee 
word Sonop die eerste universiteitskoshuis in die land 
wat outonoom bestuur word deur sy inwoners en dit so 
suksesvol doen dat dit daarna ’n permanente instelling 
word. Op versoek van die huiskomitee word die huis 
van die huisvader daarna oopgestel vir senior studente, 
wat weereens die kapasiteit van Sonop vergroot. 

Die bestuur van UP ondervind in 1947, soos by elke 
vorige verkiesing van ’n nuwe rektor, weer spanning 
tussen die Universiteitsraad en die UP Senaat. Die 
Raad nomineer Ds. Wm. Nicol terwyl die Senaat die 
heraanstelling van Prof. M.C. Botha voorstaan. Hierdie 
keer wend die Raad hom na die hof op grond van die 
argument dat sy Raad die finale sê by ander universiteite 
se aanstellings het maar die hof verwerp die argument 
aangesien die UP wet spesifiek voorskryf dat die 
Senaat gelyke seggenskap het. Die Raad besluit om te 
appelleer maar intussen het Ds. Nicol hom onttrek. ’n 
Gesamentlike komitee van die Raad en Senaat is daarna 
aangestel om ’n oplossing te vind en moes uiteindelik 
stem tussen twee nuwe kandidate. Die Raad se voorstel 
was Prof. C.H. Rautenbach, en die Senaat s’n, Prof. W.F.J. 
Steenkamp. Die keuse val toe op Prof. Rautenbach, oud-
Sonopper en oud-Tukkie en sy aanstelling vir ’n periode 
van 5 jaar vanaf 9 April 1948 word deur die minister 
goedgekeur. Prof. Rautenbach was nie alleen student 
aan UP nie maar ook dosent in wysbegeerte en opvolger 
van Prof. I.D. Bosman as dekaan na díe se afsterwe in 
1947. Die aanstelling van ’n eerste “Tukkie rektor”, sy 
objektiewe en neutrale optrede en ook die oorwinning 
van die Nasionale Party in die 1948 verkiesing het 
bygedra tot die opheffing van die jarelange gees van 
spanning en persoonlike konflikte. ’n Ongeëwenaarde 
periode van groei het gedurende die vyftigerjare gevolg, 
gepaard met ’n bouprogram wat meer as ’n dekade 
sou duur. Studentegetalle het byvoorbeeld van 4000 
in 1953 toegeneem tot 7187 in 1959. Groei het veral 
in die Fakulteit Wis- en Natuurkunde plaasgevind. 

Nog ’n belangrike gebeurtenis in 1948 was die 
afsterwe van die destydse kanselier Dr. H.J. van der 
Bijl en die aanstelling van adv. Charles te Water as sy 

Sonop vierde  
dekade  
(1946-1955)

in 1946 woRd die PRosedURe ViR die VeRkiesing  

van die huiskomitee onder leiding van die voorsitter 
Kobus Potgieter, latere studenteleraar van UP, gewysig 
om voorsiening te maak vir vooraf nominasie. Die 
algemene mening is dat dit ’n groot verbetering is. 
Die huiskomitee funksioneer so goed dat ’n lid, Pieter 
Erasmus gevra word om die volgende jaar Kollege se 
voorsitter te word. 1947 word ook ’n skeidingsjaar in 
Sonop se geskiedenis met die skielike afsterwe van 
sy geliefde huisvader, Prof. Bosman. Die volgende 
huldeblyk verskyn in die Sonop 60 feesblad uit die pen 
van Morris Gilbert: “Prof. Bosman was ’n huisvader 
met ’n diepe menslikheidsgevoel en simpatieke begrip 
van die student en sy probleme. Met sy besliste dog 
vriendelike en bedagsame optrede het hy Sonop deur 
bittere beproewings gelei. Hoe die Sonoppers oor 
hul geliefde huisvader gevoel het blyk duidelik uit 
die mosie van roubeklag deur die inwoners aanvaar: 
‘Hy het ons met vaderlike belangstelling voorgegaan. 
Ons huldig sy tere nagedagtenis’ ” Meer oor Prof. 
Bosman word elders in die eeufeesboek aangebied.

Die huiskomitee onder die voorsitterskap van Willie  
Lubbe moes vir die res van die jaar sy pligte oorneem en  
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opvolger. Adv. Te Water was vroeër Hoë Kommissaris in 
Londen, afgevaardigde na die Volkebond en stigter van 
die S.A.Kunsvereniging en die Nasionale Veldtrust.

1948 het ook groot veranderinge in Sonop se bestuur 
meegebring, gekoppel aan die nuwe ‘selfregering’. Veral  
nuwe reëls vir eerstejaars was prominent: 

1. Alle eerstejaars moes staan tydens die gebed by etes.
2. Indien hulle laat vir ete aankom of vroeg moes loop  

moes eerstejaars verskoning by die HK tafel aanbied.
3. Alle seniors moes vir ’n periode van ses 

maande as “meneer” aangespreek word.
4. Dissiplinêre optrede “om eerstejaars in toom 

te hou” word ingestel deur verfyning en beter 
organisasie van die “Friday Nights” wat voorheen 
verbied was. Dit sou later as “nagligte” bekend staan.

Ander ontwikkelings sluit in die uitreik van 
burgerskap sertifikate aan alle huislede. Om die 
eerstejaar dames van die ‘Fant’ dameskoshuis beter te 
leer ken is ’n groep, die “Groot Tien” (seniors?) op die 
been gebring. ’n Lys van nommers en beskrywings van 
die lede is na die Fant gestuur waar alle eerstejaars ’n 
aansoek aan een van die nommers moes rig.  

Die “Groot Tien” moes dan elk een van die aansoeke 
kies vir “kerk en tee”. Die huidige populêre TV program 
“Boer soek ’n Vrou” het klaarblyklik ’n voorganger gehad, 
of is dit een van Sonop se talle kulturele bydraes?

In 1949 is daar ’n Dekorasiekomitee op die been 
gebring wat die terrein en tuin moes verbeter. Blykbaar 
was ’n komitee nie die regte oplossing nie want later 
is dit deur ’n tuinkaptein vervang. ’n Belangrike 
verbetering wat deur die Sonopraad aangebring is 
was die installering van elektriese muurproppe in alle 
kamers – in reaksie op klagtes oor koue in die winter. 
Nog ’n klagte wat aandag gekry het was van laatslapers 
teen die lui van ’n ontbytklok. Die afskaffing daarvan 
is met groot akklamasie begroet. Daar was ook ’n 
andersoortige nuweling gedurende die jaar: Semels, 
die eerste koshuisbrak tot in 1953 toe hy ongelukkig 
weens siekte uitgesit moes word. In 1950 is hy tot 
senior bevorder, natuurlik na die sluk van die “pil”. 

In dieselfde jaar het ’n ramp die koshuis getref.  
Oom Gert, UP se amptelike gelukbringer wat sedert 
1946 in Sonop tuisgegaan het is in die vroeë oggendure 
deur ’n groepie vindingryke Witsies buitgemaak. 

Sonop neem sterk leiding in die 1940’s en 1950’s met Die Perdeby: hier verskyn 8 opeenvolgende redakteurs waarvan die 
meeste bekende teoloë geword het. Agter: Murray Janson, Nico Smith en Henno Cronje. Voor: Willie Lubbe, Willie Maree, 

MW de Beer, Bertus van Zyl en Willie Jonker
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Vermom as ’n gesondheidsinspekteur het een van 
hulle “klagtes oor ’n rotteplaag” kom ondersoek en 
in die proses sy skuilplek ontdek. Oom Gert is reeds 
voorheen deur Voortrekker, die Fant en Onderstepoort 
ontvoer, maar dit was die eerste keer wat ‘buitestanders’ 
dit kon regkry. Gelukkig is hy weer gedurende die 
intervarsity dieselfde jaar aan Sonop terugbesorg en 
kon Sonop daarin slaag om as teenvoeter die Fant se 
gelukbringer (olifant) te buit Ander ontwikkelings 
in 1950 was die bou van ’n jukskeibaan en die besluit 
dat inwoners in die somer, dit wil sê van Oktober tot 
Januarie, middagetes sonder baadjie kon geniet!

1951 was vir UP ’n moeilike finansiële jaar. ’n Jaar 
tevore is die universiteit se 10e fakulteit gestig, te wete 
die van Tandheelkunde. Dit het weer die aantal studente 
opgestoot wat egter tot nadeel van die Universiteit was 
aangesien die staatsubsidie destyds nog op uitgawes 
baseer was en nie op die studentetal nie.  
Vertoë is reeds sedert die laat veertigerjare tot die 
regering gerig om die stelsel te hersien en in 1951 is 
uiteindelik die Holloway kommissie aangestel om die 
saak te ondersoek en aanbevelings te maak Die resultaat 
was ’n aansienlike verbetering van die staatstoelae 
en van dosente se salarisse, maar die berekening van 
toelaes het steeds die groter universiteite benadeel. 
Om die finansiële druk te verlig word daar in 1952 
’n pos van skakelbeampte geskep met Mnr. “Bags” 
Celliers as eerste aanstelling met die hooftaak om 
fondse in te samel. Hy slaag daarin om ’n landswye 
fondsinsamelingsprogram op die been te bring, onder 
andere ’n groot kermis in Pretoria, wat deur die staat op 
’n £ vir £ basis ondersteun is. Hierdie verhoogde subsidie 
het die Universiteit se boufonds sodanig versterk dat dit 
’n groot bouprogram oor die volgende dekade moontlik 
gemaak het wat die volgende projekte ingesluit het: die 
Mediese koshuis in 1952, die Proefplaas sportterrein 
in 1954-1960, ’n nuwe Administrasiegebou in 1954, die 
vergroting van die Chemie-gebou in 1955 en ’n nuwe 
Wis- en Natuurkunde-gebou ook in 1955. Die totale 
uitgawe hieraan tussen 1948 en 1960 was £1,893,000.

Ook in Sonop was daar heelwat uitbreidings gedurende 
hierdie “goue” jare : nuwe badkamers, garages, ’n 
fietsskuur, ’n musiekkamer asook die modernisering 
van die kombuis en die aanstelling van ’n hulpmatrone.

’n Belangrike toevoeging tot die inwoners van 
Sonop in 1954 was die aankoop van ‘Grieta’ deur 

Willem van Eeden en Eddie Bruwer. Hoewel sy 
nuwe status aan haar eienaars en ook aan die 
koshuis verleen het was sy ongelukkig dikwels buite 
aksie of selfs afwesig. By een so ’n geleentheid het 
Willem verskoning gemaak en aangekondig dat sy 
die betrokke oggend in die Moederbond was waar 
sy ’n ‘fris kruiwa van 50 pond ryker geword het’.

Om die dekade op ’n paslike wyse af te sluit was daar 
in 1955 ’n belangrike konstitusionele ontwikkeling. Die 
huislede besluit eenparig om Sonop as onafhanklike 
republiek te verklaar met die huisvoorsitter Andrie 
du Toit as President, die huiskomitee as sy kabinet en 
die Nagligte as polisiemag. Die republiek se bestaan 
was egter van korte duur. Na klagtes van sy bure moes 
Sonop na 22 dae tydens ’n besoek van ’n sersant van die 
moederland oorgee en weer deel van Suid-Afrika word.

Andrie du Toit was die President van die  
Republiek van Sonop

e e r S t e  V i e r  D e K a D e S
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na die oPwinding Van die stigting Van ’n eie 

(kortstondige) Republiek van Sonop, word Fanie Senekal 
as HK-voorsitter verkies. Johan Fourie neem die pen op as 
redakteur van Die Perdeby – die negende opeenvolgende 
Sonopper (’n rekord wat nie gou oortref sal word nie). 
Die veertigjarige bestaan van Sonop word gevier en 
’n gedenkblad word vir die eerste keer gepubliseer.

In die 1950’s het Ienks dit dikwels “hotagter” tydens ’n 
bakoond gekry – seniors het dit as ’n ‘warm ontvangs’ beskou

1956

1957

Louis Pienaar onthou: “Sonop het ’n paar belangrike 
jaarlikse gebeurtenisse gehad: In Februarie die 
Brekfis, ’n aandpiekniek in die tehuis; in Augustus 
’n Saterdagpiekniek langs die Hennopsrivier naby 
die Hartebeespoortdam; die formele dinee net voor 
die eksamen om afskeid te neem van die manne wat 
afstudeer. Die Saterdag van die 1956-piekniek was 
chaos – toe die manne begin klaarmaak om die asters 
te gaan haal vir die piekniek, was byna almal se 
skeermesse weg! Dit was nog die tyd van die ‘Minora-
blades’, die enkellemmetjie wat vasgeskroef het. Party 
ouens het probeer om sonder die handstuk te skeer, 
wat ’n taamlike bloedige affêre afgegee het.” 

Hennie Pretorius dink terug aan die ‘langtiekie’:
“Die telefoonhokkie voor die stalle was ’n berugte 

plek vir bedrog. In die afsondering van die geboutjie het 
menige Sonopper in plaas van die wettige muntstuk 
(’n tiekie), op onwettige wyse die regte plek met ’n 
draadjie gekrap om dieselfde effek as die ingooi van  
’n tiekie te kry. Elke krap was dus ’n tiekie werd. Op  
’n keer moes ’n ou ver bel en deur die sentrale gaan. Dit 
sou baie muntstukke kos. Toe hy al by 18 ‘tiekies’ trek 
en sy ‘tiekies’ te vinnig op mekaar volg, sê die sentrale: 
“Nie so vinnig nie meneer, ek kan nie met die tel bybly 
nie”. Hy antwoord toe geduldig: “Te vinnig? Toemaar, 
ek sal maar weer van vooraf begin”. 

Hennie Pretorius onthou: “Toe George Rautenbach 
voorsitter was, het hy die enigste motor, so ’n grys-
blou Austin, besit. Verder was die sending-waentjie, 
’n Gutbrod, die enigste wat ’n garage gehad het. Maar 
toe het die welvaartsjare begin. Aan die einde van die 
dekade was daar al soveel motors dat party buite op 
die sypaadjies moes parkeer.”

Die toilette bo in die Stalle word tot kamers omgebou 
en slegs een toilet bly op die grondvloer vir die arme 
eerstejaars oor. Verder is die badkamers nuut geteël en ’n 
meer moderne warmwaterstelsel word vir 45 pond gekoop 
en geïnstalleer (’n mens kan maar net wonder watter stelsel 
voorheen in gebruik was… indien enige?!) Daar word ook 
ewe droog in ’n Geboueverslag opgemerk dat die meeste 
van Sonop se storte net tydens reënbuie funksioneer! 

geoRge RaUtenbach is hk-VooRsitteR en Jh nel  
is voorsitter van die VSR. Na die aftrede van Mnr. 
Sydney Martin word Prof. Ben Marais op 11 April 
as voorsitter van die Sonopraad verkies. Prof. 
Ben was reeds vanaf 1938 lid van die Sonopraad, 
eers as studentepredikant en later as professor in 
Kerkgeskiedenis. Na ’n dienstermyn van 45 jaar op 
die Sonopraad, tree hy in 1983 as voorsitter uit. 

’n Proses van selfwerksaamheid tree geleidelik in 
werking en in hierdie jaar het die HK verantwoordelikheid 
vir die versorging van die tuine aanvaar. Voorheen 
moes die Nonnie ook hierdie verpligting nakom.

Op aanbeveling van Prof. Marais word mevv Raats  
en Rabie op die Sonopraad gekies om met groter insig 
en begrip kombuis- en kossake te help hanteer.

Sonop se eie spel “Bekertjie” word deur Mel Pretorius 
uitgedink en van reëls voorsien. Veral gewild om direk 
ná middagete te speel tydens die eindeksamen op die 
Weste se grasperk.
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Hoewel Sonop meer bekendheid verwerf het deur die 
ontvoering van ander koshuise se gelukbringers, is daar 
hierdie jaar ’n uitsondering wat die reël bevestig: Sonop 
skenk ’n kameelperd aan Asterhof as gelukbringer! (Dalk 
uit skuldgevoel omdat die naasliggende Damestehuis 
se Fant gereeld slaapplek in Sonop gevind het!)

Op 27 Augustus word die destydse Eerste Minister, 
Mnr. JG Strydom, begrawe en Sonoppers spit sy graf  
se eerste sooie. Ter herdenking word die twee 
grawe versilwer en in die Eetsaal uitgestal.

Na my beste wete arriveer Sonop se eerste bobbejaan 
(letterlik!) op die terrein, geskenk deur Hannes 
Bruwer. Natuurlik moes daar ’n “bobbejaan-kaptein” 
aangestel word (daar kan maar net gespekuleer word 
oor watter eienskappe so ’n kaptein moes beskik…)

Hennie Pretorius herroep die ontstaan van 
‘bekertjie’: “In hierdie jare het ’n voorloper van 
die latere nasionaal-gewilde spel ‘touch-rugby’ 
ontstaan. Ná koffietyd is gereeld by die groot grasperk 
rondgelê. Vir  ouens het dit bietjie vervelig geword 
en hulle het ’n plastiese koffiebekertjie (sonder 
handvatsel) begin rondgooi en rondskop. Gou het 
kompetisie ontstaan en twee spanne het ontwikkel 
wat met sekere reëls ‘touch-rugby’ op die grasperk 
begin speel het: geen lakwerk, want die growwe teer 
rondom die gras kon jou nerwe behoorlik laat waai 
– bloed het in elk geval soms gevloei. Dié spel het as 
‘bekertjie’ bekendgestaan al is die beker later met ’n 
klein rugbybal vervang.” 
Bernard Combrink onthou meer persoonlike 
herinneringe van ‘bekertjie’: “Soos genoem het die 
bekertjiekragmetings op die Weste se grasperk 
daar tussen die mansjoene op ’n baie ongesonde tyd, 
direk ná middagete op ’n vol maag in die blakende 
eksamenson van Oktober/November plaasgevind. 
Ons was gewoonlik drie aan ’n kant   - grasperk was 
nie so breed nie! Tydens een so ’n wedstryd   onthou 
ek, het ek daarin geslaag om deur ’n gaping te sny,  en 
toe ek die bekertjie op die teerpad (doelgebied)  tussen 
die grasperk en die direkte noordelike mansjoen 
wou druk, het ek gestruikel en kop eerste op die 
stoepmuurtjie voor die mansjoen afgestorm. Al wat 
ek kon doen was om my kop te probeer afbuig voor ek 
die muur tref sodat ek nie heeltemal horisontaal in 
die muur sou vasduik nie. My volgende herinnering 
was dat ek op ’n bed in ’n mansjoen, ek meen dit was 
Steggie (Stegman de Wet?) se mansjoen, bygekom het. 
Miskien is dit toé dat ’n skroef losgestamp is...”

Bernard Combrink onthou: 
“Toe ons Ienks was het Dries Bruwer, as vise-

voorsitter van die HK, ons een oggend (natuurlik in 
die ontgroeningstyd in Februarie) op ’n “uitstappie” 
na kerkplein en die middestad geneem vir ons 
opvoeding en om die stad te leer ken. Hy was egter 
geklee in NET ’n reënjas, tot groot vermaak van die 
Ienks en skok van sommige verbygangers.” 

Bernard Combrink dink terug: 
“Benewens die bobbejaan was daar ’n keer ook 

’n apie, Rasper, vir ’n tyd ’n inwoner van Sonop. Ek 
meen Stroebel Hofmeyr (Jan Hofmeyr se broer) het 
hom daar aangebring. Indien iemand ’n grief teen ’n 
ander gehad het, is dit nogal soms gedoen om Rasper 
in sy klerekas of kamer toe te maak, met voorspelbare  
rampspoedige gevolge vir die kas of kamer. Verder 
was   Rasper lief om in die eetsaal soos Tarzan aan 

In dié jaar bied Sonop huisvesting aan ’n 
Amerikaanse Fullbrightstudent, Newell Stultz. Hy 
raak boesemvriende met Brian du Toit, ’n vriendskap 
wat dekades duur terwyl hulle beide bekende 

Amerikaanse professore was, onderskeidelik in 
Politieke Wetenskap (Brown Univ) en Sosiale 
Antropologie (Florida Gainesville Univ). Stultz raak 
boonop verlief op ’n Afrikaanssprekende student, 
’n klasmaat van du Toit, en dit loop uit op ’n lang en 
gelukkige huwelik! (Sonop bied dikwels meer as 
waarvoor aanvanklik gesoek is). 

1958

thys PieteRse en Jan hofmeyR is hk-VooRsitteRs 
en Jan Hofmeyr dien ook as voorsitter van die VSR. 
Dionne Crafford word as redakteur van Die Perdeby 
aangewys.
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Van die aardse na die meer sublieme: die Aula, 
wat vir dekades die hartklop van musiek en teater in 
Pretoria sou vorm, word in die jaar ingewy. Menige 
ienkkonsert het op hierdie verhoog afgespeel.

die gordyne te swaai, tot groot ontsteltenis van die 
Nonnie, Bettie Lombard. Sy verblyf is toe uiteraard 
(ongelukkig?) kortgeknip en wat van hom verder 
geword het, weet ek nie.” 
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1959

izan meyeR is hk-VooRsitteR. die oU woonhUis 

word gesloop met die oog op ’n nuwe biljartsaalkompleks 
en die bouery van die mansjoene in die Noorde begin.  

Met die vermeerdering in kamers kom die uitbreiding 
van Sonop se inwonertal weer ter sprake. Die suggestie 
deur die Sonopraad dat sommige van die groter kamers  
deur twee studente benut moet word, word met onweer-
legbare argumente teengestaan: die reg op privaatheid, 
die noodsaak van stilte vir studie en dat afsondering tot 
gesonde sielerus aanleiding gee het nie op dowe ore 
geval nie.

Die toename in studentegetalle laat die Sonopraad 
ondersoek instel na die moontlikheid om ’n skottelgoed-
opwasmasjien (’n goeie woord vir Scrabble!) vir die 
kombuis aan te skaf. Studente se voortdurende behoefte 
na meer kos kry oënskynlik ’n hupstoot met die vergroting 
van die eetsaal – daar was egter geen direkte eweredig-
heid tussen die uitbreiding van die eetsaal en die 
hoeveelheid kos wat daarin bedien word nie.

Broekpaarties was aan die orde van die dag (nag?) in die 1960’s: hier vind opwarmingsoefeninge plaas
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Die afloop van die broekpaartie: die vreugde van ’n gebuite 
broek en die skaamte van ontblote boude. Hierdie tydverdryf 

het sedert die laat sestigs in onbruik verval

Hennie Pretorius onthou: “Ek meen dit was in 
1959 toe die Bounie-wedrenne begin is. Dis tydens 
die Lentedagvieringe gehou en elke koshuis het ’n 
fietsspan ingeskryf. Die wedren het by die destydse 
Doll’s House begin, om Silverton, die Wilgers 
en Lynnwoodrif gestrek en voor die Merensky 
geëindig. Andries Uitenweerde, ’n beproefde 
langafstandatleet, was die Sonop-ster en het die 
wedren meer as eenkeer gewen.”

Hennie Pretorius onthou: “Dis 5 Oktober 1960, 
die dag van die republiekwording-referendum. Met 
sonsopkoms kom ’n vrome groepie van buite af in 
Sonop met ’n luidspreker ’n biduur hou om voorbrand 
te maak. As kompetisie klink daar toe uit die Ooste 
die protesliedjie op: How the hell can we believe you?”

Ingenieurstudente raak opgewonde oor die voltooiing 
van die broodnodige Swaarmasjienlaboratorium op  
die kampus.

1960

1961

1962

nelson boRman is hk-VooRsitteR. in JanUaRie 
word die mansjoene in die Noorde net betyds afgerond 
voor die nuwe akademiese jaar begin en die studente op 
die koshuis toesak. Die swembad wat in 1942 gebou was 
en ’n prominente rol in ontgroening gespeel het, word op 
langelaas opgevul (tot verligting van menige Ienks!) na 
vele mislukte pogings om dit waterdig te hou. 

Tennisspelers is verheug oor die tennishuisie wat vir 
151 pond opgerig word.

kobUs oosthUizen is hk-VooRsitteR en hdk Vd 
Merwe voorsitter van die VSR. ’n Voorstel dat 
selfwerksaamheid in Sonop uitgebrei word, verkry 
teenstand toe 21 studente ’n petisie daarteen steun. Die 
HK besluit om die besluit eers in die komende jaar in 

willem Van niekeRk is beide hk-VooRsitteR 

en redakteur van Die Perdeby, terwyl Kobus 
Oosthuizen as die VSR-voorsitter verkies word. 

Na die traumatiese geval “de Vries” word daar met 
gemengde gevoelens besluit om “Die Nagligte” af te  
skaf – in die toekoms sou die HK weereens self 
oortreders “die hande oplê”! Hoewel die Nagligte 

Met die voltooiing van die Buitemuursegebou 
in Proesstraat word die vraag gestel of Sonop ook 
huisvesting aan buitemuursestudente moet verskaf? 

werking te stel (waarskynlik het die meeste van die 
beswaardes die einde van die jaar die koshuis verlaat!) 
Daar is wel in die jaar besluit dat elke Sonopper sy eie 
bed moes opmaak en dat bedienpersoneel nie daarvoor 
ingespan kon word nie.
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Unieke foto van “Die Pil” se bestandele in die 1960's: vandag nog sukkel talle oud-Sonoppers om kerriedisse gesluk te kry

Hennie Pretorius het ander herinneringe aan die 
Pierneefwerke wat waarskynlik op vroeër gebeure 
betrekking het: “Die diefstal van die Pierneefwerke 
het ’n voorgeskiedenis. ’n Ywerige nuwe lid van die 
Huiskomitee – vir Werf – moes die inhoud van ’n 
stoor opruim. Toe hy by die stoor kom, sien hy dat ’n 
groot deel van die inhoud al gesorteer is en eenkant 
as weggooigoed in ’n drom lê. Hy besef toe dat die paar 
“prente” wat daar lê, in werklikheid genommerde 
etse is – wat toe gered kon word.”

in die jaar gedoof is, het ander dissiplinêre praktyke 
soos die laataand onheilspellende telefoonoproep 
wanneer jy niks verwag nie en die “hartlike” 
verwelkoming van nuweling seniors, geleidelik  
kop uitgesteek. 

1963

maans steyn is die hk-VooRsitteR, met Piet  

du Toit en Lucas Swart die redakteurs van Die Perdeby.  
Brandwagkoshuis van die Normaal Kollege se geluk- 
bringer kry by Sonop onderdak en dit is onduidelik  
hoe die dilemma opgelos is. 

PieRneefskildeRye

Gedurende die wintervakansie vind die onverklaarbare 
diefstal van vier van Sonop se Pierneefskilderye plaas 
en ten spyte van herhaalde pogings om dit op te spoor, 
is hulle nog steeds soek. Daar word besluit om die 
oorblywende Pierneefkunswerke in bruikleen in die 
veilige sorg van die Universiteit se biblioteek te plaas. 

Terwyl die kultuurbewustes oor die skilderye en 
etse getreur het, juig die sportliefhebbers wanneer 
daar ’n nuwe biljarttafel vir R360 aangekoop word.

Die relatiewe stemmige aard van gesellighede 
soos die Sonoppiekniek word verklap deur die 
Geselligheidkomitee van die jaar wie se spyskaart uit 
die volgende items bestaan het: drie kissies tamaties, 
20 brode en vier gallon koeldrank (dit is egter onseker 
of hierdie items letterlik geïnterpreteer moet word 
aangesien kodetaal nie ongewoon was nie – veral nie 
waar die manne van die Ooste betrokke was nie!)
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Bernard Combrink onthou: 
“Ná die nuwe HK verkies is, moes die nuwe 

voorsitter altyd die hele HK Doll’s House toe neem. 
Daar kon almal dan so veel moontlik   eet en drink 
op koste van die nuwe voorsitter – maar niks mag 
weggeneem word nie. Wanneer die arme (letterlik!) 
voorsitter dan eindelik tuiskom, is sy hele kamer 
uitgedra en uitgepak met allerlei items – tot ’n bed – 
wat in ’n boom voor die Bloutrein opgehang is.”

Nick Bezuidenhout het gemengde gevoelens oor sy 
eerste paar dae in die Tehuis vroeg 1964: 

“Ek het by Sonop aangekom soos seker maar die 
meeste eerstejaars - vol drome oor hoe jy hierdie 
nuwe fase van jou lewe gaan ‘makmaak’. Die eerste 
paar minute by Sonop, met seniors wat eerstejaars 
se tasse vir hulle na hulle kamers toe dra, het nogal 
die indruk versterk dat daar vir jou spesifiek goeie 
dinge voorle. My broer Jan, wat toe reeds derdejaar 
in Sonop was, het daarby nogal vir my gesê dat ek die 
beste kamer sal kan kies as ek eerste daar opdaag. 
Ek was toe eerste daar, maar dit het gou geblyk dat 
die primarius nie geweet het van die reëling nie! Wat 
wel gebeur het, is dat ek, omdat ek eerste opgedaag 
het, Gopkaptein geword het, met al die onwelkome 
aandag wat daarmee gepaard gegaan het! In die 
proses is daar teen my sin soveel goed in my kop 
ingefoeter dat ek nou nog die aantreerympie amper 
in my slaap kan aframmel (‘Ditskuus al het den 
Meneren! Als het u believen willen danken sullen 
kunnen mogen, ubelon melosi sela fakalo sprak 
punt. Perdepatrollie, haasbekkommando, jikomalaia 
whoopie! Goppe’nommer..!’) Ek moet darem sê, my 
broer het ruim vergoed vir die streep wat hy my getrek 
het deur op ’n gereelde basis laataand vir my ’n ‘Poor 
Boy’ vanaf die Milky Cove te bring, wanneer hulle 
seniors ’n eetdingetjie gaan soek het.”

1964

beRnaRd combRink is die hk-VooRsitteR, willem 

van Niekerk voorsitter van die VSR en Dumbo Dreyer 
die redakteur van Die Perdeby. 

Eerstejaars het in Sonop talle groeigeleenthede- selfs  
om te blom! 

Nadat ’n nuweling iewat hardhandig gedissiplineer 
word, besluit die bestuur van UP om 10 Sonoppers vir ’n 
jaar lank te skors. Hoewel die pers allerlei politieke 
motiewe as aanleidende redes aangevoer het, het Sonop 
dit steeds as ’n dissiplinêre aangeleentheid beskou. ’n 
Groter spektrum van politieke affiliasie het in die 
middel van die 1960’s in Sonop na vore getree en het tot 
meningsverskil gelei, terwyl in die vorige dekade beweer 
is dat Sonop ’n eenpartykoshuis (Nasionale Party) was.

Die Musaion en die Amfiteater word voltooi en 
skep daarmee ruimtes waarin talle koorkompetisies 
en VSR sirkusse in latere jare sou plaasvind.

In die jaar was daar kritiek wat deur enkelinge in die 
koshuis teenoor Prof. Ben uitgespreek is – onder andere 
die vlugskrif van ’n eerstejaar wat onder die skuilnaam 
“Patriot” kwaad gestook het. Onnodig om te sê: die 
ongesubstansieerde opmerkings het nie ongestraf gebly!
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Nick Bezuidenhout het nostalgiese herinneringe 
aan Lucas Swart: “Ek onthou dat wyle Lucas Swart, 
wat primarius geword het aan die einde van my 
eerstejaar en daardie Desembervakansie so tragies 
verongeluk het, jou altyd “Jongeling” genoem het.” Aantreeparade: “Als het u believen willen danken sullen 

kunnen mogen, ubelon melosi sela fakalo sprak punt.” 

Die “klassieke” eerstejaarkonsert van 1964

1965

die talentVolle lUcas swaRt se amPsteRmyn 

as HK-voorsitter kom in Desember 1964 tragies 
tot ’n einde wanneer hy tragies in ’n motorongeluk 
sterf. Dumbo Dreyer word as HK-voorsitter verkies 
en Jan Bezuidenhout dien as die redakteur van 
Die Perdeby. Om duistere redes besluit Sonop om 
hulle Ienks aan eerstejaarbedrywighede te onttrek 
– na slegs ’n week trek ’n spesiale huisvergadering 
die besluit terug (dit is onduidelik of die Ienks in 
enige van die twee besluite ’n sê gehad het).

 Va N  r e P U B L i e K  t o t  D r o M S t o o t
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Nick Bezuidenhout onthou: “Daar word vertel 
dat die kleinste en tengerigste eerstejaar in die 
feesjaar sy opwagting by Sonop gemaak het - die 
kleinste eerstejaar in die geskiedenis. Sommer 
gou het hy die naam ‘Spykertjie’ gekry. Sonop het 
veral in die feesjaar verwag dat eerstejaars almal 
hulle kant moet bring by die eerstejaarsport-
byeenkomste op UP, of jy nou ook al kan of nie. 
Dit veroorsaak toe dat Spykertjie ingeskryf word 

vir die eerstejaarbokskampioenskappe, en wel 
in die superveergewigafdeling of so-iets. Al sy 
protesteerdery en walgooiery het natuurlik niks 
gehelp nie (ten spyte van die feit dat Spykertjie in 
sy lewe nog nooit eens ’n bokshandskoen van naby 
gesien het nie, wat nog te sê van aantrek!). Die 
gevreesde aand daag vir Spykertjie op, maar wonder 
bo wonder is daar nie vir hom ’n teenstander nie en 
word hy sonder dat ’n hou geslaan is, die eerstejaars-
kampioen in sy gewigsafdeling! Sy verligting was 
egter van korte duur, want die UP-kampioenskappe 
lê toe voor die deur en as eerstejaarskampioen was 
hy, ten spyte van hewige protes vanaf sy kant, ’n 
outomatiese inskrywing. Maar dis weer dieselfde 
storie - daar is weer nie vir hom ’n teenstander in 
die besondere gewigsafdeling nie en hy word sonder 
slag of stoot die UP-kampioen! Om’n lang storie kort 
te maak, by die inter-universitêre kampioenskappe, 
wat kort daarna volg, weer nie ’n ander inskrywing 
nie en Spykertjie kan al sy derde titel agter sy naam 
skryf: Inter-universitêre kampioen (sonder dat hy 

1966

eRnie Rex woRd tydens die halfeeUfees Van 

Sonop as HK-voorsitter verkies en was vasberade 
om die feesjaar ’n gedenkwaardige jaar te maak. 

Daarom was die feesviering nie bloot ’n 
eenmalige gebeurtenis nie maar het die hele 
jaar geduur. Elke moonlike trofee op die gebied 
van die akademie, sport en kultuur op UP-
kampus is in die feesjaar deur Sonop verower. 

Die petroldrom op vier fietswiele wat in 1966 gebruik is om geld vir Rhodesië in te samel se aankoms in Salisbury
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nog ’n hou geslaan het in die bokskryt!). Volgende 
kom die Noord-Transvaalse kampioenskappe aan 
die beurt. En sowaar, dié aand het Spykertjie ’n 
teenstander. So ’n seningrige, taai klein mannetjie 
wat sy pad met baie sukses oopgeveg het tot by die 
aand. Maar Spykertjie het darem ook al ’n klompie 
moed bymekaargeskraap as gevolg van al sy titels! En 
die storie lui dat Spykertjie die aand sy teenstander 
voor die geveg in die middel van die kryt vas in die 
oë gekyk het en dit in sy hoë stemmetjie uitgeskreeu 
het: ‘Vanaand donner ek jou dood!’ Spykertjie het 
‘onoorwonne’ uit die kryt getree!!”

“Die wit klippe wat op ’n heuwel naby die Fonteine-
sirkel gewoonlik “UNISA” gevorm het, is so 
herrangskik dat dit een oggend vroeg tot almal  
se verbasing, heel beskeie “U is Nou In Sonop”  
gespel het!”

Sonoppers grawe Dr. Verwoerd se graf in 1966 – onder toesig van Ds Madder Steyn

Die hoogtepunt van hierdie feesjaar word egter 
bereik met die eerste insamelingsveldtog met behulp 
van “Drommedaris I” (’n 44-gallondrom) wat onder 
die wakende oog van Louis du Toit op ’n metaalraam 
met vier fietswiele en ’n eiesinnige stuurmeganisme 
gemonteer is. Faure Louw het tydens ’n huisvergadering 
in Februarie die gedagte geopper om ’n drom met 
petrol aan Rhodesië te skenk wat op daardie stadium 
deur sanksies lam gelê was. Die bedrag van R2 594.17 
wat ingesamel is, word met die oog op brandstof vir 

In hierdie jaar vind die tragiese sluipmoord op 
Premier Hendrik Verwoerd in die parlement plaas 
en die Sonoppers help om sy graf se eerste sooie 
op 9 November te spit – met dieselfde versilwerde 
grawe wat in 1958 vir Mnr. JG Strydom se graf 
gebruik is (Verskeie van Dr. Verwoerd se seuns 
en skoonseuns was inwoners van Sonop).

hospitaaldienste in die destydse Rhodesië geskenk. 
Hierdie spanpoging het meer as 100 Sonoppers laat 
saamwerk om die petrolkonka tot by Beitbrug te stoot. 
Sonoppers wat toetse moes aflê het heen-en-weer 
geryloop om hulle plig aan beide kante na te kom (Ienks 
moes die koshuis oppas en hulle akademie byhou).

Die land se ekonomiese opbloei in die vroeë 1960’s lei 
tot die toename in motorvoertuie en die HK laat twaalf 
nuwe motorhuise oprig.
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na die oPwinding Van die dRommedaRis se  

tog na Rhodesië en die vyftigjarige fees kan die 
Sonoppers vir ’n slaggie weer op die belangrike 
kwessies konsentreer – soos die gehalte van die 
kos en die behoorlike inlywing van eerstejaars. 

Koos Louw is huisvoorsitter en Anton Pauw is 
voorsitter van die Studenteraad. Nick Bezuidenhout  
is die Perdebyredakteur.

Aan die begin van die jaar word ’n amptelike klag oor 
kos aan die Sonopraad opgestel. Die klag is deur talle 
Sonoppers - selfs Semmies! - onderteken. Die klag word 
na die huisvergadering en uiteindelik na die Sonopraad 
verwys.  Mev. Rabie het namens die Raad op die klag 
ingegaan. Daar word besluit dat kool op die spyskaart 
deur blomkool vervang sal word. Die HK besluit dat 
Sonopraadslede, sonder vooraf kennisgewing aan die 
kombuis, genooi sal word vir ete.

Dopper Erasmus se liedjie ‘’Timothy’’ (gesing 
deur Carike Keuzenkamp) raak wyd bekend. 
Jamie Uys besluit ook om dit te gebruik in sy 
nuwe film ‘’Die Professor en die Prikkelpop.’’

Die Tehuis se kleredragreëls is in die tyd steeds 
streng toegepas. So word aangeteken dat tug op 
’n huislid toegepas moet word omdat hy met ’n 
kamerjas kom tee haal het. Daar word nie vermeld 
wat hy onder die kamerjas gedra het nie.

1967

Sonop het nog altyd sy kwota interessante karakters 
opgelewer. Nick Bezuidenhout vertel die volgende 
oor Hennie Grobler – beter bekend as ‘Grobbies’:

“Grobbies was, om dit sag te stel, nie die netjiesste 
mens op aarde nie. Dit het ’n paar kere gebeur dat ek 
hom by sy kamer gaan soek het. Nadat ek omgedraai 
het omdat hy nie te siene was in sy UITERS 
deurmekaar kamer nie, hoor ek net iewers vanuit die 
chaos: ‘’Hello...?’’ - dan was hy al die tyd daar tussen al 
die goed wat verstrooid was op die vloer, lessenaar, bed 
en orals! Nou: In Augustus 1967 is Grobbies verkies 
op die HK. Oudergewoonte het die res van Sonop dan 
gekyk hoeveel chaos hulle kan aanrig in die kamers 
van die nuwe HK. Nouja, toe die nuwe HK-lede toe 
weer in Sonop aanland en met moedeloosheid dit wat 

oorgebly het van hulle goed beskou, loop Grobbies met 
’n glimlag rond, want sy kamer het gespaar gebly. Na 
die tyd vind ons uit dat ’n klompie ouens op sy kamer 
afgestorm het. Die voorste ou het die deur oopgemaak, 
omgedraai en uitgeroep: ‘’Toemaar, manne, hier was 
al ander ouens!’’

dons kRitzingeR is die JaaR hUisVooRsitteR.  

Jan Kok wat sedert 1922 doenig in die kombuis was, 
tree in 1968 af – ’n dienstermyn van oor die 45 jaar! 

Kragtens ’n besluit van die Sonopraad is die pad wat 
deur Sonop loop, tydens die vakansie, met paaltjies 
toegemaak by die Weste se badkamers. Die motivering 
vir die optrede was dat Sonoppers se roekelose en waag-
halsige gejaag “die lewens van mede-Sonoppers in gevaar 
stel.” Om dit ligkens te stel, die besluit is nie met algemene 
entoesiasme deur die Sonopinwoners begroet nie.

En toe breek Jool aan. En almal weet wat dit beteken. 
Volgens oorlewering is die gebeure wat hierna beskryf 
word boonop voorafgegaan deur ’n lang en intensiewe 
sessie by Tan’ Bella. By hulle terugkeer, besluit ’n paar 
Sonoppers dat dit nou die regte tyd is om vir eens en vir 
altyd van die gewraakte paaltjies ontslae te raak. So 
gesê, so gedaan en dit was die einde van die paaltjies, 
maar nie die einde van die storie nie. Die betrokkenes 
het wel gepoog om ’n sementwal (spoedhobbel) te bou 
om te wys dat hulle steeds die veiligheid van Sonoppers 
op die hart dra. Dit was egter nie genoeg om die gevolge 
van hulle dade vry te spring nie.

Die verwydering van die paaltjies was beskadiging 
van eiendom en direkte ondermyning van ’n 
Sonopraadsbesluit. Ten einde ’n konfrontasie met 
die Sonopraad te voorkom, het die HK besluit dat die 
skuldiges getug sal word. Hierdie besluit is dan ook aan 
die huis voorgelê by wyse van ’n spesiale noodvergadering. 
In een van die warmste huisvergaderings in die 
geskiedenis van Sonop, is die besluit van die HK deur die 
skuldiges verwerp. Die hardnekkige weiering van die 
skuldiges om hulleself aan die tug te onderwerp, het hulle 
blootgestel aan skorsing, indien die saak by die Sonopraad 
aanhangig gemaak sou word.  

1968
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Die huisvoorsitter het hierdie alternatief aan die skuldiges 
voorgelê en uiteindelik het hulle, teensinnig, die opgelegde 
straf aanvaar. ’n Aantal van die betrokkenes het egter na 
afloop van die gebeure besluit om die Tehuis te verlaat. 

Sonop het deur die jare die probleem ondervind dat 
nie-Sonoppers dikwels ’n gebrek aan begrip vir en 
aanvaarding van Sonoptradisies getoon het. Neem 
die bordjies as ’n voorbeeld. Buitestaanders het nie 
verstaan dat bordjies ’n kritiese rol gespeel het om 
die geboustrukture te ondersteun nie. Voorts was 
die versameling van bordjies so ’n integrale deel van 
Sonoptradisie dat daar selfs formeel bordjiekapteins 
aangestel is om toesig te hou oor die praktyk. 

’n Voorbeeld van hierdie gebrek aan begrip vind in 
1968 plaas, toe ’n persoon ’n bordjie by Rissikstasie 
verwyder en word daarna tot by Sonop gevolg. Die SA 
Spoorweë en Hawens lê ’n klag by die Universiteit en 
die hulle stuur ’n brief aan Sonop, met die volgende 
strekking: “Die Universiteit het in die verlede studente 
uit die howe probeer hou, maar dat dit sal nie meer 
gedoen word nie. Die reg sal sy normale loop neem.” Die 
HK gee opdrag aan die bordjiekaptein om die bordjie 
op te spoor, word aan die Spoorweë terugbesorg en dit 
was die einde van die sage.

Prof. Ben Marais, die Sonopraadvoorsitter, sou 
later noem dat die distrikgeneesheer na die ondersoek 
opgemerk het: “Ek het lanklaas ’n klomp kêrels gesien 
met sulke gesonde agterstewes!”

Sonop se eerstejaarslaagsyfer vir 1968 is 77%, die 
hoogste van al die manskoshuise.

ondersoek gegee het, was nie teenwoordig gewees nie. 
Uiteindelik is hy opgespoor en ondersoek. ’n Gunstige 
mediese verslag van Prof. Schoeman oor sy fisiese 
toestand het die Rektor laat besluit dat die klagtes geen 
gronde had nie. Prof. Rautenbach het wel later 
opgemerk: “Soos die Koningin van Skeba gesê het: die 
helfte is my nie vertel nie.“

Getrou aan tradisie, was daar was die jaar ook 
groot ontevredenheid oor die gehalte van die kos. 
Na verskeie vrugtelose pogings om die kostoestand 
te verbeter is besluit om kragdadig op te tree om die 
Nonnie vir eens en altyd ’n les te leer. So is daar op ’n 
sekere dag aangesit vir ete, ingeskep, die seën is gevra 
en daarna het die Sonoppers opgestaan en die eetsaal 
verlaat sonder om hulle monde aan die kos te sit. 

Sonop se eerste huisvader Prof. W.P. 
de Villiers, sterf in hierdie jaar. 

RiemPies PRinsloo is die hUisVooRsitteR. 

’n Ienk se oom rig ’n klagte aan die Rektor oor beweerde 
mishandeling van eerstejaars.  ’n Kommissie van 
Ondersoek word ingestel om op die saak in te gaan. So ruk 
die staats-patoloog Prof. Praag van Koch en die Dekaan 
van die Fakulteit Geneeskunde, Prof. Schoeman, vergesel 
van die Registrateur Akademies, Mnr. Charlie Stuart, 
een Maandagmiddagete by Sonop op. Elke eerstejaar 
word intensief ondervra. ’n Streng mediese ondersoek 
van eerstejaars in hulle adamsgewaad word gedoen 
(die eienaardigste uitkenningsparade ooit in Sonop se 
geskiedenis?). Geen tekens van aanranding is gevind nie. 

1969

Eerstejaars is hier oppad na die Suidpool – met padkos en 
wapens - mishandeling of ‘sports’?

Daar was egter steeds ’n probleem: Die Ienk, wie se 
beweerde mishandeling oorspronklik aanleiding tot die 
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Net om enige onsekerheid in die verband op te ruim, 
word die volgende stelling in die HK Notule opgeteken: 

“Die pil is nie diskriminasie teen eerstejaars nie, 
aangesien dit aan alle nuwelinge gegee word, nie net 
eerstejaars nie.”

nick bezUidenhoUt is hUisVooRsitteR in 1970.

Die eerste Sonopkamp word gehou in die plek van die 
brekfis en die piekniek. Na ’n geslaagde kamp by Die 
Oog, naby Groblersdal, word aanbeveel dat die kamp en 
die brekfis in die toekoms gehou sal word.

Soos C. J. Langenhoven se Sagmoedige Neelsie het 
Sonop ook deur die jare sonde met die bure beleef. In dié 
jaar het die sonde met die bure so byna-byna tot ’n 
internasionale diplomatieke insident aanleiding gegee. 
Dit het gebeur pas nadat die Suid-Afrikaanse regering 
van die dag besluit het om Japannese as Blankes te 
verklaar. ’n Japannese gesin van die diplomatieke 
sending neem toe hulle intrek in ’n huis neffens Sonop. 
Die Sonoppers besluit toe om hulle te laat “welkom” 
voel deur ’n klomp lemoene op hulle dak te gooi. Net 
daar is die gort natuurlik gaar. Die Japannese 
Ambassade skakel die Departement van Buitelandse 
Sake wat die Rektor skakel wat op sy beurt weer vir 
Prof. Ben Marais, Voorsitter van die Sonopraad skakel. 
Oom Ben stap toe dadelik oor Sonop toe en vind uit wie 
die twee skuldiges is. Daarna skakel hy die Japannese 
en reël ’n afspraak met hulle en die studente vir 
dieselfde middag. Die saak, word diplomaties rondom ’n 
koppie tee geskik. 

1970

Produksie van “Die Pil” – met sardoniese glimlagte (geen 
name word genoem nie om vervolging te vermy!) 

Sonop wen die rugby uitklopliga. Steeds in 
1969, deel Sonop die eerste plek om die koorbeker 
met Jasmyn en behaal die tweede plek in die UP 
Atletiekkampioenskappe. 

Omtrent in hierdie jaar begin Jan Erasmus (latere 
bekende besigheidsman) om Sonoppers se motors te 
diens by die diensput, wat gebou is langs die fietsloods. 
Sy besigheidsin blyk verder uit die feit dat hy omtrent in 
daardie tyd ook SEGE (Sonop Ekwivalente Groeifonds-
eenhede) in bedryf gestel het. Dit was op ’n stadium toe 
die begrip groeifondse wyd bekend geword het.

Na die voorval het die skuldiges hulle verbasing oor 
die reaksie uitgespreek — dit was immers 
uitvoergehalte lemoene.

By die huisdinee in September is Prof. C. H. 
Rautenbach, wat toe reeds afgetree het as rektor van 
UP, die spreker. Hy was vanaf 1920 tot 1923 in Sonop, 
dus was sy optrede by die dinee presies 50 jaar nadat hy 
eerstejaar in Sonop was.
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Die verbruiker van “die Pil”: wat die seniors se hart van vol 
is, loop die Ienk se mond van oor (dit was lank gelede...)

hannes de beeR is die JaaR hUisVooRsitteR.

Nantie van Wyk stel op ’n huisvergadering voor 
dat ’n sirene, wat by Oom Frikkie Uys geleen is, 
geïnstalleer word om Sonoppers vinniger in kennis 
te stel van raids. Dié sirene is kort daarna getoets.

Omstreeks elfuur een aand kom Bennie met sy 1955 
Vauxhall deur die koshuis gejaag met die uitroepe: 
“Raid! Raid!” Nadat die sirene sy ding gedoen het en 
die meeste ligte afgeskakel is, het die seniors hulle 
besemstokke gegryp en die Ienks die jukskeie. Die 
Tehuis se inwoners versamel toe, slaggereed, op die 
grasperk tussen die Biljartsaal en die Bloutrein.

Die aggressors was Boekenhout wat beweer het 
dat Sonop verantwoordelik is vir die verdwyning 

1971

van een van hulle joolvlotfigure, ’n pragtige poedel. 
Na hewige en geregverdigde ontkennings is 

daar ooreengekom dat die Tehuis deursoek kan 
word. Na die vermiste poedel nie op die terrein 
gevind is nie, begin die gemoedere weer om op 
te vlam. Hannes, die huisvoorsitter, beredder 
toe die situasie deur logies, deur ’n proses van 
eliminasie, te bewys dat NKP (Normaal Kollege) 
die poedel waarskynlik in hulle besit kan hê.

Binne ’n oogwenk is hierdie moontlikheid 
aanvaar en albei koshuise ruk toe saam op na NKP 
— opsoek na die vermiste poedel. Gelukkig kan die 
daaropvolgende konfrontasie eerder as ’n waterbad 
(met die hulp van ’n paar brandslange) as ’n bloedbad 
beskryf word. Om een of ander onbekende rede was 
die manne van Normaal nie so gelukkig daarmee 
dat die Tukkies daarna die geleentheid gebruik het 
vir ’n spontane bokjol met die Normaaldames nie. 

By die ter perse gaan van hierdie publikasie is die 
verdere lotgevalle van die poedel nog steeds onbekend. 

Die Ingenieurs het jaarliks ’n trapkarwedren 
gereël. Die wedren het op die teerpad tussen die 
Ingenieurs- en die Skip (Administrasie) geboue 
plaasgevind en ’n groot aantal trapkarre is jaarliks 
ingeskryf.  Ingenieursoplossings, wat fietsketting, 
ratverhouding en vaartbelynde ontwerp betref, 
het telkens groot verbeterings teweeggebring..

Die eerste liggewig aluminiumraamtrapkar op 
kampus is in 1971 op die Noorde se grasperk gebou. 
Henk Schoen was die hoofontwerper en glasveselbouer. 
Willie Enright en Frans van Wyk die tegniese span 
vir vylwerk, en tegniese meet en pas. Fanie van 
Zyl was die fikste en ratste en moes die meeste 
trapwerk doen. Soos dit maar gebeur het, is die 
trapkar so tussen toetsreekse beplan en gebou, maar 
ongelukkig is geen bonuspunte vir Struktuurontwerp 
of Toegepaste Wiskunde verdien nie! Uiteraard 
was Sonop weer die eerste oor die wenstreep.

’n Tradisie wat al jare lank in Sonop leef is dat die 
aflewering van dagvaardings nooit vergemaklik is nie. 
Een skemeraand kom ’n ouerige persoon, gekleed in ’n 
safaripak met ’n aktetassie onder die arm, by Sonop 
aan en doen na navraag na ’n ene Nantie van Wyk. 
Gedagtig aan Nantie se onlangse verkeersoortredings 
word die persoon ewe “behulpsaam” van die een 
windstreek na die ander gestuur, natuurlik tevergeefs! 
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Uiteindelik word daar toe vasgestel dat dit die 
Gereformeerde ouderling op huisbesoek is, waarna 
hy oombliklik na Nantie se kamer geneem is:

Tydens ’n huisvergadering word ’n voorstel 
aanvaar dat Sonop, as ’n Tehuis, met Jasmyn, as 
’n koshuis moet kys. Geen inligting is ongelukkig 
bekend of die groot vraag toe ooit gevra is of wat 
die antwoord was, indien die vraag wel gevra is. 

Die UP rugbyklub het aan verskillende koshuise 
’n geografiese gebied toegeken waar hulle kon gaan 
toer. Sonop se streek was Zimbabwe (destyds nog as 
Rhodesië bekend). Dit was vir baie rugbyspelers ’n 
hoogtepunt van die seisoen en wedstryde is gespeel 
teen Louis Trichardt (hulle jaarlikse rugbydag); 
Teachers Training College (in Bulawayo). Die 
Sonoppers was baie gewild hier omdat daar slegs een 

manlike student vir elke sewe damesstudente was. 
Dan het Sonop ook gespeel teen Enkeldoring (die 
“Republiek van Enkeldoring”) en die lugmagbasis 
op Gwelo (dit heet deesdae Gwero). Oom Frans du 
Toit het die vervoer in sy geel skoolbus verskaf. 
Koshuis-klapperhaarmatrasse is op planke en op 
die banke van die bus geplaas vir die spelers om 
die langpad te kon rus. Die eerste aktiwiteit, na 
die bus deur die grenspos gery het, was om langs 
die pad te stop en ’n skaap op die spit te braai .

Dicks en Frans Theron het ook jaarliks ’n wedstryd 
gereël wat in Botswana ’n internasionale kleur gekry 
het. Sonop het Suid Afrika verteenwoordig. Die spelers 
moes soos ’n internasionale span voor die wedstryd 
aantree om voorgestel te word aan die president 
van Botswana/Burgemeester van Gaborone.
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die JaaR begin ViR sonoP oP ’n haRtseeR noot,  
met die kennisname van die afsterwe van Pierre van 
Rooyen tydens die Desembervakansie. Die HK skenk 
ter gedagtenis aan hom die Pierre van Rooyen trofee 
aan die Tehuis. Die trofee word aan Sonoppers  
uitgeloof vir prestasie op akademiese, sosiale,  
kulturele en sportgebied. 

Johan Wasserman is dié jaar HK Voorsiter en  
Dirk Kotze die Perdebyredakteur.

Die Stalle word in hierdie jaar opgeknap en ’n 
tennismuur word gebou. 

Mnr. Johan du Toit oorhandig die eerste manuskrip 
van die Sonoplied (deur homself gekomponeer) aan  
die Tehuis. Die Sonopkoor wen weer eens die koor-
kompetisie.

Kos, een van Sonop se tradisionele probleme, kom 
weer ter sprake. Die inwoners voel dat die gehalte van 
die kos veel te wense oorlaat.  ’n Dieet wat deur ’n 
dieetkundige van die Departement van Gesondheid 
opgestel is word bekom en aan die Tehuis se inwoners 
voorgehou. Die dieet word egter nie deur die Sonopraad 
goedgekeur nie. 

Daar word besluit om ’n koskomitee saam te stel  
met verteenwoordigers uit die verskillende streke.  
Die komitee se doel is om klagtes oor kos te ontvang en  
na die Nonnie te kanaliseer. Die komitee sukkel egter 
om van die grond af te kom en werk oënskynlik nooit 
werklik effektief nie. 

Soos voorheen genoem was enige vorm van raid  
of steel van gelukbringers verbode en aan streng 
tugmaatreëls onderhewig. Soms is die versoeking  
egter net te groot en ’n groep Sonoppers bewimpel  
toe ’n plan met ’n verskil. 

In Asterhof se voorportaal staan daar ’n standbeeld 
“Grasie” wat die teiken van die operasie was. Gewapen 
met flitse en ’n tamaai yster knyptang begeef Nantie 
van Wyk en ’n groepie trawante hulle een aand na 
Asterhof. ’n Sydeur se ketting word netjies afgeknip  
en “Grasie” word stilletjies verwyder. In Sonop was 
daar ’n geskerts en ’n gespog van ’n ander wêreld  
terwyl daar vir foto’s geposeer is.

Direk hierna is die groepie terug Asterhof toe. 

1972 “Grasie” is ewe netjies weer op haar plek besorg. Die 
stukkende skakel van die ketting is vervang en die 
sydeur is weer toegesluit. Die enigste teken dat iets 
buitengewoon gebeur het, was ’n naamlys van alle 
verantwoordelike persone wat by die beeld geplaas is. 

Die hele operasie het ongemerk plaasgevind. Later 
sou die betrokkenes verneem dat die huismoeder so 
beïndruk was met die Sonoppers se styl dat geen  
klagte oor die gebeure ooit gelê is nie!

Menige student sal waarskynlik kan getuig 
dat eksamentyd dikwels deur vreemde 
gedragsveranderinge gekenmerk word. So is daar, 
byvoorbeeld, in eksamentyd in Sonop jukskei gespeel, 
iets wat nie in die res van die jaar gebeur het nie. 

Een van die eienaardige kompulsies wat 
tydens eksamentyd in Sonop ontwikkel het was 
die gebruik om mede-inwoners met water nat 
te gooi. Hierdie praktyk was egter verbode in 
die stiltetye wat in eksamentyd gegeld het.

Een snikhete somermiddag, in stiltetyd, gooi Roelie 
(van die Weste) vir Dirk (’n Oosterling) sopnat. Hierdie 
was ’n daad wat uiteraard nie ongestraf kon bly nie 
en weerwraak op ’n groot skaal sou spoedig volg.

Elke inwoner van die Ooste het met ’n emmer water 
voor ’n deur in die Weste stelling ingeneem. Om  
presies 02:00 het die telefoon twee maal gelui en  
in een gesinchroniseerde beweging is die deure 
oopgeruk en die slapendes in hulle beddens met water 
natgegooi.  (duidelik het Sonoppers in die tyd nie hulle 
deure snags gesluit nie). Pandemonium het losgebars. 
In die Ooste is egte nie ’n liggie of ’n beweging  
bespeur nie.

’n Oosterling, “J.J.”, is vir twee straatblokke 
ver deur Henk, vanuit die Weste, agtervolg en toe 
gevang. “J.J.” het ewe plegtig beweer dat hyself op ’n 
rusverstoorder se spoor was en niks met die gebeure 
gedoen gehad het nie. Oor hoekom hy ’n emmer by 
hom het, het hy geantwoord dat hy amper oor die 
emmer gestruikel en dit daarom, sommer so in die 
hardloop, opgetel het. Daar kan met sekerheid aanvaar 
word dat die verduideliking, sonder meer, deur die 
(sopnat) inwoners van die Weste aanvaar is.

Dit dien vermeld te word dat die insident ’n negatiewe 
uitwerking op gesonde Oos-Wes verhoudings in die 
Tehuis gehad het. 



5 35 2

K o S ,  i e N K S  e N  S o N D e  M e t  D i e  B U r e

geRRie doyeR is in 1973 hUisVooRsitteR 

van Sonop, voorafgegaan deur Johan du Toit. 
Hendrik Bosman is die Perdebyredakteur. 

’n Sonopper, Kobus van Zyl sterf tragies in ’n 
motorongeluk en die Tehuis treur oor sy heengaan.

Die nuwe Nonnie, Mev Sophie Duvenhage, aanvaar  
in 1973 diens.

Met die aanbreek van April, 1973 is die ou Drommedaris 
(die 44-gallon drom met vier fietswiele van Rhodesië 
faam) weer afgestof vir ’n nuwe rit. Die doel was om geld 
in te samel vir die Suiderkruisfonds. Die Drommedaris 
is by die Transvaalse Provinsiale Administrasie 
as ’n “abnormale voertuig” geregistreer, omdat die 
enigste ander alternatief, “an animal drawn vehicle”, 
om verstaanbare redes nie aanvaarbaar was nie.

Vanaf die Administrateur van Transvaal se woning 
is die lang pad deur Oos-Transvaal aangedurf.  Elke 
dag is ongeveer omtrent 120 kilometer afgedraf. Aan 
voorvalle en insidente was daar nie ’n tekort nie: Die 
breek van die een as in Middelburg, die braaivleis 
met die verpleegsters op Nelspruit en die skenking 
van R4 000 van die suikerboere van Malelane.

Die snaakste gebeurtenis was toe Swart Piet van 
der Merwe met ’n dolle vaart teen Schoemanskloof 
afgenael het.  Volgens die stophorlosie het hy 300 meter 
in sowat 31 sekondes afgelê. Die momentum van die 
Drommedaris het hom nie toegelaat om tot stilstand 
te kom nie en het hy gevolglik meer as ’n 100 meter 
verby Corneil, die volgende oorgee, gehardloop. 

Die dromstoot het ongeveer R 6 000 in die sak gebring. 
Die geld is aan die Suiderkruisfonds oorhandig vir die 
aankoop van ’n ’n ambulans vir die Portugese magte in 
Mosambiek. Die ou Drommedaris het daarna sy rusplek 
by Ressano Garcia grenspos gevind waar dit vir etlike 
jare steeds geld vir Suiderkruisfonds ingesamel het.

1973

Dit is weer eens eksamentyd en weer eens is daar 
rusteloosheid in die Ooste. Wie oorspronklik met die 
gedagte vorendag gekom het was later nie duidelik nie, 
maar daar word besluit om ’n nagebootste selfmoord 
voor die dameskoshuise te prakseer.

Flip (Slang) Viljoen sou die rol van die “lyk” speel. 

Daar word toe ’n geskikte harnas ontwerp om seker 
te maak dat die skynselfmoord nie ’n werklikheid 
word nie. ’n Ou army jas moes verseker dat die harnas 
versteek bly en dat net die enkele tou, waaraan die 
“lyk” oënskynlik sou hang, sigbaar sou wees. 

’n Boom voor Erika word vir die skynselfmoord 
gekies en met die hulp van die Sonoppers is Slang in 
die boom gehang (aan die harnas natuurlik). 

Die probleem was dat die “lyk” nie opsigtelik genoeg 
was nie en verskeie verbygangers stap verby sonder 
om onraad te merk. Uiteindelik het ’n paar Sonoppers 
aan die straat se kant begin saamdrom en na die boom 
gewys. Dit lok toe ook ander nuuskieriges. Kort voor 
lank maak een van die Erika-inwoners alarm. Dit lei 
daartoe dat die HK van Erika en die huismoeder op die 
toneel verskyn. Die huismoeder het die situasie vinnig 
opgesom en die polisie gebel. 

Die dames van Erika het aanvanklik vol bravade 
grappies gemaak oor die armsalige ou boemelaar 
wat homself gehang het. Flip van Wyk se ernstige 
teregwysing dat daar nie met die dode gespot moet 
word nie het egter ’n einde aan die ligsinnigheid 
gemaak. Die Primaria van Erika raak toe aan een 
van Slang se blou tone (blouheid te danke aan die 
aanwending van die biljartsaal se snoekertafelkryt). 
Met ’n geskokte gilletjie maak sy die beslissende 
uitspraak: “Nee, hy’s wragtig dood!!”

Teen hierdie tyd het die SAP met blou ligte, sirene 
en al hulle opwagting gemaak in die vorm van ’n 
konstabel en ’n sersant. Die sersant klim in die boom 
op die lyk los te sny. Toe die sersant aan die tou begin 
sny, swaai die “lyk” ewe skielik om, lig sy arms op 
en skreeu kliphard “JA” in die sersant se gesig. Die 
sersant gryp die tak vas om nie uit die boom te val nie 
en pandemonium heers op die grond. In die chaos, help 
die Sonoppers Slang om die harnas se “quick release” 
knoop te los te maak en in die geharwar slaag hy 
daarin om van die toneel te ontsnap.

Gedurende bloktyd die jaar bou die Ooste hulle 
kettie, met ernstige gevolge vir die Weste 

Flip Viljoen se versoek om slange te mag aanhou word 
nie deur die Sonopraad goedgekeur nie. Die bewerings 
dat ’n eerstejaar op ’n stadium ’n slang as das moes 
dra was ’n belangrike beweegrede vir dié besluit.
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oP ’n winteRsaand, Ry ’n bakkie al toetende  
deur Sonop. Dit was egter nie die gewone dames wat  
’n bietjie avontuur en opwinding gesoek het nie. Nadat 
die bakkie voorgekeer is, sou die inwoners agterkom  
dat dit ’n oud-Sonopper is wat net wou seker maak of 
sekere tradisies nog in stand gehou word.

Getrou aan die tradisie is een van die kortste 
Sonoppers, André Stroh, nie links nie en hy druk  
die 6 voet 3 duim oud-inwoner onder die koue stort. 
Hierna het ’n nostalgiese relaas gevolg van die jare  
toe die skropborsel nog ’n ereplek in die badkamer  
gehad het — en van die tyd toe ’n Witsie blykbaar  
geruk het van die skrik by die blote aanhoor van  
Sonop se naam.

Piet van der Merwe is in die jaar huisvoorsitter,  
Dirk Kotze is die VSR Voorsitter en Hendrik Kotze die 
Perdeby-redakteur. Christo Nel wen die eerstejaars-
redenaars-kompetisie. Piet Strauss word herkies  
as ASB-president. Die Ienks van 1973 verower ook  
die prestasiebeker.

1974

Willie Enright het nog in sy tyd in Sonop ’n paar 
probleme met sy tweedehandse motors gehad. In 
1974 het hy sy eerste nuwe motor, ’n Audi 100, op die 
nou Krugersdorppad gerol. ’n Goeie storie laat hom 
nie onderkry met feite nie. Willie was nou bekend 
as die man wat karre afskryf en rol. Toe die Ooste 
se kar op die toneel verskyn was dit belangrik om 
die kar te toets. Willie is aangesê om te kyk of hy die 
kar in Mckenziestraat agter Sonop kan rol. Willie se 
beskerming was ’n army jas en helmet en hy is met 
toue aan die sitplek vasgebind (veiligheidsgordels). 

Die motor het nie ’n enjin gehad nie en moes met ’n 
ander voertuig, teen volle vaart, gestoot word. Willie 
het dan die skerpste draai moontlik, ’n U-draai in 
die straat agter die stalle gemaak, terwyl die brieke 
getrap word. Die kar het die bas van ’n boom afgeskuur 
en op twee wiele gedraai. Na herhaalde pogings en 
naelskraapse ongelukke het die kar steeds nie gerol 
nie, maar vir groot opwinding gesorg. Die kar is later 
met ’n werkende enjin en die Ooste se kettie toegerus - 
’n waardige voorganger vir die latere bollietrollie. 

Die joolkoningin in 1974 was Anneline Kriel, die latere 
Mej. Wêreld. Slang Viljoen het die jaar, oudergewoonte, 
die jaarlikse baardgroeikompetisie gewen. Nadat 
Anneline vir Slang op ’n toepaslike wyse gelukgewens 
het met sy oorwinning het is mooi gevra of sy nie maar 
sy goeie vriend, Ossie Searle, ook wil soen nie. Sy het 
dié versoek egter vriendelik van die hand gewys. Die 
reaksie het waarskynlik iets te doen gehad met die 
feit dat Slang vooraf van die hele gedoente vergeet 
het en toe inderhaas, nog ruikende na vis, vanaf die 
viswaters ontbied is vir die toekenning.

Die Stalle se ligte het opgepak en die elektriese 
bedrading moet vervang word. Dit word natuurlik 
toegeskryf aan die Ienks wat so vol draadwerk is.

Hierdie koue stort gee nuwe betekenis aan die begrip 
"captive audience"
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Soos in die verlede, is die Ienks steeds gedissiplineer 
deur voelbare tugtiging (ook bekend as “lights”). 
Boet du Preez vertel dat hy ’n voorgevoel gehad het 
dat die inskrywings in die Swartboek op ’n betrokke 
aand op hom besoek sou word. Hy tref toe die nodige 
voorsorg deur vier broeke bo-oor mekaar aan te trek. 
Sy voorgevoel was nie verkeerd nie. “Trek aan jou 
PT broek” kom die instruksie. “Nee meneer, ek is reg 
so, meneer” “Trek aan jou PT broek” word die bevel 
herhaal. Noodgedwonge word gehoor gegee en die 
vier broeke kom toe op die lappe. “Du Preez, slaap jy 
altyd met vier broeke?” “Ja, meneer.” “Nou, Du Preez, 
is jy ’n pervert?”

sonoP kRy teen die einde Van 1974 ’n nUwe 

inwoner: Nantes, ’n klein bobbejaantjie. Eendag 
maak Nantes egter die fatale fout om, ongenooid, by 
’n kinderpartytjie, nie ver van die Tehuis nie, op te 
duik. Die ouers het hulle toe geroepe gevoel om Nantes 
se ongewenste teenwoordigheid by Fauna en Flaura 
aan te gee. Dit het, helaas, gelei tot die beëindiging 
van Nantes se kortstondige verblyf in die Tehuis. 

Maar hier het die saak nie geëindig nie. Verskeie 
komplotte was beplan om weerwraak te neem op diegene 

1975

verantwoordelik vir die klagte. Die oorspronklikste  
idee was om êrens daggaplantjies te bekom en dit in  
die geheim in die klaers se tuin te plant. Daarna sou die 
polisie in kennis gestel word van die teenwoordigheid 
van die suspisieuse plante. ’n Akute skaarste aan 
daggaplantjies het egter die plan skipbreuk laat ly. 
’n Meer praktiese vergeldingsmaatreël is egter wel 
uitgevoer: Die sondebokke se sproeier is een nag op  
hulle stoep geplaas en die water is oopgedraai.  
Dié vete is uiteindelik net beëindig na ’n 
prokureursbrief waarin die Tehuis, in streng 
regsterme, vriendelik dog ernstig versoek is 
om nie met die teistering voort te gaan nie. 

Die sage van hoe Kollege se gelukbringer “Sarge 
Bourke” tydens hulle sestigste bestaansjaar in Sonop 
beland het is kompleks en gevul met donker intrige.

Dit alles begin toe ’n klompie oud-Kollegemanne 
hulle eie gelukbringer, “Sarge”, skaak en dit 
in ’n verbaasde Jasmyn se voorportaal aflaai. 
Dieselfde aand deel ’n Jasmyner die verstommende 
inligting, in alle vertroue, met ’n Sonopper. Die 
volgende dag kom ’n klompie Sonoppers by Jasmyn 
aan om die gelukbringer “aan Kollege terug te 
besorg”. So beland die gelukbringer in Sonop.  

Vele dreigemente van Kollege volg, van 
diefstalklagtes by die polisie tot klagtes by die 
Universiteit (onthou, die steel van gelukbringers is  
steeds ’n tugwaardige oortreding). Uiteindelik is  
“Sarge” een aand om 23:00, op die hoek van  
Lynnwood en Duncanstrate, aan Kollege 
teruggehandig. Dit sou egter gou blyk dat “Sarge” 
intussen, in die geheim, met Klaradyn vir “Soldaat” 
van Kollege geruil is. Kollege was verplig om verdere 
onderhandelinge met Klaradyn aan te knoop om 
“Sarge” terug te kry.  Dit het Kollege ’n bokjol gekos 
om “Sarge” terug te kry, maar die “opoffering” was 
waarskynlik nie ’n te hoë prys om te betaal nie.

Na agtien jaar wen Sonop se krieketspan onder 
leiding van Hennie Alberts die liga in 1975. In 1975 
word TV in Suid-Afrika ’n werklikheid. Die Tehuis 
neem die leiding in die nuwe era deur die eerste 
koshuis aan UP te word wat ’n TV-stel aankoop. 

Met die koorkompetisie deel Sonop die beker 
met Maroela. Sover bekend, vind die eerste Sonop 
“rally” die jaar plaas. Net een manspersoon 
word per motor toegelaat maar daar is geen 

Op ’n huisvergadering word beswaar aangeteken  
teen die geraas van die lugmagvliegtuie bokant die 
Tehuis wat erg steurend is vir diegene wat besig is  
om te studeer asook die vir die tokkelokke wat in die 
middag prakties doen (ook bekend as middagslaap). 
Die Tehuis besluit dat die Sekretaris ’n brief 
aan die Minister van Verdediging (op daardie 
stadium, Mnr. P. W. Botha) moet skryf om te dreig 
dat streng teen die lugmag opgetree sal word, 
indien die herhaaldelike skending van Sonop se 
lugruim nie onmiddellik gestaak word nie.  Daar 
word verder voorgestel dat ’n groot kettie vir die 
verdediging van Sonop se lugruim gebou word. 

Op ’n huisvergadering word ook kennis geneem 
van Wilson, die koshuishond, se versoek om op 
pensioen af te tree aangesien dit nie meer vir hom 
’n plesier is om roomysverkopers te jaag nie. 
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beperking op die aantal dames nie. Jan (Sperm) 
van Deventer is die eerste “rally”-wenner. 

Hendrik Bosman is HK en VSR Voorsitter en Fred 
Camphor is die Perdebyredakteur. Danie Slabbert  
word Voorsitter van die landwye Ingenieursstudente-
vereniging. Sonop wen ook die atletiek koshuisliga en  
die serenadekompetisie.

Met die koorkompetisie deel Sonop die beker met 
Maroela. ’n Baie geslaagde tennistoernooi vind plaas 
met Henry Eagleton as die wenner. Die tennisbane 
word opnuut oorgedoen en nou is hulle ’n goeie gesig  
vir elke Sonopper.

Die tehuis word diep geskok met die afsterwe van 
Joebs Joubert. 

Die Noorde rig ’n valhek op wat gebruik kan 
word om motors, wat in die nagte al toetende deur 
Sonop jaag, af te skrik of te vang. Die valhek word 
as ’n groot verbetering beskou op die tuinmeubels 
(tuinbanke) wat voorheen vir die doel gebruik is.

Tydens die jaar word besluit dat die pil in die  
toekoms in poedingbakkies eerder as op die  
tradisionele manier toegedien sal word. Bo en  
behalwe vermindering van die verstikkingsrisiko  
het die verandering ook ander voordele: Die porsies 
verdubbel en die pil kan nou teelepel vir teelepel  
geniet word.  

Die beplande intervarsity met Wits gee aanleiding 
tot heftige debat en meningsverskil. Dit gaan daaroor 
of die anderskleurige studente wat by Wits ingeskryf 
is, as spelers of toeskouers, mag deelneem aan die 
intervarsity. Die VSR neem, in beginsel, ’n besluit 
dat alle ingeskrewe studente van Wits aan die 
intervarsity mag deelneem. Die besluit word egter 
nie algemeen deur Sonoppers aanvaar nie. ’n Heftige 
bespreking op die huisvergadering is die gevolg. Na 
die bespreking word ’n voorstel met ’n meerderheid 
van stemme aanvaar dat: Slegs blanke studente 
aan die sportsoorte mag deelneem; afsonderlike 
geriewe en plekke vir blanke, swart en anderskleurige 
toeskouers daargestel en geskep moet word; en dat 
terwyl afsonderlike geriewe nog nie beskikbaar 
is nie, die onlangse beginselstandpuntinnname 
deur die VSR afgekeur word omdat dit onnodige 
presedente skep en druk op die regering kan uitoefen. 
Daar vind in 1975 (en vir etlike jare daarna) geen 
intervarsity tussen Tuks en Wits plaas nie.

as iemand Vandag die JaaRtal 1976 noem,  

sal die meeste Suid-Afrikaners waarskynlik 
aan die Soweto-opstande dink. Vir Sonop 
was 1976 egter die jaar waarin die Tehuis 
sy sestigste bestaansjaar herdenk het. 

Hendrik Kotze was in hierdie jaar die Huisvoorsitter
’n Omvattende feesprogram is opgestel. ’n 

Feeskomitee onder leiding van Hendrik Hanekom 
was verantwoordelik vir die organisasie. Die Sonop 
60 Feesblad word, onder redaksie van Christo 
Nel, gepubliseer. As deel van die feesverrigtinge 
is onder andere ’n verskeidenheidskonsert gereël 
waartydens kunstenaars soos Rudi Neitz en 
Trevor Nasser opgetree het. Die fees kulmineer 
uiteindelik in ’n hele naweek van feesvieringe.

Tydens die feesjaar word die Sonopvlag in gebruik 
geneem. Die Sonoplied, “Zoem Garribaldi” wat 
vandag nog gebruik word het ook in 1976 ontstaan. 
Die wysie is ontleen aan ’n ou Turkse volksliedjie 
en Koos (Slang) Seegers het die woorde geskryf.

Om die sestigste bestaansjaar behoorlik te gedenk 
is daar besluit dat ’n aksie, ekwivalent aan 1966 se 
dromstoot, aangepak moes word. Daar word uiteindelik 
besluit om ’n fakkelloop na die Transkei aan te pak. Die 
fakkelloop moes die oordrag van die vlam van vryheid 
en selfbeskikking aan die Transkei simboliseer. 

Op die veertiende April 1976 het Minister Fanie 
Botha die fakkel aan die brand gesteek met die ewige 
vlam wat in die Voortrekkermonument brand. Die 
vlam is deur ongeveer 20 Sonoppers gedra vanaf die 
Voortrekkermonument tot in die Transkei, waar dit 
gebruik is om die vreugdesvure oor onafhanklikheid aan 
die brand te steek. Die fakkelloop het sowat twee weke 
geneem om te voltooi. Elke dag is tussen sewentig en 
eenhonderd kilometer afgedraf, in een kilometer skofte. 

Tydens die tog is, onder andere, ook ’n aantal 
rugbywedstryde gespeel – teen Reitz Koshuis in 
Bloemfontein, Theunissen en Burgersdorp.  Die 
gelyktydige aankoms by Aliwal-Noord van die 
Sonoppers en Hoërskool Hoogenhout se eerste 
netbalspan-toer was ’n uiters aangename meevaller.

Die fakkelloop het egter byna tot ’n internasionale 
insident gelei. Die probleem het ontstaan as gevolg 

1976
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van die bordjieversameling-tradisie en ’n uiters losse 
definisie van wat ’n “bordjie” is. Deelnemers aan die 
Fakkelloop is onder meer onthaal by die Kommissaris-
generaal van die Xhosas (Suid-Afrikaanse Ambassade). 
Tydens die geleentheid is een bordjie (Persoonlike 
Klerk) verwyder, asook ’n geraamde kaart en ’n 
“onvervangbare” portret van Sy Edele, Hoofminister 
Mathanzima. Dié beweringe is vervat in ’n kwaai 
brief, gerig aan UP se rektor. Uit verontwaardiging 
oor die insident word die hele kompleks as verbode 
terrein verklaar vir alle UP studente. Die Rektor het 
die brief na Sonop verwys. Die HK Voorsitter het toe 
’n beroep gedoen vir die terughandiging van die items. 
Dit is terstond gedoen, sonder dat die skuldiges ooit 
geïdentifiseer is. Die items is terugbesorg aan die klaer 

en die saak is as afgehandel beskou. Dit is nie bekend of 
die insident enige rol gespeel het in die latere verslegting 
van verhoudinge tussen die Transkei en die RSA nie. 

Tydens die feesjaar, word daar op ’n huisvergadering 
met ontsteltenis kennis geneem van die Universiteit se 
gepubliseerde regulasies oor ontgroening. Oortreding 
van die regulasies kan tot die skorsing van huislede 
lei. Sommige van die huislede het selfs gewonder of 
Sonop hom nie maar kon losmaak van die universiteit 
en as onafhanklike instansie sou kon voortbestaan 
nie. Dit sou egter beteken dat Sonop nie verder aan 
amptelike koshuisaktiwiteite sal kan deelneem nie. 
Soos een van die senior huislede bedaard opgemerk het: 
“Menere, julle fielie teen die wind” Die slotsom was dat 
aanpassings van die oriënteringspraktyke nodig is. 

Op ’n drafstap na die Transkei – die fakkelloop in 1976
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Die koste van die totale restourasieprogram 
was R 285 336,32. (Daar kan nie presies vasgestel 
word waarvoor die 32 sent aangewend is nie). 

Die opknapping van die oorblywende gedeelte van die 
Tehuis, naamlik die mansjoene in die Noorde, Sentraal en 
die Bloutrein, is nie as deel van die restourasieprogram 
beskou nie, omdat die geboue nog relatief nuut was, 
maar as normale instandhouding waarvoor daar uit 
die normale bedryfsbegroting voorsiening gemaak is.

Teen die einde van die dekade was die bou van 
die toekomstige muurbalbaan, huiskomiteekamer 
en vergaderplek vir die Sonopraad nog net in die 
vooruitsig gestel. Die tennisbane is wel in 1985 
opgeknap en is in sekere kringe gunstig met die 
bane by Wimbledon vergelyk – ten minste omdat 
dit soveel nader was vir gereelde benutting.

By meer as een geleentheid was daar in hierdie jare 
ook konfrontasie met die Univeristeitsowerhede. 
Aan die begin van 1979 dreig die rektor, Prof. Eddie 
Hamman, met die skorsing van die HK en is daar selfs 
sprake van die aanstelling van ’n huisvader. Danksy die 
feit dat die Sonopraad tussenbeide tree word hierdie 
moontlike optrede van die rektor afgeweer. Op ’n 
noodhuisvergadering (wat deur die Ienks as net nog ’n 
“bluff party” aangesien is) maak oom Ben Marais namens 
die Sonopraad bekend dat liggaamlike aantasting en 
tydmors van eerstejaars voortaan nie geduld sal word nie. 
Hy spreek sy vertroue uit in die vindingrykheid van 
die Sonoppers om genoeg van die tradisies van die 

die gRoot stoRie wat die dekade 1976-85 in 

Sonop oorheers het, was die uitgebreide restourasie 
van die Tehuis se geboue. Anders as vorige werk aan 
die gebouekompleks, was hierdie nie net algemene 
opknapping en instandhouding nie, maar ’n omvattende 
program om seker te maak dat die geboue behoue 
bly vir toekomstige geslagte van Sonoppers.

’n Restourasiekomitee onder voorsitterskap van 
ds Kobus Potgieter is in die feesjaar 1976 op die been 
gebring en reeds in November van daardie jaar is ’n 
meesterplan deur die argitek, Johann de Wet, voorgelê.

Die aanvanklike vooruitsig was dat die hele 
restourasieprogram in een deurlopende proses binne 
agtien maande afgehandel sou word. As gevolg van 
die stadiger verloop van die fondsinsameling het 
dit uiteindelik agt jaar geneem voordat die projek 
voltooi is. Ter wille daarvan om die tehuis se normale 
funksionering so min as moontlik te ontwrig is die werk 
hoofsaaklik tydens universiteitsvakansies gedoen.

Die klem het enersyds geval op die behoud 
van die oorspronklike estetiese karakter van 
die geboue en andersyds op die modernisering 
van die binnekant van die kamers om dit meer 
funksioneel te maak vir die inwoners. Daar is ook 
gepoog om met die meesterplan te verhoed dat 
laslappiewerk deur inwoners op eie inisiatief en 
sonder toestemming aangebring word – iets wat deur 
die jare die aansig van die kompleks versteur het.

Oor die tydperk van agt jaar is die verskillende 
fases telkens soos volg afgehandel:
·  JUlie 1977: ’n eerste model-mansjoen in die 

Weste (kamers 1-4) teen R 5 000,00;
·  desembeR 1977 tot febRUaRie 1978: die ander 

sewe mansjoene in die Weste teen R 27 274,00;
·  desembeR 1978 tot febRUaRie 1979:  

die Stalle teen R 30 732,93 en al vyf 
mansjoene in die Ooste teen R 19 952,58;

·  desembeR 1979 tot febRUaRie 1980:  

die Weste se badkamers teen R 15 452,84, 
die werkerskwartiere teen R 18 058,82 en die 
elektriese kabeltoevoer teen R 1 267,60;

·  aPRil tot mei 1980: die biljartsaal teen R 11 177,00;
·  aPRil tot mei 1981: die kombuis en eetsaal teen  

R 60 323,80 en die kombuistoeruting teen R33 761,93;
·  desembeR 1981 tot JanUaRie 1982:  

die Noorde se badkamers teen R 15 756,48;

·  maaRt tot aPRil 1983: die Pastorie teen R 34 714,10 
en die hulpmatrone se woonstel teen R12 685,00.

Die Ooste se kar kompleet met meelbomkettie in 
’n Jooloptog
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verlede behoue te laat bly om dit die moeite werd 
te maak om aan die Tehuis verbonde te wees.

Einde 1981 is dit weer sulke tyd toe die hele 
HK geskors word nadat daar klagtes by die 
Universiteitsowerhede was oor ’n tekkieparty vir 
Ienks op die Weste se grasperk. Dit was weereens 
deur die bemiddeling van die Sonopraad dat hierdie 
skorsing verander is in ’n opgeskorte vonnis. 
Sover vasgestel kon word was hierdie die heel 
laaste tekkieparty wat ooit in Sonop gehou is.

’n Besondere hoogtepunt van hierdie jare was toe 
die fliek “Kiepie en Kandas” rondom die kampus 
en ook in Sonop geskiet is. Die studentevoertuig 
“Sweetheart” wat in die fliek gebruik is (’n 
Volkswagen-kombi wat omskep is met toilette 
vir sitplekke) is ná die verfilming aan die Tehuis 
geskenk en terstond herdoop tot die “Bollietrollie”.

 ’n Besondere tradisie wat in hierdie dekade deel 
van Sonop se erfgoed geword het, is die lied “Zoem 
Garribaldi”. Dis gebaseer op ’n Turkse volksliedjie “Zum 
Galli Galli” wat tydens die UP-koor se buitelandse 
toer in 1976 gesing is. Koos Seegers was een van die 
Sonoppers wat hierdie toer meegemaak het, en hy het 
toe die Afrikaanse woorde op die wysie van die Turkse 
lied geskryf. Die lied het onmiddellik inslag gevind by 
die huislede en word tot vandag toe as huislied gesing.

Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi
Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi

Op die plaas is daar net een huis,
noem ’n plek en daar is ons tuis.
Bittermin kan ’n Sonopper wees,
want ons gee onsself om lojaal te wees

Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi
Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi

Met oom Gert en Pluto 
(oorspronklik: Pote) tesaam
steel ons bordjies, bou ons ’n naam.
Die Nonnie se maalvleis en tjips bring verdriet.
Neem net kennis om toeter te blaas is verbied.

Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi
Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi

Nietemin dit bly steeds ’n fees
om ’n lid van Sonop te wees.
Waarom sal ons oor die proefplaas wil huil,
want wie wil tradisie vir luuksheid verruil.

Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi
Zoem Garri Garri Garri zoem Garribaldi

Dagbreek is ’n ander manier om Sonop te sê. En dit is 
wat hierdie koerantjie se doel in kort is: om ’n soort 
kopie van Sonop te wees en ’n beeld van die lewe in 
die Tehuis te gee.

Die rolprent “Kiepie em Kandas” (1981) is deels in Sonop 
verfilm - let op “Bollietrollie” in agtergrond

In 1979 kry Sonop sy eie huiskoerant. Nadat ’n mosie 
in dié verband op ’n huisvergadering goedgekeur is, 
verskyn die eerste uitgawe van “Dagbreek” in Maart 
van dié jaar onder redakteurskap van André Bartlett. 
Nie minder nie as drie later redakteurs van “Die 
Perdeby” het in die redaksie gedien. In die hoofartikel 
van hierdie eerste uitgawe word onder andere gesê:

Reeds die eerste uitgawe van “Dagbreek” het gesorg 
vir kontrovers. Na afloop van ’n VSR-tussenverkiesing 
wat kort na die koerant se verskyning gehou is, is daar 
’n beswaar ingedien omdat kopieë van die koerant met 
twee van Sonop se kandidate (Francois Baird en Kallie 
Roos) op die voorblad nader aan een van die stembusse 
gelê het as wat volgens die verkiesingsregulasies 
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Gustav Gous maak hom reg op die Bollietrollie om Vrydag se Perdeby te lees

toelaatbaar was. Wilde bewerings van verkiesings-
korrupsie is Sonop voor die kop gegooi. Die uitslag 
van die verkiesing is ongeldig verklaar en in die 
daaropvolgende herverkiesing het Francois Baird 
wat in die eerste rondte verkies is, uitgeval.

Op dieselfde voorblad van “Dagbreek” word ook  
berig oor ’n reuse fees wat as deel van Sonop en 
Asterhof se joolpoging gehou sou word in die 
tuin van oud-Sonopper Pik Botha, die destydse 
minister van Buitelandse Sake. Onder die eregaste 
by dié fees was die rektor en sy gade, die hele 
topstruktuur van die Universiteit en hulle gades 
en al die burgemeestersvroue van Pretoria en die 
Rand. Kaartjies vir die geleentheid is teen R10 
verkoop, met ’n spesiale studentetarief van R5.

Steeds in 1979 is die Bond van Oud-Sonoppers 
op 16 Maart tydens ’n dinee gestig. Die doel van 
die Bond is om kontak tussen oud-lede van die 
Tehuis te behou en om die Sonopgees voort te sit. 
Die restourasiekomitee is as bestuur van die Bond 
verkies met ds Kobus Potgieter as voorsitter en 
Prof. Riempies Prinsloo as onder-voorsitter.

By ’n huisvergadering in 1980 meld Mike Grové 
terloops dat die kop van Kollege-huis se Sarge Burke 
al vir vyf jaar lank in sy kamer is. Na onderhandelinge 

is die lang verlore kop met groot vreugde deur die 
huiskomitee van Kollege in ontvangs geneem.

Ook klassiek is die manier waarop Sybrand van 
Niekerk en ’n groep Ienks Tankotie (tans Nerina) se 
Flo gekaap het. Geklee as instandhoudingspersoneel 
van die Universiteit het hulle doodluiters die koshuis 
binnegestap, tot by die kamer van die primaria gevorder 
en Flo toe in ’n groot plastiekasblik geplaas, met ’n 
doek toegemaak en toe weer ewe rustig verkas.

In 1983 kom ’n era in Sonop se geskiedenis tot ’n einde 
toe Prof. Ben Marais, beter bekend as oom Ben, uittree 
as voorsitter van die Sonopraad. Oom Ben was sedert 
1938 lid en sedert 1947 voorsitter van die Sonopraad. 
Dit was indertyd hy wat in 1947 die voorstel gemaak  
het om nie ’n huisvader in die plek van Prof. Bosman  
wat in dié jaar oorlede is, te benoem nie, maar om die 
bestuur van die Tehuis aan die huiskomitee toe te 
vertrou. As voorsitter van die Sonopraad het hy ’n 
waardevolle bydrae gelewer om die huiskomitee van 
raad en bystand te voorsien en het hy ook groot moeite 
gedoen om huislede persoonlik te leer ken. Reeds in 
1981 is die eetsaal na oom Ben vernoem en is ’n skildery 
van hom daar onthul. ’n Oud-Sonopper, Prof. Jurie 
Geldenhuys, is in oom Ben se plek aangewys as 
voorsitter van die Sonopraad.
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In 1985 word Sonop se versameling Pierneefkunswerke 
op verrassende wyse “aangevul” toe ’n mev Grobler 
(Wit) Willem Boshoff kontak. Sy was ’n jong matrone 
in Sonop in Prof. Bosman se tyd as huisvader. Een van 
Sonop se Pierneef-linosneë het in haar kamer gehang 
en is per abuis deur die trekkontrakteurs saam met 
haar besittings ingepak toe sy ná Prof. Bosman se dood 
saam met mev Bosman uit die Tehuis getrek het.  
Sy wou dit nog altyd aan Sonop teruggee, maar 
het nooit sover gekom nie. Nadat sy die linosnee 
aan Willem terugbesorg het, is dit tydens ’n 
middagete aan die rektor, Prof. Danie Joubert, 
oorhandig om saam met die ander Pierneef-
werke in die kantore van die rektoraat te hang.

Sonop het ook in dié dekade sy kwota studenteleiers 
opgelewer. Die volgende Sonoppers het as VSR-
voorsitters en redakteurs van “Die Perdeby” gedien:

Talle ander Sonoppers was lede van die VSR, 
redaksielede van “Die Perdeby”, bestuurslede 
van verenigings en lede van VSR-subkomitees. 
Sonop se deelnemers het ook verskeie kere die 
jaarlikse serenadekompetisie, die Ienkkonsert, 
die Interhuisvasvraekompetisie en die Senior en 
Junior Redenaarskompetisie gewen. Ook Sonop se 
sportspanne en individuele sportmanne het goed 
presteer. Verskeie Sonoppers het in Universiteit- , 
provinsiale en nasionale spanne hulle merk gemaak.

Met die besoek van die panfluitspeler, George 
Zamfir, aan Suid-Afrika, het ons eie panfluitspeler, 
Robert Snyman, begelei deur ’n groep Ienks op 
melkbottels, tydens die voorprogram van Zamfir 
se konsert in Pretoria opgetree. By dieselfde 
geleentheid het Robert ’n panfuit wat hy self gemaak 
het, aan die besoekende kunstenaar geskenk.

’n Hele paar troeteldiere het in dié dekade ’n 
tuiste in Sonop gevind: die honde Pote, Pluto en 
Pistool, die bobbejaan Swapo en op ’n stadium 
selfs ’n paar hoenders en eende. En dan natuurlik 
Koos Seegers se versameling slange.

’n Onwaarskynlike kombinasie: ’n Toevlugsoord vir 
bejaardes by die ingang van die blyplek van die eerstejaars

Bewys dat Swapo ’n huislid van Sonop was

PeRdeby-RedakteURs:

·  Jimmie Hamman (1977)
·  Nelus Niemandt (1978)
·  André Bartlett (1980)
·  Paul Grobler (1981)
·  Murray Hofmeyr (1982)
·  Danie Möller (1984)
·  Appie Pienaar (1985)

VsR-VooRsitteRs:

·  Hendrik Bosman (1976)
· Daan Mills (1978)
· Nelus Niemandt (1980)
· Hans Oosthuizen (1982)
· Paul Grobler (1984)
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Sonop het al groot 'hoogtes' met Lentedag bereik en met eentonige reëlmaat die trofee verower. Hier byt 
Why Duvenhage se teenstaander in die 'stof' (dit lyk meer na modder!)
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sUid-afRika, ook sonoP, het in die tydPeRk  

1986 tot 1996 verskeie waterskeidingstydperke beleef.
Die land het oorgegaan van ’n “ou” Suid-Afrika na 

’n “nuwe” Suid-Afrika met die 1994 demokratiese 
verkiesings. Diensplig is ook afgeskaf in 1991/1992 
en daarmee saam is ontgroening op skole dramaties 
ingekort. Die landskap het onherroeplik verander. 
Reëls wat aanvaarbaar was, was net nie meer in spel 
nie. Daar moes op nuwe maniere gedink en gedoen 
word. Grense het geskuif en Sonop moes aanpas.

Daarom is dit lekker om ’n oorsig te gee van 1986 
tot 1996 en die uiteenlopende ervarings weer te gee. 
By elke jaar word die Huisvoorsitter van die betrokke 
jaar genoem. Oud-Sonoppers wat die betrokke jaar 
eerstejaars was, vertel dan oor hulle ervarings in die 
koshuis, nie noodwendig uit die eerstejaarstydperk nie.

Geniet die verhale en skrywes.

inleiding

sonoP 1986-eeRsteJaaRs

Soos elke jaar tree ook ’n vreemde versameling van 
jongmanne aan voor die stalle. Almal was daar, nl. 
stedelinge, plattelanders en plaasjapies, harde- en 
melkbaarde. In nabetragting was dit van die laaste 
boorlinge uit ’n era wat spoedig sou verbygaan. Alles 
was aan die skeur na links en regs: die politiek, kerk 
en kultuurorganisasies. Ons het nie veel geweet van 

Nelson Mandela, “gay” - wees, selfone en VIGS nie. 
Net ’n grappie hier en daar en ’n politieke stryery 
tussen ’n “KP” en “Nasionalis” wat homself onbevredig 
uitgewoed het in die vroeë oggendure. Ons was hier 
om voorberei te word vir die bedeling wat ons aan 
gewoond was. Min het ons besef dat daardie bedeling 
nooit sou realiseer vir die meeste van ons nie.

Uit die kraamsaal van ‘86 het leiers, vindingrykheid, 
deursettingsvermoeë, teleurstelling en dood 
ook gekom - nes die Nonnie voorspel het!

’n Paar indrukke wat ons sal bybly:

boRdJiesteleRy wat skeefgelooP het: 
Kottie Breed wat by die Staatsteater mooi aan die 
Blitspatrollie moes verduidelik dat hy eintlik net in ’n 
nagklub was en nie bordjies kom steel het nie. (Kottie 
sterf jare later as helikoptervliëenier in Angola).

(odies) maRiUs odendaal: 
’n Semi wat van onderaf na jou toe opgekyk het en 
gereken het - “hier maak ons van jou ’n man!”

1986

gReyling VilJoen is as hUisVooRsitteR VeRkies.

Ten spyte van die bordjie in die agtergrond, verkeer 
hierdie Sonoppers rustig

Johan Olivier (1986-1990) vertel een en ander oor 
hul ervarings in die koshuis, wat ook heelwat oor die 
lewe in hul tyd sê.

Volgens hom was hulle ’n “clueless” generasie: 
het nie geweet wat “gay”- wees, VIGS of wat politiek 
presies behels het nie. Hul was van die laastes wat 
ingekom het uit die “ou” stelsel van die land en was 
grootgemaak daarvoor net om later uit te vind die 
stelsel bestaan nie meer nie. Die NP en KP het geskeur 
en die NG- en die AP kerke het geskeur. “Ek dink ’n 
paar ouens se onderbroeke het ook geskeur”.

“Daar was ook die immergewilde snaaksighede wat 
tot vandag toe gegrafeer sal bly in almal se geheue 
oor dinge op toere en op kampus. Bordjies en meubels 
wat waaghalsig op sosialistiese wyse opgeëis is en 
van eienaars verwissel het.”
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eeRste aantRee VooR die stalle: 
Ons Goppekaptein: Die rooikop seuntjie van 
Lydenburg – Jacques de Klerk – kondig aan: “Dit 
was Avend gewesen.. einde van den eerste dag…”

VeRVoeRmiddels: 

Tom du Toit met sy goue “open face helmet” en ’n 
groen Enduro motorfiets – sy bynaam was Tottos. 
Ons mag nie motors bestuur nie, maar niemand 
het iets gesê oor jou eie vliegtuig nie. Allies (Albert 
de Lange) se vliegtuig was op Wonderboom 
lughawe: “Het jy al ’n vliegtuig moes was?”.

inteRessante gewoontes: 
Paul Dijkstra wat op die boonste stalle soos ’n perd 
afgeloop het met een of ander hakskeenprobleem 
om te sien wie blaas weer sy neus in die stort uit.

RondslaaP: 

Duppie (Jacques du Plessis) – wat na sy blou 
warmkombers as ’n “slet” verwys het omdat van sy 
vriende blykbaar ook met die ding geslaap het.

die enigmatiese: 
Kobus Botha, die “Coolste” van sy tyd – al die 
konsep nog nie by ons bestaan het nie.

byname en of tRoetelname: 
Jou doopnaam en van beteken hier bykans 
niks: Bloudraad, Eyers, Stiems, Suurstes, 
Poors, Oppies, Veertjie, Latoesh, Tassies, 
Manu, Maurie en wie weet wat nog… 

Oostepresident, Braam Kriek, aan die woord met 
staaltjies uit sy tyd (18L):

“Ek gaan ’n paar van die beste stories wat ek kan 
onthou hier weergee. Ek verwag nie van die leser om 
dit te glo nie. Ek verwag daarom ook nie van die leser 
om my te kontak en my te korrigeer nie. Ek aanvaar 
geen verantwoordelikheid vir die feitlike korrektheid 
van hierdie verhale nie. Ek was meestal daar of amper 
daar, die res is “geskiedenis”.

1987

Vên Vs mandela in 1990

’n Groot gees in die koshuis wat saam met my 
in 1987 eerstejaar was, was Christiaan Van 
Der Merwe. Sy pa (oud-Sonopper Daan) was 
op daardie tyd ’n baie welsprekende en ook 
uitgesproke KP politikus. Sy politieke sieninge 
het duidelik ook in sy seun uiting gevind. 

In elk geval, op ’n dag iewers in 1990, toe laat die 
regering vir Mnr. Mandela vry. Dit was ook nie lank 
nie of hy word genooi om by Tuks te kom praat. 
Ons was almal styf ingepak daar in die Amfiteater 
agter die Aula om die toespraak te hoor want daar 
was ook gerugte dan Mnr. Mandela gaan Afrikaans 
praat. Die man was skaars op die verhoog toe 
begin sommige studente Die Stem sing. Soos goeie 
Afrikanerkinders spring ons almal op en sing saam. 
Blykbaar was dit net te veel. Dadelik storm die manne 
na die verhoog en daar breek ’n woeste geveg met 
die Veiligheidspolisie uit. Ek onthou hoe ons met 
ou Christiaan gaan praat het en hom gesmeek het 
om nie op die verhoog te spring nie want hy hang 
toe al aan ’n ou baie dun draadtjie oor sy vorige 
manewales. Maar Vên, storm toe ook die verhoog…

die zebRafamilie se ontVoeRing

Die Ooste het een aand bietjie uitgestap. Ek kan nie 
onthou waarheen nie. Seker gaan roomys eet. Maar 
ek dink daar was iets in die “cones” want toe ons 
terugkom, toe wil die manne gladnie gaan slaap nie. 
Nee blykbaar is daar toe by ’n Trek motorhawe, nie 
te ver nie, ’n hele gesinnetjie veselglas Zebras op die 

chRis els is as hUisVooRsitteR VeRkies.

“Pistool” saam Jan Botha en Hannes Eloff
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grasperk geïnstalleer. Pa, ma en die oulikste ou klein 
zebratjie. As lojale Sonoppers besluit ’n paar manne, 
ek gaan vir volledigheid hulle name noem, om vir 
die koshuis net enetjie te gaan haal. Hy sal mos nou 
lekker in die koshuis aard. Die brawe manne was, 
Ernst Bekker, Paul Oosthuizen, en drie Ienks. Vir 
volledigheid noem ons hulle Ienk 1, Ienk 2 en Ienk 3.

Dit was nie lank nie toe stop die manne baie trots met 
hulle nuwe klein zebratjie by die koshuis. Nadat almal 
hartlik geluk gewens is met die fantastiese prestasie 
geniet ons toe eers nog ’n ou ietsie en bespreek die 
hele gedoente. Net daar besluit die lede teenwoordig 
dat die zebratjie eensaam voorkom en word die span 
avonturiers afgevaardig om nog een te gaan haal.

Nouja nodeloos om te sê word almal toe enkele 
meters van die toneel af gearresteer. Die polisie was 
aangenaam verras toe hulle, terwyl hulle besig was 
om die misdaadtoneel fyn te kam vir enige leidrade 
wat tot ’n arrestasie kon lei, te sien hoe die oortreders 
aangejaag kom. Daar was gerugte dat van ons brawe 
vriende eers aan die polisie verduidelik het: “Ons 
het éérste hierdie zebras begin wegdra en julle kan 
nie nòu vir julleself ook een kry nie. Ons voel al 
drie kom Sonop toe.” Dit was ’n Saterdagaand…

Maandagoggend na die manne al twee nagte agter 
tralies deurgebring het, word hulle toe voor die landdros 
gesleep, lekker vroeg. Die landdros verduidelik dat 
die hof sommer vir die span ’n prokureur aangestel 
het en dat die staat verteenwoordig sal word deur ’n 
gekwalifiseerde aanklaer. Die aanklaer dik die storie  
toe sommer lekker aan. Hy was sommer die getuie 
ook want die polisie of die eienaar van zebras was nie 
beskikbaar nie. Ons helde raak bekommerd want ons 
prokureur sê niks. Naderhand kom ons prokureur aan 
die beurt. Die manne word in die getuiebank ingeroep 
en allerhande moeilike vrae gevra. Byvoorbeeld: 
“Hoekom swot jy regte as jy duidelik kriminele 
neigings het?” Bekkies sê toe as ons prokureur met 
hulle klaar is begin hy al beplan oor watse tattoos 
hy aan sy gesig gaan kry want daglig sien hulle nooit 
weer nie. Die landdros vat toe ook nie lank om die 
saak te deurdink nie en vonnis al 5 manne tot 5 jaar 
gevangenisstraf, sonder die opsie van parool. 

Geagte leser jy het seker al teen die tyd 
agtergekom dat die landdros, aanklaer en 
prokureur almal oud-Sonoppers was!

Johan PRetoRiUs se wendRie

Dit is dalk moeilik vir die meeste Sonoppers om 
dit te glo en vir ons wat deel daarvan was nogal 
’n verleentheid, maar ons rugby was vir ’n rukkie 
nogal vrot. Ek kan aan meer beskrywende woorde 
dink, maar ek spaar maar die sensors die moeite 
aangesien hulle mede oud-Sonoppers is.

Ons verloor die jaar al ons wedstryde en ons speel 
die laaste een teen “Dailies”. Hulle is net so vrot soos 
ons. Kon dalk ingenieurshuis gewees het. Hulle was 
ook vrot. Ek wil myself net hier onderbreek en vir 
Morris Gilbert (afrigter en oud-Sonopper) dankie 
sê. Dat daai ou nie sy goed gevat en geloop het nie sal 
my verbyster tot my laaste dag. Ons het hom beproef 
tot op sy naakte siel! Hy het toe later toe ons klomp 
“nonkompoops” uit die koshuis is die beker gelig! 
Hy moes, anders was hy vandag in Weskoppies.

 Terug by die storie. Dit is na aan die einde van die 
wedstryd en as gevolg van die oneindige getjommel is 
die telling nog steeds 0-0 (of so iets). Dis nie belangrik 
nie. Ek moet darem byvoeg dat Dailies (of ingenieurs) 
ook op daai stadium nog nie ’n wedstryd gewen het nie 
en hulle het, net soos ons, gedink hierdie is die enigste 
kans vir ’n bietjie trots herwinning hierdie jaar. Die 
leser sien in dat dit met ander woorde vir beide spanne 
’n belangrike wedstryd was en dat die slotte (ek en 
Andre Oosthuysen vir Sonop) vir een keer bietjie by die 
bal probeer bly het. Dit het in die middel van die veld 
gebeur, amper op die middelkolletjie. Ek kom volspoed 

Die Ooste se kettie tref vêr - met genoeg oefening natuurlik!
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aan na die losgemaal toe en net voor ek begin spoed 
verminder dat ek myself nie, op hierdie kritiese stadium 
van die wedstryd, te veel beseer met die kontakslag nie, 
“pop” die bal uit die losgemaal uit hop een keer reg in 
my hande en daar trek ek. Regdeur, niemand voor nie!

 Baie sal kan getuig dat vir ’n man met my tipe spoed, 
dit nog ver doellyn toe van daar af is. Sonder om om te 
kyk voel ek hoe sak die verdedigers vinnig op my toe 
van al die verskillende hoeke agter my af. Skielik asof 
gestuur hoor ek van links af, eers saggies maar weldra 
al harder en harder: “Pass, pass!, pass!!, pass!!!……”. Ek 
kyk links en daar is Petoors, hy stap amper om by te 
hou en my te oortuig om nie vorentoe te pass nie. Met 
my “passing”, soos baie ook kan getuig, is dit altyd 
50/50. Ek weet egter dis nou of nooit en ek gooi! Met 
meesterlike vernuf vang Johan die bal laag en agter 
hom en druk onder die pale. Ons wen ’n wedstryd…

die JoolVlot se tRok

Die trok bring vir my ’n paar belangrike goed bymekaar. 
Eerstens, ons almal se ou groot maat Chris Wiid, Jool, 
“raid”, “lights” en lekker lag.

 Chris se pa het elke jaar vir die koshuis sy trok 
geleen om die vlot op te bou. Een van die jare besluit 
die boere van Transvaal toe die regering (let wel 
nog die ou regering) weet nie wat hulle doen nie. 
Hulle kom toe met trekkers en trokke en bakkies 
en hulle blokkeer die hele middestad van Pretoria 
vir ’n paar dae. Dit was baie lekker. As studente was 
ons die boere heeltemal goedgesind en Chris besluit 
toe om met ons eie trok hulle te gaan ondersteun.

 Ons ry toe met ’n klomp lawaaierige studente 
agterop omtrent middernag deur die hele protes 
meestal op die sypaadjie en blaas ons vuvuzela deur 
die trokke se half oop vensters. Julle moet sien hoe 
skrik ’n boer wakker as dit gebeur. Die boere het nie 
ons ondersteuning lank geniet nie. Ons gaan soek 
toe eerder opwinding by die koshuis. Daar aangekom 
besluit Chris ons gaan die koshuis met die trok “raid”. 
Die hele plek was vol karre so ons het baie stadig 
gevorder. Dit was opmerklik dat niemand goed in die 
pad gegooi het en ons probeer keer het nie. Miskien 
het dit die ouens verbaas dat hulle ons ken en dat ons 
so stadig beweeg ons “raid” nie eintlik nie. Chris moes 
nog ’n drie punt draai voor die Stalle maak. Toe ons 

deur is kom ons agter die “raid” het nie die gewenste 
reaksie ontlok nie en toe “raid” ons hom weer.

 Toe ons na die tyd agter die ooste stop en die hele 
HK kom rustig aangestap om te verneem wat ons 
mee besig is, sal ek nooit vergeet nie. Dit was vir 
Chris vreeslik snaaks. Hy het fisies uit die trok uit 
geval soos hy gelag het. Ek onthou hoe Louis Uys (HK 
voorsitter) die spul bekyk het. Daar was verbystering 
in sy oë. Ek het Chris nog nooit weer so lekker sien 
lag nie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Natuurlik het die 
“lights” toe geloop, maar dit is nie belangrik nie.

hk VeRkiesing

In ons derdejaar staan onder andere Chris Wiid en ek 
vir die HK. Die aand voor die verkiesing hou ons ’n 
partytjie om die hoogtepunt op die jaar se kalender in te 
lei. Ek en Chris eindig die aand bo op die watertenk by 
die kombuis. Dit is lekker hoog en van sink, so klank 
van daar af is lekker hard en dek alle hoeke van die 
koshuis. Ideaal. Ek wil sê so teen 4 uur die oggend het al 
die inwoners nou al kom kla, smeek en ons ingelig van 
al hulle toetse en eksamens en wie weet wat alles wat 
hulle hulle self mee besig gehou het. Nie een was baie 
beïndruk met ons nie.

Die volgende dag is die HK verkiesing. Net die 
Oostemanne (want hulle moes, ek was die president) 
en Deon vd Merwe en Ernst Rex het vir my gestem. 
Die hele koshuis het vir Chris gestem. Dit som hom 
vir my mooi op. Hy was ’n goeie leier en hy was die 
grootste mens-mens wat ek nog geken het. Almal het 
van hom gehou, almal het hom gevolg en ons is almal 
baie, baie hartseer dat hy nie meer by ons is nie.

tienie swanePoel is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1988

Hessel Dijkstra (1987-1991) het laat weet dat skryf 
baie vêr van sy talente af lê… sy brein werk nie in 
“storie/staaltjies-skryf-rat-nie” om nie eers van onthou 
te praat nie… “Plus en minus somme is meer my ding!”
Hy weet wel dat Paul (sy broer) lang stories vir die 
Perdeby uitgedink het, en dat Braam (soos hy nou vertel 
het hierbo) van enige normale ding ’n snaakse storie 
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Cobus Boshoff (1988-1992) dink terug aan Sonop 
en deel ’n paar ‘koring korrels’:

“Mens neem partykeer lank na die tyd eers regtig 
’n voorraadopname van grepe in jou lewe met die 
“retrospektoskoop”. Terwyl mens in ’n ding is en 
besig woel daarmee, is die perspektief om sinvol 
daaroor te besin ontbrekend. Oorlewing kom lank 
voor selfverwesenliking op Maslow se hiërargie van 
behoeftes! Afstand help ook, en daarvan het ek 
genoeg bymekaargemaak oor tyd en Australië is ver 
genoeg, en twee dekades lank genoeg sodat ek werklik 
my tyd in Sonop ernstig kon herkou. Sokrates 
waarsku mos na bewering dat die onoordenkte lewe, 
nie werd is om te leef nie! So voordat jou lewe 
waardeloos geag word, gaan sit en dink! Al begin dit 
grootliks met sit, en die dink word stuk-stuk 
bygevoeg... Daar was in my tyd in die tehuis (’88-92 
met ’n army-breek in die middel) heelwat kaf wat op 
die dorsvloer van ondervinding in die wind 
weggewaai moes word, om die korrels koring wat die 
toets van die tyd deurstaan het te kan waardeer vir 
wat dit is. En vir elkeen van ons sal die kaf en koring 
verskil, en die verhouding van kaf tot koring verskil. 
So hierdie is ’n persoonlikie opinie en ek praat nie 
namens enige groep of era nie. So, ekskuse klaar gesê 
- twee koringkorrels staan vir my uit:

1. Die verwagting van prestasie en uitnemendheid. 
Weens die min getalle in Sonop, om relevant te wees 
in die groter UP-geheel, is daar van elkeen verwag 
om nie net te sluip nie, maar aktief deel te neem aan 
dinge. Suurstofdiewe was nie waardeer nie. Doeners 
wel. Die verwagting was dat jy jou ding op ’n goeie 

standaard sal doen. Ek vind dat baie jare later, ek 
nogsteeds sukkel om ’n passassier te wees op soveel 
lewens-terreine. Die stuurwiel en die 
versnellerpedaal roep...

2. Daar was ’n relatief veilige omgewing om jonk, 
vol rebellie, hormone, planne en vrae te wees. So 
bevraagteken dinge, haak soms bietjie uit, verskil 
van die status quo, vry ’n bietjie, eksperimenteer; 
binne perke. En as jy soms die perke oorskry, was 
daar ’n korreksie! Maar meestal ’n tweede, en derde 
kans en die geleentheid om “oor te doen”. So vryheid, 
en konsekwensies, maar nie onbeteuelde vryheid en 
lewensvernietigende konsekwensies nie.

So daar is twee korrels wat ek bevind het. Kaf gaan 
ek nie die keer praat nie. As jy weer sit en dink, of 
agterkom jy sit veral; dink bietjie oor wat is jou 
korrels en jou kaf uit jou belewenis van jonkwees en 
studentwees in Sonop.”

Paul en Hessel Dijkstra, Chris Wiid, Willie Pretorius

draai kan maak – hy het ook detail dagboek gehou 
daai tyd…. Hessel het egter ’n klompie fotos van die 
tyd aangestuur, wat opsigself ’n mooi storie vertel.

Wat Hessel veral kan onthou is:
· Bly in die Stalle
· Asterhof se beesmis voordeur
· Ooste Boom partytjies
· Rolbalbaan uitstappies
· Semi-inlywing
· Chris Wiid…!
· Ooste warm water swembad… en wat nog?

Va N  " o U "  N a  " N U w e "  S U i D - a f r i K a
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loUis Uys is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1989

Piet Bakkes (1989-1993) onthou die volgende oor 
die Oostekar se Geskiedenis...

“Die Oostekar het my altyd gefassineer. Sedert my 
eerste jaar in Sonop 1989, het daar altyd so ’n groot 
rooi Chev C10 met die Ooste embleem (duiweltjie) op 
sy deure onder ’n afdak gestaan neffens die berugte 
Oostepad. Die arme kar het egter nooit gery nie. 
Eendag was die kar egter weg; wat van hom geword 
het sal die “ou” Ooste manne maar moet vertel…waar 
is Harry Hepton, Braam Kriek en Paul Dijkstra as jy 
hulle nodig het?

So gesels ek en Manie van Heerden een middag 
lekker na die Desembervakansie, en raai wat? Hy het 
lekker vakansie gehou in Namibië en deur die loop 
van die vakansie by Francois Robberts se plaas 
aangedoen. Francois Robberts se familie is legendes 
in die ou Suidwes Afrika, maar Gunther Von 

Schauroth sal maar daai storie moet vertel! Daar 
sien hy toe die perfekte Ooste kar 2 en Francois is 
bereid om dit te skenk aan die Ooste! Nou kyk daarna 
was daar geen keer aan my geesdrif nie. Soos ’n 
gesoute politikus het ek die saak met elke Oosteman 
bespreek. ’n Vergadering is belê, en na vele 
beraadslaging en planne maak is daar besluit dat 
elke Oosteman ’n aandeel van R50 sal koop in die 
Oostekar 2 om die projek te befonds. Heel toevallig 
moes Manie ’n VW Golf terug besorg in Windhoek 
(toeval?) dus was ons vervoer daarheen ook gereël. 
Gelukkig het die broers Cilliers en Nicky Stapelberg 
as vrywilligers na vore getree om te help. Ons was 
haastig en het in skofte bestuur. Daardie jare kon jy 
nog nie deur Botswana ry nie, dus was dit so 1,800 
km na Windhoek, en ek dink nog so 200 km na die 
plaas waar Oostekar 2 vir ons gewag het.

Daardie jaar het dit baie lekker gereën in Namibië 
en meeste riviere was lekker vol. Op die plaas het 
Francois ons soos eregaste ontvang en ons moes op 
slag saam met die familie in die modder gaan speel in 
hulle plaasdam wat nou water het! Na lekker speel en 
lekker slaap moes ons Oostekar 2 “ontmoet, blad 
skud” en terug ry, hoe moeilik kan dit wees? Ons 
moes immers betyds terug wees vir JOOL!

Groot was ons verbasing toe ons uitvind Oostekar 
2 was in vele stukke versprei oor die hele plaas! Die 

1989 Jooloptog, met Sonop se Joolvlot

Die manne aan die werk (regmaak). Nicky Stapelberg 
agter die stuur
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“rolling chassis” met enjin en ratkas was in een stoor 
en al die bakwerk, deure, glas, sitplekke ens. was in ’n 
ander stoor! Hoe kon Manie die detail vergeet het? 
Wel ’n paar dae later was Oostekar 2 reg vir die lang 
rit terug. Die afskeid was hartseer aangesien ons 
goeie vriende gemaak het met Francois, maar ons 
maats het gewag. Die rit na Windhoek was sonder 
voorval, maar soos dit nou maar gaan het ou 
“Murphy” gewag tot ons die VW afgelewer het voor 
hy begin planne maak het. Die rit na Rehoboth (slegs 
90 km vanaf Windhoek) het ons die hele nag gevat! 
Die ou generator op die kar was kis. Ons het net voor 
skemer uit Windhoek gery om die verkeerspolisie te 

probeer ontduik. Die ligte het egter na so 10 minute 
die battery pap getrek, en die kar het begin “misfire”. 
Al genade was om sonder ligte te ry teen sowat 10 km 
per uur! Vroegoggend het ons in Rehoboth aangekom 
en ’n vriendelike inwoner het met ons pap battery in 
sirkels gery om dit te laai. Na die battery volgelaai 
was het ons die 400 km na Keetmanshoop aangedurf. 
Ons het weereens beurte gemaak om te bestuur en 
het sommer “hot seat change overs” gedoen.

So kom ons in Keetmanshoop aan. Maar hoe gaan 
ons oor die grens kom met Oostekar 2 wat nie 
geregistreer of padwaardig is nie? Wel ’n vriendelike 
tannie by die lisensie afdeling het haar ontferm oor 3 
jong seuns wie se 4x4 slegs reggemaak kan word in 
Upington in die Republiek. So bekom ons toe ’n 
spesiale permit wat 2 maande geldig is (want die kar 
moet net gou reggemaak word tannie!). Ons was 
egter nie outjies van baie lees nie, dus was ons 
verbasing groot toe die verkeerspolisie ons voorkeer 
oppad na Ariamsvlei en ons meedeel dat daar geen 
passasiers toegelaat word met die spesiale permit 
nie! Cilliers en Nicky moes maar in die middel van 
niks afklim sodat ek verder kon ry. Die verkeersman 
was gelukkig en het verder gery. Ek het my kamerade 
na so 5 minute opgelaai en ons het tot by die grens 
gery en is sonder voorval daardeur. In die middel van 
die nag gaan staan die monster so 10 km voor 
Upington sonder petrol! Windhoek na Upington is 
970 km, dus het die monster ’n 220 liter drom petrol 
leeggedrink teen ’n verbruik van so 4 km per liter. 
Ons begroting was amptelik in sy kanon!! Gelukkig 
het ’n Samaritaan ons tot in Upington gesleep.

Na groot reperasies in Delareyville (onder andere 
’n nuwe elektriese petrol pomp) het ons veilig by ons 
huis Sonop aangekom. Ons was te laat vir JOOL, 
maar die interkoshuis rugby het begin.

 Mopanie het dit glad nie verwag nie. Ons rugby 
span het hulle oorompel, en die Sonop ondersteuners 
het ’n nuwe wapen gehad! Dit was ’n veldslag van 
epiese proporsies, maar ek dink Samuel de Beer (ons 
eie Camel adventure man 1996) moet daardie storie 
vertel. Daar was egter geen twyfel nie, die Oostekar 
was terug en die hele universiteit het notisie geneem.

(Dankie Nicky en Cilliers vir die avontuur van  
’n leeftyd!)”

En meer herstelwerk...Piet Bakkes aan die sweis!
Onderste foto: Die Ooste kar en hulle kettie daarop 

gemonteer. Om Mopanie aan die oorkant van die rugbyveld 
’n paar lesse te leer. Sonop se eerste rugby span is ’n gedugte 

span met sterk ondersteuning van die res van die Tehuis
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Johan oliVieR is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1990

Willie Spies (1990 – 1994) skryf:
Die geskiedenis wat nou volg kan gevind word in 

die kronieke van Sonop, ’n nedersetting in die wyk 
van Brooklyn, in die Stad Pretoria, in die Suidland 
van die donker kontinent – die landstreek van Kus.

In die tweede regeringsjaar van FW de Klerk – toe 
Johan Olivier die opperhoof in Sonop was het hy sy 
raad bymekaar geroep en gesê:

“Versamel vir ons uit die volk veertig jong seuns aan 
wie geen enkele liggaamsgebrek is nie, maar wat mooi 
van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid 
en in besit van kennis en insig in wetenskap – sodat 
hulle die geledere van ons nedersetting kan sterk.”
En onder hulle was Albie, die seun van Roux, die 
ontwykende, uit die distrik Bronkhorstspruit;
En Adam, die seun van Streicher, die 
skugtere, uit die distrik Balfour;
En Waldemar, die seun van Olivier, die 
spitsvondige van Lydenburg;
En Hendrik, die seun van van Rensburg, die 
swygsame uit die distrik Warmbad;
En Willem, die seun van Bekker die 
toegewyde, uit die landstreek Vryburg;
En Johan, die seun van Pretorius die weerbarstige 
van Potgietersrus – die dorp in die noorde van 
die land wat hernoem is na Mokopane – nadat die 
Filistyne die landstreek in besit geneem het;
En Danie, die seun van Jacobs die 
skrifgeleerde, uit die distrik Makwassie;
Nico, die seun van Basson, Frank, die 
seun van Skeen en Tobie, die seun van 
Gildenhuys uit die landstreek van Natal;
Hendrik, die seun van Steynberg 
uit die distrik Phalaborwa;
En Neil, die seun van Potgieter uit 
die distrik Potchefstroom;
En Samuel, die seun van de Beer wat skoolgegaan 
het in die skool van jong seuns van die volk;
En Jaco, die seun van Furstenburg uit Ventersdorp, 
die dorp van die Karwats van die volk en sy perd;

En Gerhard, die seun van Hattingh die seun 
van ’n gesant van die koning na Rome;
En Michael, die seun van Surmon, wat 
nie een van die volk was nie, maar uit die 
wynland streek van die Suidland gekom het 
en die taal van die volk aangeleer het; 
En Mauritz, die seun van Faling – die getroue 
volgeling van Johannes die seun van Kerkorrel;

Dan was daar ook Hardie, die seun van Swanepoel, 
en Adriaan, die seun van Olivier – een van die voorste 
wassers van die vuurwaens in die nedersetting.
Manie van Heerden, August Durow, Danie de Kock, 
Jaap Beyers, Wynand Swanepoel en Pierre Naude wie 
almal offisiere in die leërmag van die Suidland was; 
En Willie, die seun van Spies wat ’n voetsoldaat 
in die leërmag van die Suidland was;
En nadat die jong manne bymekaar was in die 
nedersetting en nog besig was om gewoond te 
raak aan die spyse wat die owerste se hofdienaars 
aan hulle voorgesit het, en nadat hulle deur 
die ouer inwoners van die nedersetting met 
vyandigheid teen die bors begroet is, het hulle 
onder mekaar gemurmureer en vir mekaar gesê: 

“Waarom keer ons nie terug na die vleispotte van ons 
moeders in die landstreke waar ons vandaan kom nie?”

Maar Siebert, die seun van Wiid en Danie, 
die seun van Brink – die koorsangers van die 
koning se leërmag – het vir hulle gesê: 

“Broeders laat ons nie bedroef raak nie – maar 
laat ons liedere aanleer – strydliedere, lofliedere 
en liefdesliedere. En laat ons optrek na die 
omliggende nedersettings en die maagde van 
daardie nedersettings met ons sang betower.”

En hulle het so gemaak. En hulle het welgevalle 
gevind by die maagde van die omliggende nedersettings 
sodat hulle nie meer teruggekyk het en verlang 
het na die kospotte van hulle ouerhuise nie.

En in daardie dae het FW, die seun van De 
Klerk met Nelson die seun van Mandela, ’n 
Afrikaan uit die suidelike-oostelike kusstreek 
van die Suidland, raad gehou en vir hom gesê: 

“Nelson, seun van Mandela, die volk het nou vir 
te lank die landstreke van die Suidland bewoon, 
bewerk en daaroor geheers. Ek het ’n plan beraam 
om die landstreke van die Suidland, die goud, 
die troon en kosbare edelgesteentes van die 
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Suidland aan jou en aan jou nageslag te oorhandig. 
En Nelson die seun van Mandela het geluister 
en bly geraak en gesê, dit sal goed wees.”

Maar die volk was verdeel tussen die 
goedgelowiges en die weerstandiges – so 
ook die jong manne van nedersetting. 

Die koning van die land het egter rondgetrek en 
die mense van die land oortuig dat hy reg gedoen het. 
Die koning het ook die plein waar die jong manne 
hulle moes voorberei as ingenieurs, geneeshere, 
skrifgeleerdes, leermeesters en regsgeleerdes, besoek.

Een van die raadslede van die nedersetting – die seun 
van ’n raadslid van die party van die weerstandiges 
– het die jong manne bymekaargeroep en vir hulle 
gesê: laat ons die koning by sy vergadering begroet 
– laat ons vlae swaai en strydliedere sing en die 
koning uitdaag om sy weë te verander. En sommiges 
onder die jong manne het opgestaan en saam met 
hom gegaan. Maar die aanslag het nie geslaag nie. 

Die koning het nie sy weë verander nie en die raad 
van die nedersetting het die raadslid uit hulle geledere 
geban en die jong manne wat hom gevolg het, laat 
gesel om hulle te straf vir hulle weerbarstigheid. Die 
jong manne het egter bly woon in die nedersetting 
waarheen hulle geneem is. Gaandeweg het hulle 
ook guns gevind by die ouer inwoners sodat die 
oudstes onder hulle nie meer so vyandiggesind 
was soos in die eerste dae van hulle verblyf nie.

Maar die inwoners het in daardie dae die 
nedersetting verlaat en strooptogte in die omliggende 
distrikte uitgevoer. As buit het hulle met hulle 
saamgebring die uithangborde wat omliggende 
inwoners, handelaars en wetstoepassers in hulle 
strate handelshuise en wonings aangebring het.

Die inwoners van die Oostelike deel van die 
nedersetting het vergader en vir mekaar gesê: Ons het 
gesien dat sekere handelaars by hulle handelspleine 
gesnede beelde van lewende wesens by hulle 
handelspleine aanbring. Laat ons wag tot die donker 
aanbreek en van die sterkste onder die jongmanne 
met ons saamneem sodat ons ’n gesnede beeld van 
’n kwagga by die handelsplein kan gaan buit.

Toe dit donker word het die manne opgetrek en 
die handelsplein besoek. Nadat hulle die gesnede 
beeld gebuit het van die geregsdienaars van die 
omliggende gebiede hulle gesien en agtervolg – 

gevang en in die gevangenis gewerp waar hulle 
moes bly totdat dit weer lig geword het.

Ook in daardie dae het die skrywers van die sendbrief 
van die plein waar die jong manne geleer het, baie 
vyandig teenoor die nedersetting opgetree. Hulle 
het ’n deugniet wat voorheen in die nedersetting 
gewoon het gevra om al die geheimenisse van die 
nedersetting in ’n sendbrief neer te skryf. Die deugniet 
genaamd Kosie, het gemaak soos die vyande van die 
nedersetting hom beveel het en al die geheimenisse van 
die nedersetting neergeskryf en dit vermenigvuldig 
– sodat daar tienduisend sendbriewe gereed gelê 
het om op die studie-plein versprei te word.

Die raad en die ouer inwoners van die nedersetting 
het daarop bymekaargekom en vir mekaar gesê: 

“Laat ons heengaan en die sendbriewe onderskep 
en die sendbriewe met die banvloek tref, sodat 
ons geheimenisse nie aan die inwoners van die 
omliggende landstreke openbaar word nie.”

En hulle het so gemaak en toe dit donker was 
gegaan, en die sendbriewe onderskep en dit met die 
banvloek getref en hulle het ’n groot vuur gemaak en 
die 10 000 sendbriewe daarin verbrand, sodat die 
vlamme van die vuur vir twee dae lank gesmeul het.

En die jong manne het ouer geword. Hulle het ook 
wyser geword. Sommige het een jaar in die nedersetting 
gewoon. Sommige het daar gewoon tot in die laaste 
regeringsjaar van FW de Klerk. Sommige tot in 
die eerste en tweede jaar van Nelson Mandela.

Samuel, die seun van de Beer het hulle oortref.  

Uiteindelik het hulle iets meer ordentliks van ons gemaak. 
Voor: Stefan van Eeden, Otto Diedericks, Oloff Marais, 
Gerhard Lyell. Middel: Pierre Griffin, Johan Pretorius, 

Hennie Grobler, Atman Meintjes, Bertus van der Merwe.
Agter: Jan Bierman, Tobie Krige, Paul Koster, Pieter Boer
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Jan Bierman (1991 – 1994) onthou in sy eerstejaar:
“Op, af, op, af, op, af,” skree die drilsersant Sam  

(de Beer) terwyl die nuwe eerstejaars van Sonop vroeg 
oggend pushups doen op die nat gedoude gras van 
Magnoliadal. Dis die inname van 1991, ’n kombinasie 
van nuwe matrieks, 1-jaar- en 2-jaar weermagmanne.

Ek was een van die wat eers weermag vir ’n jaar 
gedoen het voor ek my siviele loopbaan aangepak het. 
Ek het soos sommige ander nog die vorige dag “browns” 
gedra, was een dag by die huis en die volgende dag in 
Sonop. Skielik ’n “sivie”.

Ek was nog baie paraat. Vroeg oggend vyf-uur PT 
was niks nuuts nie. Op aandag was ek die eerste wat 
 aanmeld vir PT. Na 45 minute se hardloop, sit-ups, 
push-ups ens. kom ons terug na die koshuis 
aangedraf. Die matrieks was gedaan na die lang 
Desembervakansie se niksdoen. Ek, wel vars uit  
die weermag, het gedink dit was slegs die opwarming, 
ons gaan seker nou begin oefen!

Nou ja, duidelik was dit nie die weermag nie. Daar 
was nie ’n manier hoe hulle my sou kon moeg kry nie, 
of intimideer na al die nuwe woordeskat wat ek in die 
weermag opgedoen het nie. Boonop was daar niks wat 
ek nie kon jippo nie. Van toe af het die weermag ouens 
heel agter gedraf. Die oefensessies in die oggend het 
baie komies begin raak. Gou het ons in gelid begin 
draf met ou weermag slagspreke en gesegdes soos  
Otto se “Oktobermaand, is suiwel maand!”. Pierre 
Griffin en Gerrit Snyman het gou agter bome weg 
geraak en Aldert Brink se namaaksel van iemand 
wat naarword was uiters komies. “Kan nie meer nie 
korporaal!... aaarghhhh” en aanmoedig om jou beste 
te gee en aan te hou het my laat lê soos ek lag. Moeg 
sal hulle ons nie kry nie, veral nie ouens soos Otto wat 
die Recces se vasbyt gedoen het nie. Hier was ek die 
matrieks voor. Met die swotwerk was ek egter bietjie 
verroes, en het ’n rukkie gevat om vir langer as 20 
minute agter die boeke te konsentreer, maar moes gou 
aanpas. Sonoptradisies het natuurlik gehelp. Sommer 
so het ons vinnig die meeste van die seniors se name 
leer ken deur die 5 punt plan…

Telefoondiens was niemand se gunsteling nie. Die 
Pastoriemanne Pierre en Gerrit was egter meesters 
om die Noorde se telefoon te jippo, dit was altyd 
“beset” a.g.v. ’n munt was vashaak!”

chRis wiid is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1991

Hy het vir die volle regeringstyd van FW de Klerk, die 
volle regeringstyd van Nelson Mandela en die eerste jaar  
van die regeringstryd van Thabo Mbeki in die huis  
van vaders aangebly.

Die jong manne het hulleself bekwaam as skrif-
geleerdes, as landbouers, as ingenieurs, geneeshere, 
handelaars, regsgeleerdes, leermeesters en selfs  
’n vryheidsvegter wat vir ’n baie lang tyd deur die 
owerstes van die Suidland in die gevangenes gewerp is. 

Maar dit het met hulle goed gegaan. Hulle het 
met mooi en deugsame vroue getrou en is geseën 
met seuns en dogters wat mooi van aansien 
was en vernuftig in allerhande wyshede.

Hulle het die dinge wat hulle in die nedersetting 
en die studie-plein aangeleer het gebruik om die 
Evangelie te verkondig, om goud, steenkool, uraan en 
yster te ontgin. Om krag op te wek. Om brûe te bou. 
Om handel te dryf. Om geregtigheid na te jaag. Om 
lief te hê. Om te sorg vir kinders en om kinders te leer. 
Om siekes te genees. Om armes en swakkes te help.

Om die Here te dien en om te bid vir die land en  
die wêreld waarin hulle woon – omdat hulle weet  
dat daar geskrywe staan: “in die welsyn van die  
stad lê ook julle welsyn”.

En die res van die kronieke van die nedersetting  
in die wyk Brooklyn, in die stad Pretoria in die land  
van lig en sonskyn – is dit nie opgeteken in die  
annale van Sonop nie?”

stalle tye

Tradisioneel het ons die bo-stort in die Stalle se deur 
geblok en laat opdam tot die water 2m hoog was. Dan  
die deur oopgemaak en so die grondvloer ge“flood”.  
Die wat daar was het handoeke onder hulle deure 
ingedruk terwyl ander later, terug van klas af,  
hulle bedmatjie sien ronddryf het.

Sonopdrag was baie formeel, en ek het besluit om van 
die geleentheid gebruik te maak om soveel moontlike 
verskillende tipes dasse te dra, van Micky Mouse tot 
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Eerstejaars, 1991

Jan Bierman, Waldemar Olivier (vliegtuig vlieenier hier), 
Jaap Beyers, Andries Louw tydens zoep week

“Dis nie jou kar wat aan jou status verleen nie maar jy wat 
status aan jou kar verleen, Stefan”

Donald Duck en ook Kevin & Hobbs, het ek die hele reeks 
karakters vertoon.

Etenstyd moes ons die seniors bedien met kos. Soos 
toeval dit het, het een van my goudvisse in Bekkies se 
beker beland, met komplimente van die chef. Ek onthou 
hoe Aldert altyd so ’n plassie water gemors het om die 
suur weste manne se maaltyd bietjie te ontwrig, altyd 
gekyk of ’n suurder aanmerking van iemand kan kry as 
die vorige keer. (Kompliment-kol het hy dit genoem). 
Pret was dit pret, met servet gevegte en lewerkoekies 
wat vir die hond Pluto gevoer word.

tweede JaaR

My tweedejaar was seker van die beste in my lewe. 
Nie net het ons baie gees gehad nie, dit was ook die 
eerste keer dat ek kon doen en aantrek soos ek wou. 
Ons kon enige zoep met meer as genoeg geesdrif 
aanpak, en die een vertoning skerper as die ander.

Staaltjies - heeltyd speeltyd met geen einde aan 
inisiatief nie. 

Gerrit Snyman was die oudste en eerste 21. Sy  
bed, lessenaar en klere was presies so uitgestal op die 
grasperk, soos dit in sy kamer was. Toe hy terug van  
klas af kom, vra hy ewe wie se klere in die boom hang,  
net om uit te vind al sy goed is buite! 

Ek self was in my EIE motor ontvoer en vir ’n meisies 
koshuis “geskenk” met net ’n broek en hoed in die 
hysbak vasgeketting!

Stefan Botha se 21ste was ’n reuse sukses. Gerrit en 
Otto het dit goed gedink om die sitplek van sy motor 

vir ’n paar dae te leen. Stefan moes maar ewe nederig 
op die grond sit en bestuur. (Hoe sê hulle, jy verleen 
status aan jou kar en nie hy aan jou nie). Hulle wou 
net seker maak hy raak nie te groot kop op 21 nie. Met 
sulke vriende bly mens nederig, nog ’n goeie eienskap 
wat Sonop jou leer. So het elkeen sy beurt gekry.

Otto en Stefan het ook nie lig afgekom van die 
jaarlikse dinee nie. Terwyl hulle hul meisies neem 
op ’n sundowner voor hulle vertrek na die dinee, is 
die voertuie deur meester Tobie gesaboteer - Otto 
se golf se bande was pap terwyl Boates se rotor 
vermis was. Alle “backup” voertuie was dus nie 
beskikbaar nie en hulle kom ’n bietjie laat aan by 
die deftige senior-dinee waar Otto as die nuwe 
huisvoorsitter sou oorneem. Sy opmerking toe hy 
verby ons tafel loop, “dis julle”, was musiek in ons ore.
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Pierre Griffin het ook deurgeloop. Hy was gevang 
met sy meisie agter ’n toe deur in sy 3de jaar, 
straf baar met ’n skyn verhoor deur sy “vriende”. 
Hy was ’n bekommerde man, wat sy verhoor moes 
afwag nadat hy ’n brief ontvang het om voor die 
HK te verskyn. Alles het darem goed eindig …

Waldemar Olivier was hoofsaag van die Noorde 
met baie konneksies. (Met ’n sleutel na nonnie 
se kombuis het ons nooit ’n tekort aan roomys 
gehad nie). Sy gesig sê alles; “He’s up to something 
again!”. Hy en Otto was altyd besig om een of ander 
streep op iemand te beplan. As jy nie weet wat en 
wie volgende was nie, was dit tien teen een jy. 

 Les in Sonop: moet nie al jou planne aan jou 
vriende bekend maak nie, veral nie as jy binnekort 
21 gaan word of nog nie ’n poets gebak is nie.

Ienkkonsert 1991, ons het naelskraap teen Mopanie 
verloor. (Ek vermoed die beoordeelaars was omgekoop 

want ons was die beste toneel met Emillie Hophuis (Jan 
Bierman) in een van die hoof rolle

Jan Bierman onthou: 
“Die polisie het een dag by die koshuis aangekom 

en vir Piet Bakkes gesoek. Blykbaar het hy die Oom 
oorkant die straat se hek gesluit omdat dié ’n klag 
gelê het dat die Ooste raas tot laat aand. Hoe ookal, 
die polisieman loop die eerste man raak (niemand 
anders as einste Piet nie) en vra na ’n ene Piet Bakkes, 
waarop hy antwoord dat hy hom sal gaan roep. Nie 
lank nie toe is daar ’n klomp Sonoppers om die 
vangwa, nie aldag dat ons ’n besoek van die polisie 
kry nie. Almal erken een vir een dat hulle Piet Bakkes 
is. Die polisieman raak so gefrustreerd en dring aan 

om die huisvoorsitter te sien. Dis nie lank nie of 
almal erken hulle is die huisvoorsitter. So met die 
onderhandeling word die vangwa se bande afgeblaas, 
as hy voor is, word die agterste band afgeblaas en as 
hy agter sy bakkie is word die voorwiele afgeblaas. 
Nouja, die polisieman kon niks met die Sonoppers 
uitgerig kry nie en is met sy pap bande vort.”

Bo: Beer-jag met die Seniors wat op die hande gedra word; 
Onder: Chris Wiid wys die rigting aan tydens beer-jag

Jan Bierman onthou ook veral nog ’n paar goeie 
vriende: Tobie Krige, tier op sy 200cc bike.

“Gerrit met die “Blou Oktober”, dis die naam van sy 
1953 Mercedes Benz wat oor die 1 Miljoen kilometer 
op die klok het. Hy was geduring besig om die motor 
reg te maak. (Selfs Ina Oberholzer, sy meisie, kon 
hom met haar fiets oppad na Katjiepiering, klop!). Ek 
het twee jaar langs Gerrit gebly en hom net twee keer 
in die tyd sien ’n boek lees tydens eksamens. Ek het 
besef BA moes staan vir BAIE AF klasse.

Nouja, so deur al die tradisies en poetse bak het ons 
graad gekry en goeie vrienskappe gesmee wat hou tot 
vandag toe.

 Dit was ’n onvergeetlike tyd, sekerlik van die beste 
jare in my lewe.

Laat die byle huil!”
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Jasmyn se huisvlag word vertoon in Sonop se tuine

Tobie Krige swoeg hier onder Chris Wiid se bevel.  
Christo Niemand, Fanie Smuts en die ander Ienks  

probeer bystaan om die swaar las te dra

Otto Diedericks (1991 – 1995) onthou sy eerste-
jaarsvriende - ‘Friends for life’:

“Ek onthou die volgende manne aan die hand van 
gebeurtenisse wat plaasgevind het, met of sonder 
hulle wete.”

tobie kRige:

(Tobie is gelukkig vandag getroud, so ek vermoed 
die storie kan maar in die oopte kom).

Ons het die einde van ons studieloopbane genader. 
Nie almal het al hulle trou vrouens ontmoet, of genoeg 
verwysings opgebou, dat dit “makliker” sou raak na die 
studies nie. Een was Tobie. Hy was, om dit liggies te stil, 
“hard up” vir ’n meisie. So besluit ek en Jan Bierman, 
met Valentynsdag moet ons vir Tobie iets “reël”.

 Jan se vriendin Bianca (rêrig nie ’n skuilnaam 
nie) help toe met die briefie: “Kry my by die laag- Tobie Krige lag lekker

water-bruggie by LC De Villiers. Trek netjies aan. 
Bring die kers saam (opgeplak saam met die briefie 
waarop ’n paar rooi lipstifie lippe ook gepryk het)”.

 Ek en Jan se planne was agtermekaar. Sodra Tobie 
die briefie lees spring ons weg. Gou bruggie toe ry, die 
volgende boodskap gaan plant: “Voordeur my asb by 
Katjiepiering vloer 2 kamer 22 (kan nie onthou nie). 
Bring die kers saam (was daar by die briefie gelos)”.

Dan Katjiepiering toe ry. Almerie Jonker (in kamer 
22 op vloer 2) het saamgespeel. Indien Tobie haar 
sou voordeur, sou sy noem dat dit nie sy is waarna 
hy soek nie maar ’n ander meisie wat ’n boodskap 
vir hom gelos het: “Kry my asb by die mono-kotiele 
tuin by UP Kampus”. (Nou, die wat nie weet nie, 
dit was aan die ver Weste kant van die Kampus).

Ons was nie uit by die koshuis en oor die eerste 
spoedbult dat ons vir Tobie van voor sien verby  
kom het. “High Five’s” – hy’t pens en pootjies 
geval vir die plan! Nou reguit oppad mono-
kotiele tuin toe om vir Toobs te gaan wag…  Nie 
lank nie of Tobie maak sy opwagting, sy beste 
leerbaatjie aan en die kersies in sy hand!

Die foto hieronder was die oomblik toe hy  
agterkom hy was om die bos gelei. Ons het darem  
’n droeë “hugh-hugh-hugh” laggie uit Tobie gekry.

Jan bieRman:

Jan (en ek) het ook nooit ’n meisie kon kry nie. In  
ons vierde jaar besluit ons twee ons moet verwysings 
begin opbou. Die plan: nader enige skaflike, oulike, mooi 
meisie en vra haar op ’n “date”. Verduidelik dan aan haar 
dat ons graag ’n vriendskap wil begin.
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Daar was egter net drie reëls: 
1. Niks ernstigs nie (geen emosionele verbintenisse 

nie m.a.w.) 
2. Sy was 3de belangrikste in my lewe (eers my ma, 

dan my swottings, dan sy) en 
3. Dit sou net 3 maande duur.
 So kry Jan toe vir Bianca (weereens geen skuilnaam 

nie; ek hoop nie sy lees ooit hierdie nie) ’n eerstejaar 
student. Sy is baie gou dolverlief maar vir hom was 
dit ’n bietjie vinnig. Toe die Noorde manne tydens 
een van hul kuiers in die Bos hoor dat Jan ’n einde wil 
maak hieraan (veral toe hulle uitvind dat hy haar nog 
nie eens gesoen het nie) is daar gou raad aangebied. 
Nogal van ’n paar tokkelokke (Andries Snyman), ’n 
paar ervare manne as dit by verhoudings kom (August 
Durow) en so meer.  Die raad was: “Jan, neem haar nou 
vanaand Unie geboue toe dan vry jy haar warm. Dan, 
as jy haar weer môre sien, dan sê jy vir haar: “Nee, ons 
het te ver gegaan gisteraand. Ons moet uitmaak”.

 So gesê so gedaan. Jan het haar toe Uniegebou toe 
geneem. Het wel uitgemaak, maar het haar wraggies 
steeds nie gesoen nie! Al wat hy uit die verhouding 
het, was die goudvissie wat sy hom geskenk het.

(Terloops, ek het ook ’n vriendin so ontmoet. 
3 Maande het 6, 9 en toe 12 geword. Elke keer 
die ooreenkoms hernu. Vier jaar later is ons 
getroud. Tot vandag toe. Met die einste Liezl.

 Op ’n keer vra haar pa (Hannes de Beer – ook ’n 
oud-Sonopper en lid van die Sonopraad) haar of sy 
darem lekker kuier by my in die koshuis en of die 
deur darem oop is? “Nee,” sê Liezl heel onskuldig 
“daai reël is lankal afgeskaf!” Eish, min wetende…)

PaUl kosteR:

Slim man wat die minste geswot het (amper nooit) 
en nog steeds Elektronies Ingenieurswese lag-lag 
in 4 jaar klaargemaak het. Hy is toe later Amerika 
toe en met ’n Amerikaanse meisie getroud.

PieteR boeR:

’n Vriend duisend wat altyd die vriendelikheid 
homself was. Hy was die sagmoedige reus. ’n Groot 
man met ’n klein hartjie. Het rugby gespeel soos 
’n masjien. Het altyd ’n vriendelike woord gehad 
om die moeilikste omstandighede draagsaam te 
maak. Beide hy en Paul het tydens ’n uitstappie na 

Goldreef City hulle vriende ten alle koste “beskerm”. 
Beide se kakebene is gebreek (afgeslaan) in ’n 
onderonsie (eintlik misverstand) wat hand uit geruk 
het in ’n kuierplek daar. Soveel vir vriendskap!

 Einste Piet Boer is later, 16 Des 2006, tragies 
oorlede in ’n fietsongeluk en laat toe sy vrou Janet, 
op daardie stadium omtrent 5 maande swanger met 
hulle baba dogtertjie, agter. Ons eer sy nagedagtenis.

Riaan gReyVeensteyn: 
“Raai wat?”

hendRi Visagie: 
Tydens een van die raids, kry ons vir Hendri, 
verbasend vinnig uit die blokke, agterna met sy 
lang slap geel-mercedes, voor by Roperstraat 
se robot in Lynnwoodweg. Daar gekom sien ons 
dat Hendri wraggies stop! By ’n rooilig! Hoe 
nou, jy moes al oor gewees het! Ons is soos blits 
langs hom verby om die “girls” te gaan vang.

Hendri het rekenaars geprogrammeer dat 
jy hulle hoor fluit het. Wiskundige formules 
was sy kos en om hom in aksie te sien agter die 
sleutelbord bly my tot vandag by. Naas Bill Gates 
is dit die slimste rekenaar-guru wat ek ken.

nico bezUidenhoUt: 
Die aangenaamste ou wat ek ken. Alhoewel hy heel 
liberaal in sy politieke siening was (was selfs Tuks se 
ANC-Jeugliga se voorsitter) het hy sy plek vol gestaan 

Die tug-paneel: (v.l.n.r.): Johan Pretorius, Tobie Krige, 
Gerrit Snyman, Pierre Griffin. Agter: Otto Diedericks, 

Gustav Gouws, Jan Bierman
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in Sonop. Dit is wat so ongelooflik is van Sonop - dat 
daar so ’n uiteenlopende groep manne gewoon het maar 
steeds ’n eenheid gevorm het maak nie saak wat nie.

stefan botha: 
’n Groot vriend. Hy kan nou lekker musiek maak,  
dit loop by hom uit. Of dit nou ghitaar speel is  
tydens lofprysinggeleenthede of serrie afrigting 
met serrie kompetisies, dit was altyd met ’n 
glimlag op die gesig en ’n stem wat Andrea 
Bocelli sal laat huis toe verlang. (Hy het darem 
die 2de kwaaiste vrou getrou wat ek ken. Die 
kwaaiste een het ek van die mark afgehaal).

aldeRt bRink: 

Die kreatiefste siel wat ek ken! Soveel van 
skerpsinnighede tydens alledaagse samekomste 
of formele konsert-toere. Die lewe was 
nooit vervelig saam met Aldert nie.

geRRit snyman en PieRRe gRiffin:

Die twee ouens met die meeste ball sense wat jy  
kan kry. Tot so ’n mate dat Gerrit op ’n stadium 
die volgende keuse sou wees as Tuks 1 se 
skrumskakel. Hy was so verontwaardig toe ’n 
ene Joost van der Westhuizen bo hom verkies 
was! “Waar het hy vandaan gekom?”.

Die twee het saam in die Pastorie gebly in hul 
eerstejaar en het wonderbaarlik daarin geslaag om 
NOOIT deur die Oostepad te hardloop nie. Ek kon 
dit nooit verstaan nie, want die “pad na Jerusalem 
(eetsaal) is mos deur die Ooste” lei die gesegde.

geRRit gRiessel: 

Die enigste ou wat “internasionaal” gevry het. 
Sy meisie was Italiaans en Gerrit kon selfs in 
daardie taal vry! Ons het menigmaal in die aande 
deurgery Potch toe vir ’n kuiertjie daar.

Jan-caRel hennoP: 

Hy was voorwaar ’n man met ’n passie vir 
Joernalistiek. Ongelooflik. Dit was so aansteeklik. 
Jy wou sommer iets uitdink en daaroor passievol 
raak, net om ook so goed soos hy te voel. Geen 
wonder dat Jan-Carel deesdae by “Agence 
France-Presse” werk nie. Wel gedaan!

gideon JoUbeRt: 

Hy was die “Lance Armstrong” onder ons (sonder die 
“doping” natuurlik). Niemand kon Gideon vang met ’n 
Sonoppie nie (dalk Henk Mulder). Niemand kon hom 
vang op ’n fiets nie (dalk Henk Mulder). Vandag nog nie. 
Sy vrou Corné het darem. Nogal uit Upington se wêreld. 
Die gesegde dat “as jy nie met jou fiets soontoe kan ry 
nie, is dit te ver” was nie op Giepie van toepassing nie.

Roelof lategan: 
Daar uit Colesberg se wêreld. (Ek kan ook 
sê dat ek iemand ken wat van vêr af kom). 
Tydens een van ons weeklikse eerstejaars-
byeenkomste in die eetsaal, het HK-lid Boere 
Kotze gevra die manne moet hande opsteek.
“Wie het 1 toets gedruip?” ’n Klompie 
manne se hande het opgegaan.

“Wie het 2 gedruip?” ’n Paar manne se hande het 
opgebly. So het dit aangegaan tot by:

“Wie het 5 toetse gedruip?” waarna net Roelie se 
hand op was.

“Nou hoe so?” wou Boere weet. “Nee,” sê Roelof “dit 
staan so. Ek kom van Colesberg af en is die jongste van 
vier seuns waarvan die ander nie kan kinders kry nie. 
Net een keer in vier jaar kom daar ’n nuwe LO (Liggaams 
Onderrig) Juffrou by die dorp aan. Sy is gou-gou verloof 
en daarmee enigeen se kanse om ’n vrou te kry. Ek is hier 
op Tuks om te kom vrou vang. Nee ernstig meneer!”

stePhan Van deR meRwe: 
Goeie rugbyspeler en student van formaat. Is ook 
die eerste van ons almal getroud. Meer lojale en 
gelowige manne as Stephan kry jy nie iewers nie.

wessel Van RensbURg: 
Die grootste skrywer onder ons. Was ook Redakteur 
van die Perdeby gewees het. Hoe hy met woorde 
kon toor. Hy het in Sentraal gebly en ek dink ook 
hy was lid van SIGAAR (Sonop Instituut van 
Gewoonte-Aanhoudende-Anonieme-Rokers 
of so iets). ’n Vreeslike geheime organisasie 
met nog moeiliker aansluitvereistes.

zaais Van zyl: 
Die stil-diep-tipe onder ons. Hy het erns gemaak met 
sy graad (hy moes, dit was Mynbou Ingenieurswese!) 
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Hy het elke Sondag, let wel, net elke Sondag, uit sy 
kamer in die Ooste die mooiste Operamusiek denkbaar 
gespeel. So het ons ons kwota kultuur ingekry.

nicky staPelbeRg: 
Die mees avontuurlustige onder ons. Hy was 
altyd reg vir ’n uitstappie. Hy het voorwaar die 
Ooste weer op die been gekry. Man-alleen.

willem bakkes: 

Die teoloog nuweling in ons jaar. Ek onthou 
tot vandag toe nog sy een aandgodsdiens 
boodskap oor die “oerknal”.

noemenswaaRdig

In 1994 word die Sigput en opgaarhoek/vierkant 
in die hoekie langs die tennisbane verbeter. Die 
Sigput kry ’n staaldeksel en die opgaar-hoek kry ’n 
dak met braaivleisplek, wasbakke en stoeltjies. Dit 
sou voortaan dien as kuierplek na rugbywedstryde 
aangesien daar nêrens anders ’n plek in die tehuis 
was vir sulke geleenthede nie. (Sommige ouens het 
dit selfs gebruik vir verjaarsdag- en ander partytjies). 
Dit was onse eie faktotum oom Frikkie BOOYSEN 
en sy helper, Paulus, wat die pragtige braaier gesweis 
het! (Terloops, wyle Oom Frikkie was die man wat 
die mooiste gebed kon bid van enigiemand wat ek 
in my lewe geken het. So opreg. Diep uit sy hart 
uit. Draende stem daarby. Dit was absoluut die 
hoogtepunt van enige Sonopraadsergadering en iets 
wat ek altyd sal onthou. Dankie Oom Frikkie).

Die Huislied word by elke troue gesing vir die bruidspaar. 
Stefan Botha, Waldemar Olivier, Stephan van der Merwe, 
Otto Diedericks, Pierre Griffin, Pieter Boer, Tobie Krige, 

Gerrit Snyman, Jan Bierman, Gideon Joubert, Aldert Brink

Dit was ook die jaar dat Johan Petzer (Pettie (Snr)) 
die Sonop Argief klaar gemaak en oorhandig het aan 
die koshuis. Dit was ’n juweel! Daarmee saam het 
ons ook ’n HK-Kamer gekry, nuwe tafels, nuwe stoele 
en selfs ’n naamplaatjie van HK-lede in daai jaar 
daarop geplak! Sjoe, ons kon nou effens belangrik 
voel…al was dit net in die binnekamers van Sonop.”

In 1995 besluit ons om Oom Gert te restoureer. Hy 
moet ’n nuwe hand kry (die vorige een het weggeraak 
iewers) en sy onderhemp en baadjie moes ’n vars lagie 
verf kry. Tobie Krige het iemand geken wat iemand ken 
wat sulke goed doen en siedaar! ’n “Nuwe” Oom Gert.

Johan (boeRe) kotzé is as hUisVooRsitteR 

VeRkies.

1992

Werner Müller (1992 – 1996) dink terug aan sy jare 
in Sonop:

“Ek het as Eerstejaar die ongewildste kamer in 
die Stalle vir die eerste ses maande beman. Dit is die 
kamer by die telefoon (wat toe nog geantwoord moes 
word), tussen die 2 gange op die grondvloer. Daar het 
ek vlot gebou in jooltyd (of ek wou of nie), geswem 
saam met die bo-stalle, wasgoed gewas saam met 
die onder-stalle en opgetree as eerste linie vir senior 
wraak nadat die telefoon doodgelui het. Die volgende 
ses maande van my eerstejaar kon ek skuif na Sentraal 
(nadat daar ’n paar eerstejaarskamers oopgegegaan 
het, soos wat daardie jare algemeen was). Vir die res 
van my loopbaan in Sonop was ek ’n trotse Noordeman.

As ek dink aan Sonop, dink ek aan alles wat ek daar 
geleer het. Ek het gedink ek gaan Medies studeer, 
maar Sonop het my van mense, die lewe, verwagtings 
en soms teleurstellings geleer. Dit was ’n onskuldige 
tyd toe die “toe beker” beginsel gegeld het en ons 
as Sonoppers nog genoeg respek betoon het om ons 
sondes te probeer wegsteek.

My eerste jaar het my geleer dat ’n mens berekende 
kanse in die lewe moet vat en die gevolge van jou dade 
moet dra. Ek het dit geleer nadat die huisvoorsitter, 
Johan Kotzé, die volgende afkondiging na middagete 
gemaak het: “Müller het dit goedgedink om in die 
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lugversorgde weelde van die Chemie Saal sy baadjie 
uit te trek...”

In my tweede jaar het rugby alles oorheers en tot my 
ouers se spyt, dikwels my studies ook. Ons kaptein, 
Wynand Swanepoel (Noordeman), was ’n inspirasie 
op en van die veld af. Met ons befaamde rugbytoer 
speel ons teen Yskor Newcastle (’n span van reuse). Die 
slot langs my se doopnaam was Goliat (regtig!) en hy 
was die kleiner slot van die twee. Daar het Swannies 
my geleer dat jy jouself ’n rat voor die oë kan draai 
toe hy met sy kenmerkende “kanniedood houding” 
verklaar het: “Hierdie ouens is niks!” (ek was heeltyd 
bang hulle hoor dit ook!). Ons moes naelskraap die 
knie buig met 64 – 5.

In my derde jaar het ek geleer van prioriteite. Ons 
serrie een aand soos ons (die Noorde) se gewoonte 
was na ’n uiters suksesvolle “pompie”. Al die 
dameskoshuise geniet die voorreg van ons keurig 
voorbereide melodieë. Ons eindig oudergewoonte 
op Magrietjie se eetsaal se dak. ’n Klein voetfoutjie 
(moontlik geïnspireer deur ’n paar “toe bekers”) laat 
my by die dak aftuimel. Natuurlik verwag ek dat 
my kamerade my te hulp gaan snel, maar toe die les 
oor prioriteite. My mede-Noorderlinge moes eers 
aandag gee want die dames was beïndruk (soos dit ’n 
Noorderling betaam) voor hul my kom soek. Duidelik 
is sekere dinge in die lewe belangriker. 

In my vierde jaar leer ek van die verantwoordelikhede 
wat saam met outoriteit kom. As hoofsaag van die 
Noorde lei ek een Vrydagaand na ’n suksesvolle Bos 
braai ’n “raid” deur die koshuis. Alhoewel ons die 
“semmies” wat ons agterna sit gemaklik afskud, 
hou ons nie rekening met die kenmerkende trokkie 
waarmee ons weggejaag het nie. Die rooi antieke 
trokkie het behoort aan August Durrow en het veral 
legendaries geword nadat August met ’n leer agterop 
die trokkie en boonop met Francois Wiid daarop, 
in Roperstraat vir kampusbeheer probeer wegjaag 
het. In daardie dae het kampusbeheer nie soos nou 
werklike probleme gehad nie en hulle het geteer 
op onskuldige studente wat net die Roperstraat-
sluitingsbanier van nader wou bekyk. Die trokkie was 
berug by kampusbeheer, onder Noorderlinge, mede 
Sonoppers en ’n paar dameskoshuise. Ongelukkig 
was die trokkie ook bekend aan die “semi raid squad”. 

Om terug te keer na die lessie geleer: nodeloos om te 
sê, ’n paar aande later, staan ek op my bed en kyk soos 
’n verskrikte vlakhaas in die lig (net Sonoppers sal 
verstaan).

In my vyfde jaar, laaste in Sonop, leer ek van afskeid 
van karakters, vriende, mense wat ’n invloed op my 
lewe gehad het en steeds het.

Deesdae, as ek en my Sonop vriend, Heinrich Dixon, 
vir die soveelste keer op ’n Donderdagaand braai (’n 
redelike vaste afspraak) en Sonopstaaltjies vertel, 
besef ek die belangrikste ding wat ek geleer het: Sonop 
is nie die 6 Brooklyn erwe omring deur die beminde 
Jakarandas nie, dit is nie die atmosfeer of tradisies 
nie, dit is nie die uniekheid van die Ooste, Weste, 
Sentraal of Noorde nie. Sonop is die mense wat daar 
was – die absolute karakters.”

Kenmekaar - aantree voor die stalle 1992

Nico de Jager, wat altyd die warm water in die Weste uitstort 
het bietjie gaan afkoel in Nerina se swembad vroeg oggend 

met die hulp van se mede Westelinge. (Nico het steeds sy lang 
storte geniet, maar nou nadat almal klaar gestort het)
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Jeanne JoRdaan is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1993

doffel in sonoP:

Hier is ’n storie oor Doffel (daar was nie regtig so ’n ou 
nie, maar ek skat dis hoe meeste Ienks maar gevoel het) 
so Doffel is niemand van ons nie en almal van ons. 
Doffel was ’n dom jafel (sou mens kon sê). Doffel - sien - 
was een van daai ouens wat gewonder het wat gebeur het. 
(Hulle sê mos daar is ouens wat dinge laat gebeur, ouens 
wat dinge sien gebeur, en dan die ouens wat wonder 
wat gebeur het). Nou, Doffel was een van daai ouens 
wat gewonder het wat gebeur het. Dit was omdat Doffel 
’n dom jafel was, en nog - tot ’n sekere mate - is. Doffel 
het vir die eerste keer besef dat hy ’n Doffel is toe die 
grootste Ooste Boelie (of OB1) vir hom gesê het: “Doffel 
…Jy is ’n Dom Jafel!” Eers was dit moeilik vir Doffel om 
dit te hoor, maar toe hy besef het dat dit waar was, was 
dit half beter; maar nog steeds nie lekker om te weet 
nie. Doffel (sien) was een van daai peteuterte, hartseer, 
onseker, bang dikbril draende mommiesboys wat die hele 
tyd half na bleeksweet en diaree geruik het - al het dit nie 
so gelyk van buite af nie. “Die hoof van die sloerstakers” 
soos OB1 hom genoem het. Doffel (sien) was nie so-
se-moel nie, hy was so-se-boelie (’n onvertaalbare 
sonopisme). Of was hy? Nee, van buite af was hy “een van 
die manne” of so het dit vir hom gevoel. Die pit bull van 
Piketberg, die stoetbul van Groblersdal, die rugby senter 
van die eerste span, die hoofprefek van die leeringraad 
en die “Prins van Pretoria”. Maar OB1 het vinnig deur 
die brawade gesien, en dit sy persoonlike missie gemaak 
om van Doffel ’n (ware) man te maak. OB1 sou van 
Doffel ’n jedi maak. Doffel was half dankbaar daaroor 
(want soos julle seker kan raai) was Doffel se pa, ook 
maar half ’n dom jafel. Of so het Doffel gedink daai tye. 

Dan was daar ook die 2de grootse Ooste Boelie (of 
OB2) wat (soos julle seker kan raai) - ’n nuweling 
was. OB2 was (net soos Doffel ) ook maar ’n dom jafel, 

en ook maar half peteuterd aan die binnekant - so 
Doffel het nogal vir OB2 gelike (op ’n manier). Dit was 
net sad dat sy kameraad in sy eie insecurity hom so 
opgevot het (’n Sonopwoord sonder vertaling). En so 
het dit dan gegaan. Sonop intimiteit op sy beste. Die 
sadis en die masochis. Albei sad anxious en fearful, 
wat ’n manier gevind het om te kommunikeer. Om te 
“Connect” (pun intended) of Bromance - soos hulle sê. 
Dis die diep onderliggende tema, ingebed in die diep 
donker grond van diep donker Afrika, deurdrenk met 
Bloed. Liefde deur geweld. Opgevot is dan ’n gepaste 
woord. Sien - Doffel het half gevoel dat dit hy dit 
verdien om so sleg behandel te word, en OB1 en OB2 
het ook gedink dat dit goed sal wees vir Doffel om so 
sleg behandel te word. Want sien (soos julle seker kan 
raai) was OB1 en OB2 se pa’s ook maar BulleBakke. 

Daar was baie dinge wat Doffel nie verstaan het 
nie - en (tot ’n sekere mate) - nog steeds nie verstaan 
nie. Daar was Antisex van die Weste wat moes trou en 
jare later dood is van drank. Doffel het altyd geweet 
dat mens MOET eet en dit dat dit wat in was MOET 
uit, maar die MOET trou ding kon Doffel nog nooit 
verstaan nie. Wel - Antisex MOES trou en nou is hy 
dood, al leef die idee van Antisex nog sterk onder ons 
(sou mens kon sê). “The PUMP” sou jare later - teen 
alle verwaging in - ’n wetsgehoorsame belasting 
betalende computer programeerende pa van 3 wees. 
Doffel het altyd gewonder wat van “GayBoy” en “Die 
Towenaar” geword het (van Sentraal natuurlik). Laas 
wat hy gehoor het was die 2 ’n couple (al praat niemand 
eintlik daaroor nie) en het hulle nou ’n dogtertjie. Doffel 
onthou nog goed die dag toe Gayboy en Die Towernaar 
se kamers op Duncanstraat beland het. Dis reg. Hulle 
hele kamers - op Duncan straat. Sommige het gedink 
dis ’n joke, ander het gedink dis funny, en dan was daar 
die Westemanne wat gedink het dis goedso en regso. 
(Doffel het natuurlik gewonder wat aangaan, omdat 
dit is hoe Doffel was). Oumense vroumense kinders 
koelies k..’s en moffies uit die land - was die leuse van 
die land daai tyd, en (op ’n manier) was dit ons plig - 
die manne van môre - om die lig (voor in die wapad) 
te laat brand. Daar was die wete dat studentwees ’n 
stilte voor die storm was. Soos vir Private Ryan voor 
D-Dag, en “the cold metal moments before the storm” 
in “The Professional”. Die wete dat ons - manalleen 

’n Eerstejaar van 1993 skryf tong-in-die-kies oor sy 
tyd. Dis dalk bietjie "provocative" soos hy dit gestel het 
maar byt vas... hier gaat ons. (Tog gesond om beide 
kante van ’n munt te besigting)":
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- die wa deur die drif sou moes trek. Vir ons was 
studentepret ’n “last desperate act of defiance”.

 Jare later sou Die Towenaar aan my noem dat hy dit 
nooit persoonlik gevat het nie - soos niemand van ons 
het nie. Dit was nie persoonlik in die oostepad nie. Dit 
was nie persoonlik met streek inlywings nie, en dit was 
nie persoonlik met “Die BYT” “Boom”, Teepartytjies 
en Godknowswhat-else nie. Dit was ook nie persoonlik 
met karkapings, plaasmoorde en OB1 nie. Of was dit? 
Want sien - vir Doffel was violence nog altyd ’n baie 
intieme ding; diep deurweef in bossiegras, kremetart 
en kameeldoring boom. ’n Intimiteit wat diep in die 
verlede van Afrika lê - lank voor Europeërs in Afrika 
aangekom het, en ook lank nadat Europeërs weggegaan 
het. Geweld - ’n klinkhelder kommunikasie en konneksie 
met die ander. Doffel kon nooit die violence in hom 
verstaan nie, die diep donker woeling in sy lende met 
die perverse plesier van geweld. Maar dit is (sou mens 
kon sê) oor sy Afrika herkoms en sy 2% Afrika bloed.

Doffel bly nie meer in Afrika nie. En op ’n manier 
(sou mens kon sê) is geweld meer intiem, (en 
daarom beter) as die indifference van sy nuwe land. 
Maar... die violence lingers (soos ’n pofadder in die 
plaasdam). In sekere opsigte (sou mens kon sê) is dit 
te laat as die pofadder jou klaar gepik het; en in seker 
opsigte (sou mens kon sê) is Doffel nou ’n man.

willie sPies is as hUisVooRsitteR VeRkies.

1994

Rudolph Raath (1994 – 1998) dink terug na ’n paar 
Sonop stories:

“In 1994 het ons Ienks heelwat tyd in die Oostepad 
spandeer. Hoewel baie daarvan nie juis pret was  
nie, lag mens tog vandag lekker as jy aan van die 
eskapades terugdink.

Daar was byvoorbeeld die Ooste-kettie met ’n mik 
van seker 1.5m of so breed en ’n rek wat ’n paar meter 
terug kon trek. Díe het hoofsaaklik by rugbywedstryde 
diens gedoen, maar is soms ook na middagete 
nadergesleep vir pret in die pad. Jogurt en soms vrugte 
is dan ingespan as ammunisie. Dit was redelik maklik 
om die trajek en trefplek van ’n aanval op die Weste 
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Sonop rugbytoer na Suidkus. Bertus van der Merwe, 
Christo Niemand, Schalk Lombard, Theuns de Wet, Pierre 
Griffin, Stephan van der Merwe, Heinrich Dixon, Werner 
Müller, Andries Snyman, Attie Cloete, Waldemar Olivier

vanuit die Ooste te sien. Die Noorde, egter, was buite 
sig. Om te bepaal of ’n bepaalde jogurt bakkie akkuraat 
oor die kombuis, biljartsaal en bloutrein tot in die Bos 
geslinger is, is ons Ienks dan opgekommandeer om 
die nodige terugvoer te verskaf. ’n Verspieder moes 
stelling in die Noorde inneem om die aanslag waar te 
neem. Sy rapport is na die Ooste-kettie herlei deur ’n 
ketting van mede-Ienks wat gereed moes staan om die 
boodskap aan mekaar oor te dra én om te koes vir enige 
dwaal koeëls. Gebasseer op hierdie intelligensie is die 
trajek van die volgende skoot dan met militêre presisie 
aangepas om nader aan die teiken te kom.

Dan moes ons ook gereeld ’n Oostepad hindernis-
baan bou en oorsteek. Dit was nou sodat die besorgde 
Oostemanne tevrede kon wees dat die Ienks darem 
gesond en fiks is. Party van ons het daarna steeds 
probeer om daardie sieldodende net-na-middagete-
klas op kampus by te woon – nat gesweet met rooi 
gesigte en stowwerige baadjies. Groot was die 
konsternasie egter toe Van Eeden een middag aan 
sy Ooste seniors vra of ons nou klaar is met die 
hindernissbaan en hy dit by verdere navraag onwyslik 
laat blyk dat hy nie klas toe oppad is nie, maar wag om 
te gaan Gym…

Voor ons Julie-vakansie tree die Oostemanne ons 
aan om hulle misnoë te kenne te gee met die relatief 
min gesteelde bordjies wat ons Ienks tot die koshuis 
se versameling toegevoeg het. En ek dink hulle het 
reg gehad om ons in die verband as onderpresteerders  
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te tipeer. Ons moet dan ook plegtig beloof om die 
vakansie ons laksheid te laat vaar en te sorg dat 
ons terugkeer met iets om te wys. ’n Oosteman 
had ’n geheue soos ’n olifant en met ons terugkoms 
bevind ons ons gou weer voor die Ooste vlagpale. Die 
opbrengs is egter power en die situasie dreig net om 
hande uit te ruk toe Wolff in sy diep, afgemete stem 
vir Meneer inlig dat hy wel ’n bordjie in sy kamer 
het. Krete van ekstase begroet die aankondiging en 
terwyl Wolff sy trofee gaan haal word hy as’t ware as 
’n volksheld aan die res van ons sleg Ienks voorgehou. 
Die euforie neem toe soos wat bordjies trots in 
ontvangs geneem word: “Boorgat” – Wolff was nooit 
juis ’n man van veel woorde gewees nie. Die heroïese 
oomblik is van korte duur. Toe is die res van ons 
Ienks sleggesê, omdat enige-een ’n bordjie kan steel. 
Wolff het genoop gevoel om in sy diep, sober stem 
dit duidelik te maak: hy het toestemming gevra om 
die bordjie te neem. Die skok, skaamte en luidkeelse 
afkeur waarmee die bekentenis begroet is, het ek 
telke male weer herleef wanneer ek die bordjies 
“Boor” en “gat” in die Oostepad gewaar het waar 
hulle vir ’n paar jaar nog getuig het van die teatrale 
(infantiele?) woede waarmee Wolff se trofee op die 
plek in twee geknak is…

Ek onthou ook baie keer wyle Cornel Grobler – ’n 
harde koejawel in vele opsigte en ook in die Oostepad. 
Wanneer ons aangesê was om te sak vir push-ups of 
op te lyn vir pull ups kon hy sy vreugde nie verberg 
wanneer hy dan met ’n grinnik navraag doen nie: 
“Watter arm Meneer?”

In 1994 vind die eerste Ienk Melodienk plaas – ’n 
eerstejaars serrie kompetisie wat veronderstel om 
was om die Ienkkonsert in Joolweek te vervang 
(hoewel die Ienk konsert steeds voortbestaan het toe 
ons in 1998 klaargemaak het). Ons kultuur HK lid 
neem die ongekende stap om die Huislied in te sluit 
by ons Melodienk program. Groot was ons vreugde 
toe ons met die 1e prys wegstap – so groot dat die hele 
huis aan die einde van die aand weer die Huislied 
in die Amfi sing. Selfs die Ooste het tekens van 
vreugde getoon – in die Oostepad, natuurlik – maar 
nie sonder om dit met ’n tikkie vaderlike tugtiging te 
temper nie. Want sien, met die dat ons as Ienks vir 
die konsert die Huislied beide moes sing en zoem 

was sommige ongelukkig so voorbarig om met die 
gesamentlike sing van die Huislied eerder te sing as 
te zoem. Die sakie moes reggestel word en so saam 
met die gelukwensingsaantrede in die Oostepad  
later die nag word ons steng uitgevra oor wie dan nou 
moet zoem by die sing van die Huislied? Jacobs is ook 
nie links nie en antwoord selfversekerd uit die groep 
uit: “Semmies Meneer!”. Dis toe dat Scott-Pharoh-
ek-het-’n-loopbaan-nie-’n-hardloopbaan-nie in sy 
beste Durban soutie aksent vra: “Jacobs, het jy ’n 
humorboek ingesluk?!”

“The Barrel Inn” (Noorde) soos in 1994

Déwald Swanepoel (1994 – 1998) dink terug aan 
Sonopstaaltjies, veral drie keer wat die byle gehuil het:

die nagtelike swem: 
Weens Sonop se gebrek aan ’n swembad, was dit 
gebruiklik vir Sonoppers om op warm someraande by 
Nerina dameskoshuis te gaan afkoel. Dit was immers 
die naaste swembad waar die manne kon swem sonder 
om die argwaan van ’n huiseienaar, of sy honde, op die 
hals te haal. Dit was ook ’n mutualistiese voordelige 
reëling vir die dames van Nerina siende dat dit beteken 
het dat daar darem wel so van tyd tot tyd mansstudente, 
anders as Otto Diedericks, by hulle gaan "kuier".

So het ’n klompie manne dan een aand ook weer 
almal agter op Duard Raath (1996) se Mazda bakkie 
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gespring om ’n besoek aan Nerina se swembad te 
maak. Daar aangekom het dit net een anonieme 
voorstel van "skinny" geverg vir die hele bende 
om die kreet op te neem. "Skinny!!!!", juig ons soos 
wat ons van die bakkie na die swembadhekkie 
hardloop en klere laat val. Dis mos laat. Dis mos 
donker. Die meisies slaap mos nou al almal.

Maar soos die eerste man deur die hekkie bars (dit 
mag dalk Rudolph Pretorius (1994) gewees het as my 
geheue my nie in die steek laat nie) sou die waarheid 
vinnig op hom daal dat Nerina inderwaarheid midde 
van ’n nagtelike huispiekniek is waar al die dames op 
hulle kombersies rondom die swembad sit met pragtige 
kersies en roosblaartjies wat op die water ronddryf 
terwyl een dame ’n gediggie voorlees of iets soortgelyks 
sinneloos aanvang. Hierdie waarheid het natuurlik 
op daardie stadium nog nie op die tiental manne agter 
in die ry wat in enkelgelid deur die hekkie moet kom 
gedaal nie en hulle momentum is steeds in die rigting 
van die swembad. Pretorius, wie goed genoeg in Fisika 
101 opgelet het om te besef dat daar nou geen omdraai 
is nie, sit dus maar sy lopie voort van die hekkie tot in 
die swembad en voltooi dit met ’n vernuftige bommie 
(om soveel as moontlik kerse in die proses ook te blus).

Va N  " o U "  N a  " N U w e "  S U i D - a f r i K a

"Studente beskadig Kit Kat-advertensie", Perdeby

Die res van die naakte groepie naelers (of het hulle 
gehol?) volg sy voorbeeld en Nerina ontruim toe maar 
die grasperk rondom die swembad en herskeduleer 
hulle bekoorlike laatnag piekniek vir ’n ander laat nag.

die gRoot bRUin sPinnekoP: 

Wanneer ’n man eintlik veronderstel is om te swot, is die 
ontdekking van ’n groot bruin spinnekop in jou kamer, 
net die afleiding wat jy nodig het. So ontdek Henry van 
Deventer (1994) die dag ’n groot bruin spinnekop in sy 
Westekamer en besef onmiddellik dat hierdie ’n 
geleentheid van groot gravitas is. Hy treë summier die 
hele eerstejaarsgroep voor sy mansjoen aan en 
verduidelik aan hulle die waterskeiding wat hy en hulle 
in die gesig staar. Hierdie groot bruin spinnekop moet ’n 
naam kry. ’n Groot bruin spinnekop kan nie in ’n 
vierdejaar se kamer leef en nie eens ’n naam hê nie.

Elke eerstejaar (wat natuurlik ook eintlik veronderstel 
is om te swot), sal vir die res van die dag gaan besin 
oor wat ’n geskikte naam vir die groot bruin spinnekop 
is, dit op ’n folio neerskryf met ’n gepaste motivering 
om te staaf waarom díe naam die mees geskikte is, en 
dit tydens aandete aan Mnr. van Deventer besorg. Die 
volgende dag sou hulle almal dan weer voor Mnr. van 
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1995

Johan W Joubert (1995 – 1997) onthou:
“Toe die driemanskap Ienks van 1995, Zack 

Swallow, George Goodes & Frans Odendaal, die stalle 
deurkruis en sê “manne, ons gaan in die annale 
afgaan! Kan ons jou fietsslot leen?” moes die res van 
ons geweet het hier kom ’n ding. En in 1995 het meeste 
van ons nog fietsgery of gestap. En fietsdiefstal was 
groot besigheid: veral in die Hatfield omgewing, op 
kampus, en die Brooklyn sentrum se konstruksie wat 
in daardie tyd soos ons ook ’n nuwe “baadjie&das” 
gekry het. So, as iemand fietsslotte soek, dan was 
daar heelwat om in te samel.

En wat maak jy met ’n hele Ienkgroep se fiets-
slotte? Jy gaan probeer die Kit-Kat mannetjie van die 
groot advertensiebord, hoek van Burnett en 
Universiteitsweg, steel… dis mos wat Sonoppers doen 
om hulle plek “vas te maak”. En ja, die drie het in die 
annale afgegaan. Was hulle suksesvol?… minder so! 

Zack, George & Frans is op heterdaad betrap deur 
die polisie, en aangekla vir poging tot diefstal en 
saakbeskadiging.

Nee, dis nie die hitte wat die mannetjie so skeef laat 
sit nie… dis wat ’n magdom fietsslotte jou toelaat om 
te doen. As die Nonnie-kos meer was, sou Zack en 
George bietjie swaarder wees, en sou hulle gewig 
VERSEKER vir hulle die trofee verower het! En hulle 
vervolging? Gmph, wat se vervolging? Hulle is 
bygestaan deur ons HK lid vir eerstejaars, die ene 
Sam (Camel-Man) de Beer… jy moet laf wees om drie 
eerstejaars aan te vat as Sam aan hulle kant is. (Dit 
help ook om Oud-Sonopper Pettie Petzer as prokureur 
te hê).”

moet veg teen die versoeking om uit te bars van die lag 
terwyl meisies salig heen en weer wieg op maat van 
die musiek. By die einste Magrietjie sou ons toe ook 
op ’n ander stadium serrie onder die suidelike vleuel 
en met "Madie" afsluit tot flikkerende kamerligte en 
toestaan terwyl damesonderklere op ons neerreën.

otto diedeRicks woRd as hUisVooRsitteR VeRkies.

Die Sonopvlag word by die Uniegebou gehys om die "Nuwe 
SA" in te lei

Deventer se mansjoen aantree om die vreugdevolle 
geleentheid mee te maak waartydens Mnr. van Deventer 
die groot bruin spinnekop se naam sal onthul.

Mnr. van Deventer het hulle opreg bedank vir 
hulle insette en aan hulle meegedeel dat hulle 
almal se voorstelle noukeurig oorweeg is en dat die 
mees gepaste naam vir die groot bruin spinnekop 
uiteindelik sy eie voorstel is, naamlik "Groot Bruin 
Spinnekop". Hy het hulle gevra of hulle saamstem 
dat dit tog die beste naam is en hulle almal het 
dit heelhartig beaam en is daarna verdaag.

 
die kaValieRs: 
Ons was ’n groepie van vier serrie entoesiaste wat onsself 
die Kavaliers genoem het. Koos Badenhorst (Badie) 
(1994), Déwald Swanepoel (1994), Johan van der Merwe 
(Pappa Joe) (1997) en Johan Cronjé (Cronnies) (1997). 
Male sonder tal sou ons serenade bring tot die dames van 
verskeie dameskoshuise, geklee in swartfelthoed met ’n 
lang wit pluim, swart gesigmaskers en swart mantels om 
die skouers. (Moenie vra nie, daar was ’n tyd wat mense, 
ten minste sommiges, gedink het dit is cool.)

Op ’n slag praat ons onder mekaar oor hoe 
betekenisloos sommige van die lirieke uit liedjies in ons 
repertoire darem is. Dit is asof die meisies net mooi enige 
iets sal waardeer. Enige iets? Ons moes dit toets. Déwald 
pen toe ’n melodie, Badie (Koos Badenhorst) lirieke, en 
met ons tenoorstemme, Pappa Joe se substantiewe bas 
en Cronnies se bariton en tjello, gaan toets ons dit toe op 
die dames uit. Die liedjie maak sy debuut by Magrietjie 
se kultuuraand waar ons voor ’n hele koshuis vol dames 
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Jacques Malan (1995 – 1999) dink terug aan die 
Sonop jaargroep van 1995:

“As ek terug dink aan ons jaargroep dink ek eerste 
aan ons arme Ienkvoog Daantjie (Danie de Kock), die 
arme siel het sy hande vol gehad.

Daan moes ’n paar onbeskofde wetters tussen 
Empangeni en Witrivier in lyn probeer hou, ek kan 
nog vandag vir Van Der Merwe en Doyer in hulle 
tradisionele Hazyview outfits, “leathers, doc martins 
en pers denims” agter die kerk onthou toe ons gou 
longe wou skoonmaak met ’n paar kamele.

Ek dink aan Van der Merwe se silver Conquest wat 
paar strate in garage wegsteek was vir uitstappies 
stad toe, Neethling se Passat was dit nooit soontoe 
gemaak het nie, Frans se biltong vanaf die plaas, en 
die hoeveelheid kere wat ek om daai (Sonop) blok 
gehol het.

Ek dink ook aan ’n suksesvolle rugbyjaar en ’n  
klomp van ons het vir Sonop I vanaf ons eerste  
jaar gespeel, as ek reg onthou het ons die drastoel,  
serrie ensovoorts gewen tussen ’n m@&r$e lot PT, 
tekkieparties vir spesifieke klompie van ons… “ons 
het elke hou verdien”.

Willem Peters en Jacques du Preez

Va N  " o U "  N a  " N U w e "  S U i D - a f r i K a

Sonop ken van hulle geskiedenis.
Die 1995 Ienkkonsert se draaiboek is sommer deur 

een van die Ienks self, wyle Willem Peters en/of 
Jacques du Preez (regs op die foto), geskryf. Die storie 
het gehandel oor die geskiedenis en storie-agter-
die-storie van ’n hoogdrawende aangeleentheid: die 
vroulike bra. Dis belangrike geskiedenis, man…!

Tema: “Wie was nou die uitvinder, was dit Otto 
Titzling (“tit sling”) of Phillip de Bra (“fill up the bra”)?!”

 Jacques du Preez het dan ook vir homself die Ienk 
Oscar losgespeel in die toneel. In die foto verskyn 
Jacques saam met een van die ander hoofakteurs,  
wyle Willem Peters.

Nog staaltjies saamgestel deur Jacques Coetzee en 
Duard Raath:

massa Raid: 

Een aand na 12 was ek besig om te studeer. Ek het  
’n klomp dames stemme gehoor en by my venster 
uitgekyk. Dit was Klaradyn wat kom serrie het.  
Hulle het mooi in ’n groot groep voor die stalle  
gestaan, gereed vir sing. Maar die volgende oomblik 
 het hulle in die pad afgehardloop terwyl almal kliphard 
“Toooeeet” skree. Die reël sê jy mag mos nie toet nie, en 
hulle het sopas dit in hulle massas gedoen! Dit was ’n 
reuse oefening om al die dames gevang te kry, die strate 
was vol van hulle en baie het in die buurt se tuine 
weggekruip. Die dames wat gevang was, was almal  
na die tennisbaan geneem. Die molassedrom is voor  
die hekkie geplaas en die dames een-een ge-raid. Ek 
onthou hoe ’n sekere dame meer as ’n handvol was vir 
Riaan Scheepers (Skip), ons HK Tuks 1 rugby agsteman. 
Eers na ’n properse losgemaal stoeigeveg het hy haar 
onderbeheer gehad!
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oostePad VooRlees: 

Meeste oomblikke vir ’n Ienk in die Oostepad was maar 
liewer iets om te vergeet. Maar daar was oomblikke wat 
selfs ons dit geniet het. Van ons mede-Ienks was van 
die plaas af en Engels was nie regtig hulle sterk punt 
nie. Die Oostemanne het toe ook gou agtergekom dat 
Frans Odendaal se Engels iets besonders was. Op vele 
Sondae na middagete het hy die Oostemanne (en ons) 
in die Oostepad vermaak deur artikels uit die Sunday 
Times voor te lees asook om stories in Engels te vertel!

die RegUit PaadJie: 

Op een van die aande wat die “ligte geloop het” in 
die stalle het Riaan Scheepers (Skip) aan Riaan van 
Eeden (Eds) se deur gehammer want die deur was 
gesluit en hy wou nie oop maak nie. Eds het toe baie 
benoud uitgeroep “Ek loop die reguit paadjie Mnr!” 
waarop Skip antwoord “Ek gee nie ’n donder om of jy 
die reguit paadjie loop of nie, MAAK OOP DIE DEUR!”.

gang gly: 
Die Stalle se trappe en gange het so ’n lekker gladde 
oppervlak gehad. Ons het gereken as jy genoeg water 
kon kry sou jy ’n behoorlike gly sessie kon hou. Dis 
toe besluit dat ons die boonste stort se deur en drein 
gaan blok en dan die krane oop draai om genoeg 
water te laat op bou. Op die regte oomblik is die 
deur toe oopgemaak en die massas water is by die 

In daardie jaar was daar groot sneeuneerslae in 
die Oos-Vrystaat. Ons beplanning het nie rekening 
gehou met sulke ekstreme temperature nie (want 
ons gaan mos see toe!) en die oorslaap in Memel 
se ysige kerksaal terwyl dit spierwit gesneeu was 
buite, het vir baie ongemak gesorg. Humeure het 
sommer hoog geloop die volgende oggend aangesien 
Frank Streicher nie al sy beauty sleep kon inkry 
nie en Gerrie de Wet hom heeltemal te vroeg met 

 Men in Black: Weste val Sterland binne, 1996. 
Voor: Riaan Scheepers, Henry van Deventer, Koos 

Badenhorst, Riaan van Eeden. 
Agter: Rudolph Raath, Gerrie de Wet, Henk van den Berg, 

??, Wouter Bouwer, Johan Joubert, Dewald Swanepoel, 
Willie van den Berg, Rudolph Pretorius, Stefan van Eeden 

& Roelof (Cheese) Burger.

gange en by die trappe afgestuur. Die vinnigste gly 
is natuurlik met niks aan nie en die feit dat ’n paar 
dames by iemand in die Stalle kom kuier het, het nie 
regtig enige demper op verrigtinge geplaas nie!

VReemde name: 

Op ’n sekere dag by die Bloutrein in ons tweede jaar 
het ’n paar manne genaamd Cheese (Roelof Burger) 
en Stretch (Frank Streicher) ALMAL van die vrinne 
se name met blou Spuitverf teen die plafon geskryf . 
Natuurlik is almal van “ons” voor die HK gedaag en 
ook die nodige “straf ” gegee. Daar was wel ’n hele paar 
onskuldige manne “gestraf”! Tot die HK se verleentheid 
moes hulle uitvind dat manne soos Raathie (Duard 
Raath), Coetz (Jacques Coetzee), Prins (Michael 
Prinsloo) en Die Slet (Gerrie De Wet) glad nie betrokke 
was nie! Maar saam sal ons staan, deur dik en dun.

Jacques Coetzee (1995-1998) onthou die Bloutrein 
se fietstoer in 1996:

“Dit was met Sonop se 80ste feesjaar in 1996 waarin 
die inwoners van die koshuis ’n reeks fietstoere na 
Balito gereël het. Elke streek het ’n ander roete geneem 
waarna almal saam in Balito die toere sou afsluit.

 So is dit toe ook dat die Bloutrein van 1996 ’n roete 
gekies het van Pretoria, oor Vrede, Memel, Newcastle, 
Dundee, Tugela Ferry, Greytown en uiteindelik Balito. 
As semi’s het ons gereken ons het genoeg fietsgery die 
vorige jaar, so ons het besluit om ’n oefenfiets bo-op 
Duard se bakkie vas te maak. ’n Kilometer voor elke 
dorp, klim ’n genomineerde fietsryer (soos Stephan 
van Vuuren) uit en sit dan bo-op die canopy en trap die 
fiets terwyl ons stadig met groot geraas die dorp in ry! 
Uit die aard van die saak het ons heelwat aandag 
getrek en darem goed fondse ingesamel!”
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rooster mekaar sou aflos om die pot “op te pas”. Stephan 
van Vuuren en Jaco Schieke sou die eerste skof doen 
terwyl die res strand toe gaan. Uit die aard van die 
saak het die aflos nooit gekom nie (die strand was 
net te lekker!) en hulle het die hele middag die pot 
opgepas! Ek het verneem dat hulle WEL darem baie 
vir mekaar te sê gehad het, daar was per slot van 
sake 18 onderskeidings tussen die twee van hulle!

Na die hele middag se kook op die vuur, was ons 
potjie meer sop as ’n bredie (ons moes blykbaar nie 
die water tot bo gegooi het nie!) Na seker 10 pakkies 
soppoeier, kon ons die “Beef Gumbo” op so vlak kry 
dat mens dit darem uit ’n papierbord kon eet! 

Otto Diedericks (1986-1995) – afsluiting en laaste 
woord oor latere jare:

“Dit is nie net wat opgediep kan word uit ons 
Sonop-verlede nie maar ook wat vandag ons lewens 
raak, wat vertel kan word. Van die wat ons ontval het 
tot vriende wat hul lief en leed met ons deel. 

In Memoriam: Chris Wiid, huisvoorsitter 1991 se 
afsterwe in 2015.

Dit het menige Sonoppers diep geraak. Die 
gedenkdiens by Sonop se Biljartsaal was iets 
besonders. Nie net is dit deur oud-Sonoppers 
bygewoon nie maar ook deur studente vriende en 
familie lede van Chris van ooral oor. Almal daar om 
te kom totsiens sê want Australië was te ver om die 
gedenkdiens by te woon.

Uit die huldeblyke van die wat daar was, skemer 
een ding deur en dit is dat Chris vir baie van sy 
vriende en familie soveel beteken het.

Hiermee dan die einde van die kykie na die tydperk 
tussen 1986 en 1995. Heelwat staaltjies sou nog 
bygevoeg kon word. Menige foto gedeel word. Veel 
waarhede (en onwaarhede) vertel word, maar wat dit 
alles veel te meer waardevol maak is om dit saam met 
ander te deel.

 Mag ons nooit ophou om tyd met vriende deur te 
bring nie, en veral tyd te soek om so te maak.

 Mag ons almal onthou, ook die wat nie genoem is 
nie. Want elkeen het bygedra om hierdie lewensreis 
van ons betekenis te gee, sin te gee en veral ook 
kleurvol te maak. Mag toekomstige Sonoppers ook 
hierdie voorreg beleef. Tot laat…!”

Va N  " o U "  N a  " N U w e "  S U i D - a f r i K a

Voor: Gerrie de Wet, Jacques Coetzee, Herman Grobler
Middel: Michael Prinsloo, Cheese Burger, Jaco Schieke

Agter: Duard Raath, Richaardt Norden, Frank Streicher

Voor: Herman Grobler, Michael Prinsloo, Duard Raath
Middel: Stephan van Vuuren, Gerrie de Wet, Frank 

Streicher, Cheese Burger, 
Agter: Jaco Schieke, Richaardt Norden.

’n kussing probeer wakker maak het! Maar met die 
sonsopkoms die volgende oggend was alle ongemak 
van die aand vergete en die sneeu kon weer geniet 
word! Daar moes wel lootjies getrek word om te besluit 
wie sit in sulke temperature buite bo-op die fiets!

Met ons aankoms in Balito het elke streek potjiekos 
gemaak. Nie een van ons het al voorheen dit gedoen 
nie, maar al wat ons geweet het was dat dit ’n tydsame 
storie is en dat daar iets van ’n volgorde in die hele 
proses moet wees. Die plan was dus dat nadat alles 
in ’n groot pot gegooi was, ons volgens ’n opgestelde 
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Eerste en tweede span ligawenners, 1998

om weRklik ’n goeie kRoniek Van ’n dekade  
in ’n dinamiese plek soos Sonop te kan skryf kort mens 
eintlik, wel, ’n dekade. In hierdie stuk het ek probeer om 
die hoogtepunte van die jare vas te vang en dan ’n staaltjie 
of twee daarby in te sluit. Dit sal egter nooit heeltemal 
volledig wees nie, en die rede daarvoor lê in dit wat Sonop 
is - ’n ontsettend diverse plek vol diverse individue met 
streke wat elkeen amper ’n koshuis op hul eie is. Maar 
steeds bly Sonop ’n plek wat as een entiteit die wêreld 
kan verander, en net so het Sonop my lewe onherroeplik 
verander. Nie net omdat ek dit so baie geniet het dat ek 
nou twee jaar agter almal anders is wat saam met my 
begin swot het nie, maar omdat dit vir my meer gegee het 
as wat ek ooit voor kon vra. Daar is so baie dinge om te 
noem- goeie kwaliteit kos, ervarings wat geen geld kan 
koop nie en wel uiteindelik ’n graad (glo dit of nie), maar 
ek wil graag twee dinge uitsonder. Eerstens die voorreg 
om ’n “special” te kan wees is ’n geskenk in sy eie. Tydens 
die skryf van die kroniek het my Pa sy aardse tuiste vir 

maRtin lewis woRd as hUisVooRsitteR VeRkies  

en die proses begin om Sonop erwe terug te koop van 
die sinode af. Die Sonopraad het die transaksie gedryf 
en oud-Sonoppers het waardevolle insette gelewer. 

inleiding

1997

Martin Lewis het nostalgiese herinneringe: 
“Mnr. Buis, ’n buurman van Sonop, het altyd ’n ligte 

oomblik of twee verskaf. ’n Geleentheid waar ons 
mooi moes dink oor hoe ons die situasie gaan hanteer 
was toe Mnr. Buis gewapen in die Oostepad opgedaag 
het om sy punt duidelik oor te bring. Ons het toe maar 
aandagtig geluister en die Ooste President het dit 
opgevolg met ’n oomblik van rare takt en diplomasie, 
waarna Mnr. Buis so mak soos ’n lammetjie was. Dan 
was daar die insident met die Chinese ambassade, 
waar ’n standbeeld van ’n “heilige” leeu wat voor 
die ambassade gestaan het, weggeloop het. Nadat 
ek kampusbeheer, die polisie en die student-dekaan 
belowe het dat ons die leeu nie gesien het nie, loop ons 
hom toe raak in die Weste. Die leeu was later die aand 
afgelewer in Magnolia Dal waarna “Boekenhout” 
gebel het om skuld te beken.”

sy Hemelse tuiste verruil, en ek het meer as ooit besef 
watter waarde daarin gelê het om Sonop met my Pa te kon 
deel. Om vakansies by die huis te kom en te kon praat oor 
die dinge van Sonop, om hom te kon bel in my eerstejaar 
na Gesinsdag en te hoor hoe hy weer onthou. Dis iets baie 
besonders en het my net weer laat besef hoe belangrik 
dit is om ten alle koste Sonop te laat voortbestaan, sodat 
ons ook eendag hierdie band met ons seuns kan smee. 
Die tweede ding is vriendskappe wat ’n ou jou lewe lank 
saam met jou sal vat. Nie net ervaar ek dit vandag nog 
self nie, maar dit was weereens vir my so opmerkend 
hoe op sy 70ste verjaarsdag twee maande voor my Pa 
se afsterwe Oom Ref Hancke, sy boesemvriend van 
Sonop dae, al die pad van Bethal gery het om my Pa 
te kom sien. Hul het so lekker gekuier dat Oom Ref 
opsetlik vroeër daar weg is om darem bietjie van my Pa 
vir die res van die familie oor te los. Ek hoop dat Sonop 
nooit sal ophou gee nie, en dat toekomstige kronieke 
verdere toevoegings tot hierdie dekade sal verseker.  
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1999

michael PRinsloo is hUisVooRsitteR.  

Die algemene sinode van die N.G. Kerk verkoop Sonop 
aan die Sonopraad vir R2 miljoen na onderhandelinge 
wat reeds in 1994 begin het. Sonop sou voortaan as ’n 
nie-winsgewende Artikel 21 maatskappy voortbestaan 
met die Sonopraad wat aan die bestuur daarvan staan. 
Sonop dien weer as sensasie bron vir die Perdeby nadat 
tradisies ontbloot word in ’n artikel genaamd “Argaïese 
tradisies”, en Oom Gert kry na 57 jaar sy hand terug wat 
hy in ’n terugsteelpoging in 1942 verloor het. ’n Verslag 
deur die Menseregtekommissie wat in September van 
dié jaar die lig sien aangaande rassisme by UP betrek 
Sonop by heelwat van die bewerings. ’n Aanbeveling 
word deur die kommissie gemaak dat UP bande met 
Sonop moet breek om transformasie verhinderings te 
vermy. Prof. Willem Boshoff namens die Sonopraad was 

1998

Fouche De Wet dink terug: 
“Ons het ’n mooi jaar op kampus beleef wat prestasie  

betref, ons het redelik skoongemaak met Jool en 
Kultuur. Ons eerste rugbyspan kon uiteindelik na 
4 jaar van finale verloor die liga wen en ons tweede 
span het ook die liga gewen. Ek het toe tweedes 
gespeel, en my hoogtepunt van die jaar was toe die 
ou van Bio-Agric die skop, wat hulle gekry het van ’n 
strafskop wat ek afgestaan het, in die laaste minuut 
misgeskop het. 17 15 vir ons. Dan was daar die lastige 
voorvalletjie waar ’n Sonop-Ienk se boude op die 
Perdeby se voorblad verskyn het (ek hou nog vol dit 
was ’n Mopanie-boud gewees, die ding het heeltemal 
te sag gelyk). Dit het ons lewens interessant gemaak, 
en ons kon weer een van daardie huiskomitees wees 
met ’n opgeskorte skorsing by die varsity.”

foUche de wet is hUisVooRsitteR. sonoP  

se eerste rugbyspan wen na vier jaar se droogte 
uiteindelik weer die rugbyliga, en die tweedes  
maak ook so. ’n Sonop-Ienk se boude verskyn  
op die Perdeby se voorblad. 

vinnig om op die verslag te reageer. In sy brief het hy dit 
van die begin af baie duidelik gemaak dat Sonop, die BOS 
en ander liggame soos die Sonopraad homself distansieer 
van rassisme en bedrywe van rassisme op alle vlakke 
van die samelewing, asook met betrekking tot Sonop. 

Uit dagbReek 2003

Tydens die serrieuitdunne van 1999 kry Sonop die 
geleentheid om behoorlik gek te skeer met Mopanie.  
Al hulle klap-hier-klap-daar bewegings word ten 
aanskoue van die hele Amfi-teater uitgebeeld met ’n 
toejuiging van Tuks, maar Mopanie wat al hoe stiller 
raak. Die oggend drie uur word die Tehuis se manne 
wakker gemaak deur ’n gezoem wat die pad afkom: 
Mopanie het gekom om te kom wraak neem. By die 
merke-gereed-boem streep in Williamstraat speel  
die gebeure hom toe af: Mopanie wat skreeu: “Sonop,  
ons het gekom om te sê julle spot nie met 30 jaar se 
tradisie nie!” In die agterlinies skreeu een van die 
Sonoppers toe iets aan Mopanie, wat dadelik ’n  
“Kom se dit hier voor my” by hulle ontlok. Met die  
kom Cassie Hamman, ’n maer (baie maer) derdejaar,  
tot by die vegstreep en herhaal toe wat hy gesê het. 
Mopanie was sprakeloos.

Met die draestoeluitdunne is die Ienks in 1999 
gestuur om die ou manne te gaan wakker maak.  Eerstejaarsdinee, 1998



9 39 2

Jean Cooper onthou: 
“Ek onthou die voorreg wat mens ervaar as jy die 

nuwe eerstejaars verwelkom en begin om Sonoppers 
van hulle te maak. Die Bollie-trollie ritte deur die 
Melkweg en die gatskop-gevoel om met die drastoel 
in te hardloop terwyl die ander spanne nog êrens in 

die strate aansukkel. Maar as daar iets is wat my 
nou nog hoendervleis gee is dit om terug te dink aan 
die kere wanneer die hele koshuis, Ooste, Noorde, 
Weste, Sentraal, Verre-weste, Semi’s, Nonnies, 
koshuisbrakke en Ienks saamgetrek en saamgestaan 

2000

Jean cooPeR is hUisVooRsitteR. oom geRt woRd 

deur Madelief gesteel maar bevind homself byna 
onmiddellik weer terug by Sonop. Die alombekende 
reuse peperboom in die Weste val ’n mansjoen plat.
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Ockie Doyer onthou: “Die hele Tehuis was in die 
amfiteater met die prestige aand om die eerstejaars 
en joolkomitee geluk te wens met die wenpoging. 
Ek dink elke Sonopper weet hoe dit voel om met 
trots die huislied voor die hele Tuks te sing. Toe die 
eerstejaars begin zoem het dit doodstil geword in 
die amfi. Die mense het omtrent op aandag gestaan! 
Die girls se knieë was lam en die ouens van die 
ander manskoshuise het ons met jaloesie aangegaap 
en gewens hulle kon ook deel wees van die elite  
groep manne.”

So gebeur dit dat Bennie Burger die gevreeste Ooste 
kry en boonop die kamer van Geerts Petzer. Doef! 
Doef! Doef! “Meneer, meneer, daar is drastoeluitdunne 
6uur in Murraystraat.” Doef! Doef! Doef! “Meneer…” 
Ienk Burger word toe onderbreek deur die bulderende 
stem van binne: “Ek het net een %&^#$ been!” Soos 
blits het Bennie maar gemaak dat hy wegkom.

’n Storie van ’n Ienk van 2001 (ons gaan 
nie sy naam noem nie) loop as volg: 

Een aand met ete staan die Ienks rug teen die 
muur en luister hoe ’n senior vir hulle tydens die 
daaglikse huis-godsdiens uit die Bybel uit lees. Soos 
gewoonlik word die skriflesing gevolg deur gebed 
en dan afgesluit met ’n gepaste lied. Nou kyk in jou 
eerstejaar is daar omtrent niks wat jy nie verwag nie 
(of wat jy dink ’n senior van jou sal verwag nie). Die 
senior na skriflesing sê toe “As ek klaar gebid het, 
sing ons Soos ’n wildsbok”, waarna die een Ienk sy pel 
langs hom in die sy tik en vra “Hoe sing ’n wildsbok?”.

2001

ockie doyeR is hUisVooRsitteR en die Plat 

mansjoen wat die vorige jaar platgeval is word herstel 
en weer bewoon. Die Ooste-bord word opgerig en 
die “Sonopweerstandsbeweging” word gestig om 
misdaad van buite, wat die Tehuis bedreig stop te 
sit. Sonop jool saam met Erika en wen onder leiding 
van Botha Ernst elke onder-afdeling van Jool. Die 
85 jaar mini-fees vind ook in hierdie jaar by die 
koshuis plaas, en oud-Springbok en Noord Transvaal 
haker Uli Schmidt draf vir die oud-manne uit.2001 - Dit was altyd tradisie in Sonop om met die Ienks se 

opedag die verrigtinge te onderbreek met ernstiger sake
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Lentedag, 2002

Eduan Naude dink terug aan die oorsprong van die 
beroemde Sonop Lentedag: 

“Sonop-Lentedag oftewel die Ooste-Lentedag soos 
dit aanvanklik bekend gestaan het, het eintlik baie 
eenvoudig begin, en so vinnig in ’n kwessie van 4 
jaar gegroei dat Sonop dit nie meer kon huisves nie 
en nuwe groter venues gebruik moes word! Net nog 
’n voorbeeld van hoe goed Sonoppers enige projek 
aanpak! Ons het maar soos gewoonlik (of eerder 
altyd) in die Ooste-pad gesit die week voor die 
Universiteit se jaarlikse lentedag vieringe en doenig 
met ons gewoonlike oninterresant-vir-ander maar 
baie-interressant-vir-ons geselsies, redenasies en 
aktiwiteite om ’n lang dag sonder klas om te kry (niks 
nuut, maar net nog ’n normale dag in die Pad). Een 
so redenasie was dat ons nou werklik nie lus was vir 
al die mense by LC, die gesukkel om lafenis in die 

2002

theo feRReiRa is hUisVooRsitteR. sonoP woRd 
die eerste koshuis in Suid Afrika met ’n wireless 
netwerk. Servetgevegte in die eetsaal word onwettig 
en die Ooste se krokodil kry dit reg om te ontsnap. Die 
groot lentedagfees in die Ooste oortref alle verwagtinge 
en dit word as ’n jaarlikse gebeurtenis ingestel.

a r t i K e L  2 1  t o t  D i e  H e r L e w i N g  Va N  D i e  D r o M

Gerrie Brink dink nostalgies terug aan 2001: 
“Ons het as eerstejaarsgroep by ’n plek met die 

naam La Romantica “gekuier”. Hy bestaan nie meer 
nie, maar was geleë in Brooklyn, naby die huidige 
Crawdaddys.  Dinge het lekker jolig geraak toe ’n 
ouerige oom ons nader en nuuskierig vra hoe ons so 
lekker kan kuier, sonder om bekommerd te wees oor 
drink en bestuur. Hy het ook gereken dat hy ons ’n ruk 
lank dopgehou het, en geen spesifieke “designated 
driver” kon oormerk nie. Die feit dat ons almal in 
baadjie en das was het hom duidelik die idee gegee dat 
ons dalk jong sakemanne was. Toe ons vir hom sê dat 
ons fiets ry as ons so kuier, was dit asof daar skielik ’n 
groot lig vir hom aangegaan het. Hy was baie beindruk 
met die blink plan en het aan ons genoem dat hy nog 
nooit daaraan gedink het nie, en dat hy dit verseker 
ook in die toekoms sou doen! Dis nie noodwendig die 
beste idee gewees nie, aangesien ’n paar manne met 
die aarde kennis gemaak het oppad terug koshuis 
toe. Met elke val was dit nie net ’n Ienk wat die aarde 
ontmoet het nie, maar so ook ’n paar bordjies en glase 
wat in baadjie sakke versteek was.”

Joolvlot, 2002
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Louis Britz, bekende gospelsanger en oud-Sonopper 
is in 2003 die gasspreker by die Senior Dinee en hy 
beskryf die persepsies van Sonop in sy toespraak as 
volg: “Dis nie net Sonop wat nooit verander nie. ’n 
Sonopper se persepsies is ook in sement gegiet. Die 
volgende persepsies is so oud soos die berge: 

1. Almal in die Weste is suurgatte. Hulle is so 
suur, die ANC gebruik hulle urine om spioene uit die 
apartheidsera mee te martel. 

2. Almal in die Noorde swot niks. Hulle vry net 
en dien op komitees. Daar’s ’n gerieflikheidstonnel 
tussen die Noorde en die SR kantore, sodat hulle 
vroegoggend die verkeer kan vryspring. 

3. Almal in die Ooste het ’n kriminele rekord. 
Die Tokkelokke in die Ooste het elkeen 2 (gesplete 
persoonlikheid…). 

4. Almal in die Bloutrein sluip asook alle nuwelinge  
is spioene. 

5. Almal in Sentraal huldig ekstreme politieke 
en godsdienstige menings. Hulle behoort binne die 
volgende vyf jaar in ’n vryheidsoorlog te sterf iewers 
in Afrika. 

6. Pastorie-Ienks is so vrot, as hulle doodgaan is 
hulle binne minute kompos. 

7. Stalle-Ienks swot niks, maar dis oraait want 
hulle antwoord die foon en was Ooste-manne se  
getaway vehicles. 

8. Sentraal-Ienks is undercover-Raukies wie se 
missie is om uit te vind waar Oom Gert weggesteek 
word. 

9. Die nonnie het Landbou geswot en by ’n toordokter 
in Kwazulu leer kook. 

10. Die hoeveelheid blokkies vleis in die nonnie 
se stew is in direkte verhouding tot die hoeveelheid 
troeteldiere wat in Sonop se omgewing verdwyn. 

11. Sonop se tuinwerkers is die beste sokkerspelers in 
Pretoria. Hulle is waarskynlik onwettige immigrante. 

12. Die mengsel wat die Nonnie elke aand as tee 
opdis vergiftig breinselle. Elke Sonopper wat dop, dop 
as ’n direkte gevolg van die nonnie se tee. 

2003

wimPie PRozesky is hUisVooRsitteR. sonoP 

word aangewys as Koshuis van die jaar en begin ’n 
glorieryke tydperk in sy geskiedenis waar die gesogte 
Koshuis van die jaar trofee vir drie jaar in ’n ry by 
Murray straat 93 ’n tuiste gevind het. Die Biljardsaal 
word gerestoureer, en Sonop breek onder leiding 
van Hertzog Badenhorst die wêreldrekord vir die 
langste worsbroodjie (10.5 m). Die BOS en Sonopraad 
dink dit goed om ’n “Maatskappysekretaris” aan 
te stel wat sal help met die bedryf van die Tehuis. 
Oom Wally Hoffman, ’n amperse buurman van 
Sonop word aangestel en na hy die posisie behoorlik 
volgestaan en sy eie gemaak het is hy ongelukkig 
net na die helfde van die jaar oorlede. Nietemin het 

hande te kry, en dan nog te sukkel met warm bier 
en brandewyn sonder ys! “So kom ons reel ons eie 
lentedag” was die opmerking en so het dit begin, net 
so. Hoekom nie? Ons het dadelik al ons vriende genooi 
wat ons ken van buite en ander koshuise. Ook het ons 
seker gemaak ons het die ander geslag daar met mooi 
formele uitnodigings (Sonop eerstejaars-posdiens), 
want wat sal ’n lentedag wees sonder die lywe in 
bikinis! Soos wel bekend, agter enige suksesvolle 
lentedag party staan ’n paar mooi meisies in bikinis. 
Ons het vinnig ’n paar swembaddens aangeskaf, 
sprinklers opgesit vir atmosfeer, en gelukkig het die 
Ooste-pad ook ’n heel gepaste plek gehad vir ’n DJ box 
bo-op die werkswinkel kamer. Dit is altyd opmerklik 
hoe baie inisiatief Sonop eerstejaars aan die dag kan 
lê met die opmaak van die Ooste pad - natuurlik met 
die nodige resources wat die Ooste van Pretoia bied in 
tuine en dekorasies. Dit het alle verwagtinge oortref 
op die dag! Soveel so, dat tot ons voordeel, al die 
siggaret en drank reps (met hulle promotional stock) 
van LC toe ook by ons opeindig! Dit is onverklaarbaar 
hoe die nuus van die party by Sonop op dieselde dag 
so vinnig deur die hele kampus kon versprei, maar 
was dit nou vir jou ’n party, en die begin van vele. Van 
toe af was daar geen perke of keer, en die geskiedenis 
vertel die res!”

hierdie kort aanstelling vir die Raad en BOS gewys 
dat daar wel plek is vir so ’n profiel in die Tehuis. 
Sonop wen in hierdie jaar ook Ienkonsert, Serenade 
en tree uit as algehele Kultuur wenners op Tuks.
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(hierdie spesifieke een was Operasie Vis, onder bevel 
van Jaco Fisher aangesien hy die meeste bekommerd 
was oor die stand van sake) en die mosie om Sonop 
weer as republiek te verklaar en af te stig van Tuks, was 
daar ’n instruksie gewees dat die semi’s daardie jaar ’n 
wêreldrekord MOES breek en dat ek moes toesien dat dit 
gebeur. Na ’n paar vergaderings waar ’n klomp rekords 
bespreek is wat ons gevoel het maklik binne ons bereik 
val (soos byvoorbeeld hoe ver mens ’n eerstejaar kan 
gooi van die stalle stoep af, hoeveel nonnie pies Obus in 
sy mond kan druk of hoe lank ons ’n eerstejaar kan kry 
om te balanseer op 1 been in die Fonteine Sirkel) het 
ons besluit dat die wêreldrekord vir die grootste hot dog 
moet val. Die vorige rekord was deur ’n lot Yanks gehou 
en het gestaan op 6.9 m. Daar was ’n paar uitdagings vir 
ons gewees in die proses. Eers moes ons uitvind wat die 
langste derm is wat ons kon kry vir die wors. Oom Rudi 
van Rudi se Duitse slaghuis het gesê hy sal vir ons ’n 
10 meter meneer kan reël en vol maalvleis stop. Check. 
Brood het ons besluit is maklik want mens rol mos net 
’n lang deugie en bak hom. Check. Ons het ook ’n paar 
mense in Vanderbijlpark geken en hulle tune mos enige 
ding van ’n Jack Russel tot ’n Golf GTI, so ’n 10 meter 
braaier en oond was ook nie gesien as ’n probleem nie. 
Check. So het die Semi’s van die Rekord Taakspan hulle 
gang gegaan en het ek seker gemaak ons registreer ons 
poging by Guinness World Records in die UK. Hulle 
het toe voorgeskryf hoe ons dit moet dokumenteer en 
watter tipe persone aanvaarbaar is om die rekord te 
verifieer (blykbaar is ’n 3de jaar tokkelok of B.Com 
student nie betroubaar genoeg om ’n hot dog rekord af 
te teken nie). So het 18 Oktober 2003 toe gekom en die 
dinge het mooi bymekaar gekom. In vandag se terme 
sou die organisasie van die span wat die rekord probeer 
breek het as Lean of agile of flat bestempel word, want 
daar was nie veel gereël of gedelegeer nie. Almal het 
maar net verstaan wat hulle moes doen en daai dag het 
daar braaiers, wors, deug, oonde, bakkers, fotograwe, 
videograwe, mense van die pers, en “betroubare” mense 
wat as kommisarisse van ede kon optree opgedaag. 
Blessing, die bakker wat ons geleen het by Varsity 
bakery in ruil vir die belofte dat die volgende jaar se 
post kerk take aways by Varsities gekoop sou word, was 
toe inderdaad ’n blessing want om ’n 10m brood te bak 
was toe nie heeltemal so maklik soos om ’n lang deugie 
te rol en te bak nie (weens Operasie Vis kon ons ook nie 
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13. Diefstal is sonde, maar die subtiele verwydering 
van bordjies is nie sonde nie. Firmas wat nie hulle 
bordjies ordentlik vassit nie, verdien dat Sonoppers 
dit verwyder. 

14. Meisies hou van moelasse. Dis goed vir hulle 
velle. Sonoppers behoort nie net meer moelasse aan te 
wend nie, maar behoort geld daarvoor te vra!”

woRsRolwêReldRekoRdPoging

"Ek onthou die wêreldrekord: Dit was met 
redelike verbasing dat die Semi’s van 2003 in een 
huisvergadering ’n ander deuntjie gehoor het as die 
normale mosies van Semi’s wat weer moet begin 
om seniors te bedien, Semi’s wat weer moet pak dra 
ensovoorts. Erens tussen die staande mosie dat daar 
’n taakspan ingestel moet word om vas te stel hoeveel 
kilogram vleis Nonnie elke aand dra na haar kamer 

Sonop se suksesvolle worsrolwêreldrekordpoging. (Die foto 
was op die voorblad van die Kampus Beeld koerant)
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Die HK Zeftroue, 2003

op die tydstip op die Nonnies se knoppies druk om te 
help met hul bak vernuf nie). Oom Rudi se wors het ook 
nie teleurgestel nie. Dit was ferm en reguit en amper 
11m lank so ons het ons brood ook bietjie verder gerek 
om hierdie te akkommodeer. Dit was gelukkig net na 
ingenieursweek so al die ingenieurs was nog slimmer as 
gewoonlik en kon mooi vir ons uitwerk dat ons 4 hopies 
kole moes maak om seker te maak ons het genoeg kole 
vir die hele proses. Ons is tot vandag toe tog so dankbaar 
vir ons ingenieurs wat ons kon lei deur daai donker tyd 
van diepe onsekerheid. Na so uur of wat se gebraai en 
bak was dit tyd om woord by daad en wors by brood te 
sit. Toe ons die oond se deksel lig (wat ons met bietjie 
brute force, bloudraad en paar klippe in plek moes hou) 
was daar ’n paar benoude oomblikke toe die brood gelyk 
het of hy gebreek was op plekke. ’n Paar manne het 
mooi op hulle voete gedink en aan die “betroubares” 
uitgewys dat daar tog brood is wat deur die krake gaan 
en dat botter in elk geval hierdie nietighede verder 
nietig sal maak. Die “betroubares” het hul vergrootglase 
uitgehaal, maar was uiteindelik tevrede met hierdie 
verklaring en kon die brood se bokant uitgesny word om 
die wors te kan vat. Dit was met nie net ’n klein bietjie 
angs in my keel dat ek opgelet het ons doelgemaakte 

braaier eweskielik beman was deur ’n paar ingenieurs, 
wat gevoel het hulle is in die beste posisie om die hoek te 
kan uitwerk waarmee die wors die brood moet benader, 
danksy hulle onlangse verryking in ingenieursweek. Na 
bietjie onderhandeling was daar besluit dat ten minste 
een dokter en een rekenmeester ook betrokke moes 
wees net om die nodige balans te gee tot verrigtinge. 
Die wors is darem toe sonder voorval in die brood gesit 
en kon Nic, Tiaan en Dykhard (wat altyd game was om 
te help as daar iets te ete op die spel was), die mosterd 
en tamatiesous versierings gedoen. Die manne met die 
dik brille het hulle verifikasies gedoen en was tevrede 
dat die rekord sou wys Sonop ’n Hot Dog van 10.5m lank 
gemaak het wat als in een stuk was. Die ou rekord van 
die Yanks was aan skerwe! Almal het lekker gepeusel 
aan die worsbroodjie na die tyd en selfs Speek en Kazak 
het ’n stukkie gekry. Na afloop van die rekord is alle 
videos, verklarings onder eed en rekord details na 
Guinness World Records toe gestuur en so maand of wat 
later is ons beloon met ’n sertifikaat wat bevestig Sonop 
was die wêreldrekord houer! Ons het toe ook in die 2006 
Guinness Book of Records verskyn waar ons in die 
Oostepad vir die foto sit met die hot dog. Lekker tye!”
- Hertzog Badenhorst
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skedonke en kon ons hulle nie vang nie. Na hulle nog 
een keer verby die koshuis gekom het so 30min later 
en ons weer onsuksesvol was in ons vaskeer pogings, 
het ons besluit om bietjie slimmer eerder as bietjie 
vinniger te wees. So was dit dan besluit dat Hertzog 
en Henry (Oom Sakkie of Ernie was ook van sy name) 
met Hertzog se groen Volla onder ’n bos van ons 
vriendelik bure sou in “reverse” en daar wag op die 
teken van JG en Jaco wat in JG se Tazz hoër op in die 
straat op die uitkyk sou wees vir die Blou Kadette. Die 
plan was breedweg dat JG en Jaco die karre sou 
dophou en as hulle die Blou Kadette sien sou hulle 
agter hom inval en hulle ligte begin flits sodat ons 
kan sien dis die verdagte voertuig wat oppad is en 
solank die Volla opvuur. So het almal hulle posisies 
ingeneem en is die Volla diép in die bos in reverse en 
het die 2 insittendes hulself gemaklik gemaak met 
bietjie musiek op die radio en proviant in die hand – 
Starsky & Hutch se moses. Dit was nie meer as 1 
bruisdrankie verder wat ons toe ’n kar gewaar wat 
verby ry waar die Tazz gestaan het naby aan Duncan 
straat. Ons het gespanne geraak van antisipasie, 
maar toe weer ontspan toe die kar aanhou ry en die 
Tazz nie agter hom inval en begin ligte flits nie. Vals 
alarm. Maar daar was ook waarskynlik in die Tazz 
lekker geselsies en vermaak aan die gang wat hulle 
bietjie vertraag het in hul reaksies, want toe die 
aankomende kar al amper op ons is, toe sien ons éers 
die Tazz se flikkerligte aangaan, tóe die ligte wat 
angstig flits, toe ’n start en stop (seker soos die 
bruisdrankies eers gestoor is) en toe kom die Tazz 
uiteindelik weg en flits ligte vir ’n vale. Intussen was 
Hertzog en Ernie ook nie heeltemal reg vir hierdie 
2de verwikkelinge nie en eers toe die Blou Kadette 
van Springs amper luglangs oor die spoed hobbels 
van Murray en Hay straat verby ons skiet, was die 
proviant gestoor en die Volla aan die brul (meow is 
dalk ’n meer gepaste beskrywing). Wat volgende 
gebeur het was ons nie heeltemal op voorberei nie 
want soos die Volla se revs opgetel het en die koppelaar 
laat val is, het Hertzog en Oom Sakkie net botstil 
gestaan. Vir ’n oomblik was daar ’n vrees dat die 
slinkse Boekenhout manne met al hul kar mechanic 
vernuf ons wiele gelig het en die kar op blokke gesit 
het terwyl ons lekker in die kar ontspan het met ons 
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Hertzog Badenhorst dink terug aan die ‘Blou 
kadette van Springs’: 

“Dit was Senior Dinee aand, wat beteken het dat die 
Semi’s in beheer van sake gestaan het op hierdie 
heuglike aand in 2003. Daar is besluit dat ons die 
vreugdevure sal brand in die Ooste pad en so was al 
die semi’s daar besig om te doen wat semi’s maar doen 
– braai, nonsens praat en ’n paar Germaanse 
bruisdrankies in toe-bekers geniet. Die eerstejaars 
het in hul pakke met hul fietse daar uit gesluip, oppad 
na een of ander verdagte rendezvous, maar vir die 
Semi’s was dit net nog beter nuus want dan was daar 
minder goed om te babysit – net Oom Gert, Garribaldi, 
2 krokodille, 6 honde, ’n paar hoenders en Nonnies 
Kok en Groen. Daar was maar altyd sprake dat ander 
koshuise die Senior dinee sou gebruik as tyd om ’n 
aanval te loods op die koshuis om ons te verlos van 
Oom Gert of Garribaldi – omdat hulle weet ons dan 
nog minder mense as gewoonlik is. Die semi’s van 
2003 sou wel nie toelaat dat enige iets met hierdie 2 
eerbare figure gebeur nie, nie onder ons toesig nie. 
Dus was die karre gereed en ’n paar bedpote 
byderhand sou daar onheilighede ontwikkel. So het 
die aand lekker geloop totdat ons die klank gehoor 
het waarop elke Sonop Semi baie fyn ingestel is – die 
klank van ’n kar wat in Murray straat begin toere 
optel. Mens het mos so 6de sintuig ontwikkel om te 
weet wannneer daai klanke gevolg gaan word deur ’n 
toeter. Ons was toe ook nie teleurgesteld nie, want 
net soos almal se bruisdrankies halfpad na hulle 
monde gevries het in afwagting, het die toere nog so 
1000RPM opgetel en het daar ’n toeter laat waai. Die 
bruisdrankies is net daar in laat staan, behalwe vir 
die manne wat alles net so goed kon doen met 1 hand 
as met 2. Daar is in karre gespring en laat spaander om 
die skermunkels te probeer vaskeer. Daar was 
onmiddellik ooggetuies wat die Blou Kadette gesien ry 
het en kon bevestig met alle oortuiging dat dit 
Boekenhout manne is wat kom moeilikheid maak 
(party ouens se nag-visie raak besonders goed na van 
daai wonderlike bruisdrankies). Daar is toe ongelukkig 
ook redelik vinnig besef dat hierdie Boekenhout 
manne ooglopend van die groter Brakpan, Benoni, 
Springs area afkomstig moet wees, want daai Blou 
Kadette was baie vinniger as meeste van ons Semi’s se 
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bruisdrankies, maar ’n vinnige inspeksie by die 
venster uit het anders gewys. In ons inspanning om 
die Volla so diep as moontlik in die bos in te reverse 
vir kamoeflering, het ons nie besef dat die Volla se 
agter bumper teen ’n baie duk stik Ivy verby geskuur 
het, en dat die Ivy nou tussen die bumper en die kar 
gesit het en ons ge-anker het aan die bure se muur/
boom nie. Die Volla se wiele het net so bietjie gegly en 
dan het die kar doodgeruk. In wat waarskynlik die 
vinnigste gedokumenteerde beweging van ’n oor-die-
algemeen baie lui Henry was, is die man by die 
passasiers deur uit en het dadelik aan die werk 
gespring om sy Ingenieusrwese toe te pas op die Volla 
se agter bumper. Met ’n mal op en af gespringery bo op 
die bumper (hy het seker met sy ongelooflike 
ingenieurs brein besluit dat traksie ons vriend is 
eerder as om die Ivy net agter die bumper uit te haak) 
en ’n geskree van “Gooi die kole!” is ons na so 2 of 3 
vorentoe en agtertoe bewegings verlos van ons 
organiese anker. Oom Sakkie het toe in sy 3de 
vinnigste gedokumenteerde beweging (2de vinnigste 
was was ’n naeloop agter ’n “karwag” in Duxbury weg 
wat vermoedelik Oom Sakkie se beursie met al R5.63 
daarin gesteel het, maar dis ’n storie vir ’n ander dag) 
terug gespring deur die Volla se half-oop deur en ons 
is toe daar weg, agter die Blou Kadette van Benoni 
aan. Die manne in die Tazz moes seker baie gesukkel 
het om dinge in die kajuit te koordineer, want in die 
truspieeltjie kon ons hulle nogsteeds gewaar waar 
hulle met noodligte wat flikker en bineliggies wat 
aan en af gaan saam met die af-en-toe gelui van die 
toeter. Dus was die Volla nou die hoop van die Semi’s 
en om als te kroon het die Volla nog luier as gewoonlik 
gevoel. Toe ons regs in Roper afdraai oppad na die 
Kampus se hoofhek, het ons begin besef die Volla sal 
moet Springs, Nigel of Brakpan toe gaan voor hy ’n 
ernstige Raid kar kan wees want die Blou Kadette 
was besig om stof in ons oë te skop. Gelukkig so 
halfpad af hoofhek toe, het ons in ons truspieeltjie 
gesien dat die Tazz met ’n groot gejuig om die draai 
kom. Die manne het lyk my hul interne beheer issues 
uitsorteer en was reg om by die Volla oor te neem in 
die tog. Die Volla is teen volspoed (omtrent 45km/h) 
om die draai by die hoofhek, waar die Blou Kadette 
uit Roper uit regs in Lynwood gedraai het terug na 

hulle den op die poefplaas toe. Om die draai het ek 
besef die Volla sal ook in Springs beter suspensie 
moet kry want selfs teen daai spoed het ons amper nie 
die draai gemaak nie. In die truspieeltjie gekyk, het ek 
besef dat die Tazz (herkoms: Bothaville) ook nie 
opgeskore is vir so vinnig draai nie, want hy is reguit 
by die kampus se hoofhek in. Óf dit óf JG het besef hy 
het sy Belasting notes in die groot Bib vergeet en was 
gou oppad daarheen om dit op te pik. Eers toe ons in 
die truspieeltjie sien hoe die Tazz hop en in ’n klein 
rook wolkie tot stilstand kom teen die beton paaltjies 
by die hek, het ons besef dat JG en Jaco toe nie oppad 
was Bib toe nie, maar bietjie warm in die draai 
ingegaan het en toe spring die beton paaltjies voor 
hulle in. Die Volla se manne was bekommerd en het 
toe die eerste moontlik plek waar hulle kon, ’n U-draai 
in Lynwood weg gemaak en terug gehaas na die 
hoofhek toe. In ’n ongelooflike vertoning van die krag 
van adrenalien het JG en Jaco reeds die Tazz met sy 
krom neus van die beton paaltjie verlos en was hulle 
al amper in die donkerste hoek van die Grieks 
Ortodokse kerk se parkeer area. Daar gekom is daar 
vasgestel dat almal blakend gesond is (Tazz uitgesluit 
– daar was reeds geredekabel hoeveel oom Mike, ons 
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Gerrie Brink herroep: “2004 was ’n groot jaar in 
Sonop. Nie dat enige jaar in Sonop nie groot is nie, 
maar in my opinie was 2004 ’n uitermatige groot jaar. 
Ons het vir die tweede jaar in ’n ry Tuks Manskoshuis 
van die jaar gewen (het die toekenning wel ook weer 
in 2005 verower). Dit was die eerste jaar dat daar 8 
lede op die HK gedien het, en dit was die eerste keer 
in ’n baie lang tyd dat ons die 1ste Rugby liga gewen 
het. Die sukses op die rugbyveld was vir ’n paar jaar 
maar dun gesaai. Al het Sonop ’n paar groot name in 
die Blou Bulle span gehad daai tyd, mag niemand van 
hulle vir die koshuis gespeel het nie. 2001 en 2002 
was dus maar droeë jare, maar het die fondasie gelê 
vir ’n paar groot jare daarna. Ons het in 2003 in die 
liga-finaal gespeel teen Boekenhout, maar kon hom 
net nie deurtrek nie. Ons het darem amper die inter-
koshuis onderonsie na die tyd gewen. In 2004 het ons 
’n tweede kans gekry teen Boekenhout in die finaal. 
Hierdie keer het niks Sonop gestop om die beker 
omhoog te hou nie. As ’n bonus was dit nie net die 1ste 
span wat die liga trofee daardie aand gevat het nie, 
maar die o/20 span ook! Dit was ’n GROOT fees daai 
aand, en die begin van ’n paar groot rugby jare wat 
sou volg. Wat die wen so spesiaal gemaak het is juis 
die feit dat ons nie die grootste koshuis was nie, so nie 
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vriendelike paneelklopper in Sinoville, sou vra om 
die Tazz se neus reg te maak en of JG dit op een of 
ander manier op sy Van Schaick boek rekening kon sit 
sonder dat sy ouers agterkom). Ook is daar besef dat 
die Volla se slegter-as-gewoonlik werksverrigting toe 
te skryf was aan die ± 10x3m Ivy plant wat nogsteeds 
rustig aan die bumper vasgekleef het. Oom Sakkie het 
in sy haas om in die kar te spring en seker te maak dat 
sy bruisdrankie nog regop is, vergeet om te verifieer 
hoekom ons losgekom het van die Ivy en nie gesien dat 
ons die hele Ivy plant van die muur afgeruk en 
saamgesleep het nie. Na ons die gewonde Tazz terug 
by die koshuis gekry het deur die Ivy as sleep tou te 
gebruik, het ons die Ivy gaan terug “plant” teen die 
bure se muur en boom en maar weer die vreugdevure 
aan die gang gekry. Die Blou Kadette van Springs het 
nie weer kom sukkel met hierdie goed georganiseerde 
Semi wagstaan lede nie.”

2004

Jaco Jacobs is hUisVooRsitteR. oom Johnny  
word vaktotum en konstrukise van die nuwe 
omheining om die Tehuis begin om ongewenste 
elemente buite te hou. Sonop is weer koshuis van die 
jaar en palm letterlik elke kompetisie op die Tukkie 
Kampus in: Koshuis van die jaar, Sportkoshuis van 
die jaar, Kultuurkoshuis van die jaar, eerstespan en 
onder-20 Rugbyliga wenners, eerste en onder-20 sewes 
rugby wenners, sowel as wenners van die krieket 
liga. As daar iets was om te wen in hierdie jaar het 
Sonop dit gewen, wenners van Kaskar en Drastoel, 
Atletiek, Ienkatletiek, Tennis ens. Die tuinwerker 
Silas is oorlede na sewe jaar se diens aan Sonop.

Gerrie Brink dink terug aan Willem Alberts 
(voormalige Sharks en huidige Springbok en Stade 
Francais losvoorspeler): “As semi in die Ooste was 
Willem maar ’n besige mannetjie. Van die ouens het 
die toe goedgedink om na ’n laat aand hom in sy eie 
kamer gevangene te hou, deur van al die moontlike 
objekte in die Oostepad gebruik te maak. Na baie 
moeite kon hy uiteindelik deur die venster ontsnap.”

Willem Alberts
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Stefan Davel onthou: “Almal is geneig om die aand 
van die finale teen Boekenhout te onthou, en hoe dan 
nie? Beide die eerstes en ons onder-20’s het met die 
louere weggestap, en dit was een van die hoogtepunte 
van ons koshuis loopbaan. Maar ek onthou ook baie 
goed die aanloop tot die finaal. Eerstens was daar 
die onder-20 semi-finaal teen Kollege, en hoe ’n 
baie komieklike gebeurtenis dit uiteindelik vir ons 
moontlik gemaak het om in die finaal te kan speel. 
Daar was nie baie tyd in die wedstryd oor nie, en ons 

noodwendig die grootste ouens nie, en ook die feit dat 
dit nie net rugby was wat die fokus was nie – ons almal 
moes ’n klomp balletjies in die lug hou om Sonop vir ’n 
tweede jaar Manskoshuis van die jaar te laat wen. Die 
liga wen was nie net die ouens op die veld nie maar die 
hele arsenaal Sonoppers en oud-Sonoppers langs die 
veld. Ons het daardie seisoen vir mekaar en vir die 
koshuis gespeel. Dit het ook gekom van ’n koshuis wat 
skaars een span gehad het in 2001, na liga wenners vir 
’n Eerste span en o/20 span in 2004!”

Oor die krieket finaal van 2004: Dit was 2004 en Sonop 
se 1 ste span speel teen Onderstepoort in die finaal 
op UP se Oval. Daar het groot opwinding geheers en 
drom-vure is gemaak om al die Sonop ondersteuners 
te voed saam met skottels bier om darem almal se dors 
ook te les. OP het ook in hulle getalle opgedaag, en baie 
selfvertroue gehad nadat hulle Mopanie in die semi-
finaal verneder het. Met hulle tradisionele groen pakke 
is hul bekende sweep onophoudelik geslaan om ons te 
probeer intimideer, min wetende wat sou volg. Sonop 
het eerste gekolf met die twee Fourie broers, Cobus en 
Hennie, wat die aanvangskolwers was. Met die telling 
op 100-0 het OP se ‘sweep slaner’ begin rustig raak. 
Saam met die druk van die Sonop ondersteuners het 
OP hulleself verdere verleentheid gespaar en die sweep 
maar eerder gaan wegberê. Dit is toe op hierdie punt 
waar Sonopper Gerrie Brink besluit het om sy stem 
dik te maak, en vir elke lopie na 100 OP herinner het 
dat daar nog nie ’n paaltjie gekantel het nie. Uit volle 
bors het hy geskreeu, “OP, dit is 100...vir 0!!!, OP, dit is 
101...vir 0!!!, OP dit is 150...vir 0!!!, OP dit is 200...vir 
Nuuuuuuullllllllllll!!!. Teen hierdie tyd het die nuus al 
goed versprei deur die koshuis dat die wat nie daar is 
nie hierdie gebeurtenis moet kom beleef. Dit het sesse 
gereën met ’n paar duike in die advertensieborde en 
selfs op die klubhuis se dak. Sonop het op 295 lopies in 
45 boulbeurte geëindig waarvan Hennie, speler van die 
wedstryd, ’n onoorwonne 179 gemoker het. Kobus was 
die anker en het ’n baie belangrike senior rol gespeel in 
die vennootskap van 226. OP is uitgehaal vir ’n skamele 
84 lopies met die Springbok Willem Alberts, Sonop se 
eie Lance Klusener, wat 5 paaltjies ingepalm het. Sonop 
wen die finaal met 211 lopies, en sorg so vir een van die 
suksesvolste dae in die geskiedenis van Sonop krieket!
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was agter. Karl Schriek het met sy kanonpoot die 
doelarea in plaas van die kantlyn gevind, en Hoffie, 
Kollege se losskakel besluit toe om die bal dood te druk 
en weer van die kwartlyn af met ’n afskop ons terug te 
jaag in ons gebied in. Die fout wat hy toe begaan is om 
heeltemal te vinnig tot by die kwartlyn te hardloop. 
Chris Rautenbach het die witste hare gehad wat jy 
al ooit gesien het. Daar is sneeu op die Drakensberge 
wat nie so wit was soos sy hare nie. Rautie het nie 
die doodruk-aksie gesien nie (of so het hy ons na die 
wedstryd laat glo), en net vir Hoffie gewaar wat teen 
’n spoed in die kwartlyn se rigting hardloop. Nog voor 
die skepskop kon plaasvind was daar skielik net ’n wit 
“flash” en ’n gekners van tande, en ek is seker Hoffie 
het gedink dis sy lewe wat voor hom verby flits. Hoffie 
was op sy rug ’n paar meter agter die kwartlyn en 
Rautie was bo-op hom. Dit het natuurlik glad nie goed 
afgegaan by die Kollege manne nie, en hul kaptein en 
agsteman het dit toe goed gedink om Rautie se gesig 
met sy tok te bestreel. Die gevolg was ’n strafskop 
aan Sonop wat Karl toe deur die pale gejaag het, en 
so was ons oppad finaal toe. ’n Ander interessante 
gebeurtenis met die aanloop tot die finaal was die 
koshuis “informal” wat twee naweke voor die finaal 
plaasgevind het. So om en by 15 van ons eerste-jaars 
wat by die aangeleentheid gewerk het (waarvan seker 
omtrent 10 in die finaal teen Boekenhout gespeel het), 
het dit goedgedink om ’n “informal” van ons eie te hou 
so agter die kroeg-toonbank. Soos dit goeie seniors 
betaam is ons uitgevang, en is al 15 van ons gedaag 
voor die HK minder as ’n week voor die finaal. Almal 
onthou daardie daging vir allerhande danspassies 
voor die HK tafel, maar wat baie ouens vergeet is 
dat daar omtrent 10 van daardie manne slegs ’n paar 
dae daarna met ongemaklike sitvlakke in die finaal 
teen Boekenhout uitgedraf het. Maar soos dit is met 
Sonoppers het dit ons net nader aan mekaar getrek, 
en ’n groter bydrae gehad tot die eenheids-gevoel wat 
daardie aand op LC se hoofstadion geheers het as wat 
meeste ouens sal onthou.”

“2004 se koshuis jaar het begin soos enige ander. ’n 
Spul senuweeagtige blinkoog eerstejaars met spekvet 
wange en funksionerende verteringstelsels het hul 
verskyning gemaak met ’n vreeslike gewillige HK onder 
leiding van Jaco Jacobs om te help om die bekommerde 

ouers gerus te stel. So week later daag die eens maer en 
fikse semi’s ook op met uitbundige opgewondenheid, 
baie van hulle het die maer eerstejaar agtergelaat en 
teruggekeer na hule normale fisiese voorkoms van 12 
maande tevore. Meeste het heeltemal te naby aan die 
koekieblik gestaan oor Desember. Die voorbereiding 
vir die o/20 liga het oudergewoonte al begin gedurende 
Februarie onder leiding van die afrigtingspaar Werner 
(Klein Bossie) Boshoff en Alwyn (Droopy) van Heerden, 
en binne enkele dae is Ouma se Checkers Turducken 
afgehardloop. Die rugbyspelers was maar dun gesaai, 
en as gevolg van beperkte getalle moes die afrigters 
vroeg ’n paar taktiese en posisionele skuiwe aanbring 
om ’n kompeterende seisoen te verseker. Geen groter 
skuif as die een van Dirk (Langmaer) Kruger nie, wat 
aanvanklik moes diens doen in die enjinkamer waar 
hy op skool gewoond was om bresse te slaan vanuit die 
laaste vesting. Hy asook sy hele familie is waarskynlik 
vandag nog dankbaar dat dit van korte duur was, ek het 
al meer vleis in ’n emmer KFC gesien. ’n Sonop rugby 
span sal altyd ’n paar uitblinkers hê,maar behalwe 
vir goeie dissipline en fiksheid was hierdie span niks 
buitengewoon nie. Wat die span wel anders gemaak 
het is dat spelers in hulle eie tyd hul individuele 
vaardighede geoefen het. Lynstaan gooie, lynskoppe, 
afskoppe, inskoppe, stelskoppe asook skepskoppe was 
weekliks geoefen sonder die aanmaning van afrigters. 
Die span kon ook saamtrek en vir mekaar speel wanneer 
dit saak maak. Die kwart-eind teen Olienhout was 
’n slagting, nog nooit het ek ’n wedstryd beleef waar 
die opposisie so stukkend geduik was nie. Nie om te 
oordryf nie maar oorle Springbok Joggie Jansen sou 
trots gewees het op van die duikslae wat uitgevoer was 
in die wedstryd. Die groot ysters in die spog oorwinning 
was Stefan Davel en Willie van Tonder op die flanke, 
maar ook Wessel Janse van Rensburg het gesorg vir ’n 
paar doodskote op binne senter. Ondanks die feit dat ek 
’n paar manne uitsonder was dit ’n reuse spanpoging 
en het ons ’n wedstryd wat waarskynlik moeiliker 
moes gewees het met gemak gewen. Die semi-finaal 
was ’n ander storie en het ons danksy ’n drie van die 
bank af deur Herman Steyn, die Shaggy-missiel in die 
midde-veld, dood-akkurate stelskop werk deur Shriekie 
en die wel-bekende na-die-doodruk-tackle van Chris 
Rautenbach daarin geslaag om die wedstryd naelskraap 
deur te trek. In die finale het Boekenhout in ons asook 
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in Sonop se 1ste span se pad gestaan. Ons het die liga 
wedstryd vroeër die seisoen teen hulle verloor maar 
daar was geloof in die span dat ons nie weer in die 
hek sou duik nie. Ek as kaptein het net gevra dat ons 
moet hard tackle, en nie ons self onder druk moet sit 
deur in ons eie helfte te speel nie. So gesê, so gedaan. 
Die wedstryd was gespeel teen ’n verwoede tempo en 
vasbeslote verdediging asook fynere skop-kunsies 
het ons in die wedstryd gehou, geen meer so as die 
steekskoppie wat Andre (Kriek) Ernst gegee het en weer 
opgepik het om onder die pale te druk nie. Die skoppe 
uit die hand uit om ons opponente te laat omdraai was 
voortdurend van ’n hoë gehalte, en met ons stelskoppe 
het Karl Schriek die dag sy gunsteling skopskoene 
aangehad en voortdurend die telling laat aanskuif. Die 
tweede helfde breek aan en skielik is daar geloof dat 

ons dié een kan deurhaak. Die wedstryd was egter die 
hele tyd in die weegskaal (ons sal ’n strafskop oorskop 
net vir hulle gevaarlike losskakel om skepdoel oor te 
klits). Vorentoe agtertoe, vorentoe agtertoe. Met ses 
minute se speeltyd oor na ’n goeie dryfmaal beweging 
kry Karl weer die geleentheid pale toe, dis ’n skuins skop 
so 40m uit, hy korrel en plant hom tussen die pale. Ons 
loop 17 16 voor. Die petrol het min geraak maar steeds 
was daar verwoed verdedig en het die opposisie geen 
oormatige druk op ons geplaas nie. Onverwags blaas die 
eindfluitjie en dis alles verby, spelers omhels mekaar en 
vinnig is al die mense op die veld. Dit is ’n aangename 
chaos en ’n aand wat die spelers nooit sal vergeet nie, 
soveel temeer aangesien Sonop se 1ste span twee ure 
later ook as ligawenners gekroon is.” 
- Ettean Smit (kaptein van die 0/20 ligawenners)

Eerstespan Ligawenners, 2004
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Hertzog Badenhorst dink nostalgies terug aan ’n  
‘Marabastad winskopie’: 

“Die jaar was 2004 en ons goeie Ooste vriend (of 
eerder, Tjom) Ludwig het besluit dis tyd om bietjie sy 
sonverbleikte rooi Nissan Sentra wat nét ’n 3de rat 
gehad het, se klank sisteem bietjie op te gradeer. Daar 
is baie maniere om so opgradering te doen, maar vir ’n 
student is die beste manier die goedkoopste manier, 
en dit beteken koop die toerusting goedkoop en doen 
dit self. Stiff (soos Ludwig ook bekend gestaan het), het 

indien jou bors duim-lengte van die grond af is, waarna 
Vossie saggies onder sy baadjie uit gemompel het 
“Almal se duime is nie ewe lank nie meneer”. Die einste 
Vossie het een aand moedeloos in ’n donker hoekie 
van die Weste vir ’n senior probeer verduidelik dat dit 
moeilik is vir die Pastorie Ienks om die Stalle foon al 
die pad van die Pastorie af te hoor.”
- Dirk Kruger

“Daar was ’n hele paar komieklike gebeurtenisse in 
ons eerste jaar (2004). Ek onthou slegs ’n week in hoe ’n 
Noorde senior net na sononder op die Noorde grasperk 
met ’n paar meisies staan en gesels. “As ek sê kom dan 
kom ek kom!” hardloop ek toe van die Pastorie af, en 
die senior skree vir my “Kruger! Kom hier!” Ek stap toe 
nader waarna die senior my toesnou “Loop jy op my 
gras Kruger! Op jou knieë Kruger! Laat jy kruip!” Hoe 
nader ek toe kom hoe rooier het die hare op die senior 
se kop geword en hoe breër sy glimlag – die “Noorde 
senior” was toe al die tyd Conrad Cooke, ’n mede-eerste 
jaar. Ek onthou ook die aand toe die ligte die eerste keer 
in die Pastorie afgegaan het (of sal ons sê aangegaan 
het), en die seniors vir Herman Steyn op sy bed het en 
skree: “Steyn! Rook Jy?...Nee Meneer…Steyn! Drink 
jy?...Nee Meneer…Steyn! Lieg jy?...Ja meneer”. Wat 
ligaamlike oefeninge aanbetref was daar ook ’n paar 
goue oomblikke. Ek onthou die aand wat ’n senior aan 
ons verduidelik het dat push-ups slegs ware push-ups is 

Koshuis van die Jaar, 2004

a r t i K e L  2 1  t o t  D i e  H e r L e w i N g  Va N  D i e  D r o M



1 0 51 0 4

al baie gehoor van wonderlike lae pryse wat betaal is 
vir kar klank toerusting in die befaamde Marabastad, 
in die hartjie van Pretoria se middestad. Dit was 
dan net natuurlik dat hierdie sy eerste port of call 
sou wees in die soeke na ’n spoggerigge nuwe klank 
toestel vir die sonverbleikte Nissan Sentra. Hy is deur 
menige mede Oosteman gewaarsku oor die potensiële 
slaggate wat transaksies in Marabastad inhou, maar 
Stiff het almal gerus gestel dat hy ’n uitgeslape kêrel 
van Alldays is en dat hy in sy tuisdorp die wet van die 
straat leer ken het en dat niemand hom vir ’n vuile sal 
vang nie. Almal (insluitende Stiff) weet dat inkopies 
in Marabastad nie gedoen word deur by ’n winkel in te 
stap en te sê "Goeiedag vriendelike Winkelbestuurder, 
ek is opsoek na ’n Sony Front Loader met 4x45w 
output asb"nie. Nee. Hoe mens tewerk gaan is jy stop 
jou rooi sonverbleikte Nissan Sentra in Boomstraat, 
tussen Jerusalem en 5de straat. Dan klim jy uit, 
kyk bietjie rond en probeer iemand wat lyk soos ’n 
potensiele kar klank kenner se oog vang en knik dan 
wetend jou kop. Indien die persoon dan die regte 
vibes ontvang, sal hy jou nader met ’n ongelooflike 
deal op ’n Sony Front Loader 4x45w output en, omdat 
hy jou besigheid so waardeer, sal hy moontlik ook 
vir jou ’n paar Pioneer 6x9" 200w speakers in die 
transaksie inwerk. Als in hul oorspronklik geseelde 
bokse natuurlik. So het Stiff se transaksie ook dan 
afgeloop. Min of meer. Omdat hy sy street smarts 
van Alldays toegepas het op die onderhandelinge, 
het hy dan ook die Pioneer 6x9" 200w speakers in die 
transaksie beklink. Inteendeel, hy het tot so mate die 
oorhand in die onderhandelinge gehad dat hy selfs sy 
vriendelike klank toerusting verskaffer kon oorreed 
om die nuutgekoopte toerusting, in hul oorspronklik 
geseelde bokse, direk in sy kar se kattebak te laai 
terwyl hy rustig agter die stuur van die sonverbleikte 
Nissan Sentra sit, gereed om die sunset in te ry met 
sy fonds. Die klank toerusting verskaffer het ook 
voorgestel dat hy sommer die R600 (wat natuurlik 
baie beter as die heersende mark prys van R1999.99 
was) ook agter in die kattebak te los, dan sal hy dit 
sommer kry as hy die toerusting inlaai en kan hy 
so sy nuwe klient nog moeite spaar. Stiff was heel 
ingenome met die man se bedagsaamheid en geensins 
bekommerd oor enige potensiële onheilighede nie 

(weens sy voorafgenoemde Alldays streetsmart). So is 
die transaksie toe beklink en het hy die sonverbleikte 
Nissan Sentra in (die enigste) rat (3de) gesit en 
rukkerig die sunset in gery (die oplettende leser 
met ’n goeie sin van rigting en basiese kennis van 
Pretoria, sal op hierdie punt besef dat bogenoemde 
eintlik onmoontlik is, meestal omdat die son selfs in 
Boom straat in die weste sak en omdat Boom straat 
inderwaarheid ’n eenrigting pad in ’n Oostelike 
rigting is. Maar kom ons mors nou nie ’n mooi 
beeld van ons protagonis op met kleinighede soos 
windrigtings nie). Stiff was baie opgewonde toe hy 
in 3de rat met die sonverbleikte Nissan Sentra by die 
Oostepad indraai op sy kenmerkende manier met een 
hand op die stuurwiel en die ander een op die rand van 
die oop venster. Hy het so agter die stuur al die manne 
wat soos gewoonlik rustig in die pad gesit en beeste 
praat het, nader geroep om sy winskopie (en dan 
ook by definisie, sy onderhandelings vernuf) te kom 
bewonder. Almal het nuuskierig om die sonverbleikte 
Nissan Sentra se kattebak vergader toe Stiff met 
’n elegante beweging van die arm die kattebak 
oopruk en die pragtige oorspronklik geseelde bokse 
met die woorde Sony en Pioneer daarop, in die 
laatmiddagson lê en glinster. Al wat nou nog oorgebly 
het om ’n perfekte dag se inkopies in Marabastad te 
vervolmaak, was om die prag stukke toerusting uit 
die boks uit te haal en te bewonder. En so wrintiewaar, 
met die oopmaak van die boks was dit daar vir almal 
om te sien, te bewonder en Stiff onmiddellik oor geluk 
te wens - die duurste vier facebrick bakstene wat in 
2004 verhandel is in Marabastad.”

2005

geRRie bRink is hUisVooRsitteR, conRad boshoff 

dien as voorsitter van Studente Sport op UP, en 
Sonop lewer in Nicolaas van Reede van Oudtshoorn 
weer na ’n lang droogte ’n Perdeby redakteur op. 
Sonop word die eerste koshuis ooit op Tuks wat 
vir drie opeenvolgende jare koshuis van die jaar is. 
Weer Sportkoshuis, Kultuurkoshuis, Joolkoshuis 
van die jaar. Die semmies se hond “Mullet” word 
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Dirk Kruger dink terug: “Drommedaris IV na 
Oudtshoorn was ’n groot fees gewees. Dit was ook vir 
my ekstra besonders omdat my Pa deel was van die 
eerste Drommedaris wat na Rhodesie gereis het in die 
sestiger-jare. Daar het soveel dinge gebeur en mens 
wens jy kan als onthou. Onder andere het die drom fiets 
slegs ’n paar kilometer van Sonop reeds die eerste keer 
gebreek. Hoe elke dorp ons ontvang het was werklik 
iets besonders en ek onthou veral die lekker kos op die 
Schoeman plaas buite Delmas, en die KFC streetwise 
na 180 km se ry vanaf Delmas na Parys. Ek onthou 
’n ongewenste “stort” in ’n Kovsie dameskoshuis vir 
Janna, ’n RSG onderhoud vir ons toe-voorsitter en 
DJ Discbreak Gerrie Brink, en dan natuurlik die bar 
op Die Aberdeen. Daar was “Springbok Rugby en 
Brandewyn” en kaalgat swemsessies in die Oranje 
rivier. Ek onthou vasbyt en koper op Lootsberg pas en 

slegs die tweede hond in Sonop se geskiedenis wat 
senior huislid-status ontvang. Die Drommedaris vat 
in April van die jaar weer die lang pad, en hierdie 
keer Oudtshoorn toe na die Klein Karoo Nasionale 
Kunstefees om geld in te samel vir Duncan’s Trust, ’n 
organisasie wat kinders steun wat kanker-lyers is. 

Links: Sonop en Erika was Koshuis van die jaar in 2005. "Persuit" was hulle gedeelde joolnaam - daarom die rede vir die 
opskrif en die verkeerde spelling van die woord "Pursuit" 
Regs: Sonop en Erika se wenvlot van 2005. (Die fotos was op die voorblad van die Perdeby)

die koue Black Label quart in Graaf Reinett. Hoe Ivan 
en Marais met die dromfiets van huis tot huis in Graaf 
Reinett gaan geld insamel het. Die uitstappie vanaf 
Middelburg na Uniondale in Oliver se Ford Escort 
om die spook te gaan soek (dit was mos paasnaweek), 
sowel as my onsusksesvolle poging om die “Kaalvoet 
Barbier” bordjie in Oudtshoorn te steel (en mooi 
woorde vir Oudtshoorn se polisediens). Arme Nadine 
wat so hard probeer het om by haar gehoor die indruk 
te skep dat sy meer treffers het as slegs “Maak jy jou oë 
toe as ons soen”, en al die Sonoppers wat dit vir haar 
byna onmoontlik gemaak het om dit reg te kry. Tot 
vandag toe glo ek steeds daar is nie ’n beter manier om 
Suid Afrika te sien as op ’n Drommedaris toer nie (en 
dat Nadine slegs die een treffer het).”
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“Die 2005 eerstejaarsgroep het daarvan gehou om 
poetse op mekaar te bak. Een koue wintersaand bel 
Ienk Louis Hugo die Stallefoon. ’n Eerstejaar tel op en 
is opdrag deur die “onbekende senior” gegee om vir Ienk 
Francois Steyn te roep. Ienk Steyn was gesê om bo op 
die Stallestoep te gaan staan en 3 keer, so hard as wat 
hy kan, soos ’n haan te kraai. Ienk Steyn doen presies 
wat die “kwaai onbekende senior” vir hom sê en gaan 
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Dirk Kruger onthou: “Stefan Davel het een middag 
in 2005 iewers naby Brooklyn sirkel die behoefte 
ontwikkel om ’n massiewe plastiek selfoon wat in 
’n winkelsentrum vertoon was syne te maak. Soos 
met meeste dinge in Davel se besit het dit nie lank 
gevat vir hom om aan ’n manier te dink om daarmee 
kwaad (of vuur) te stook nie, en so is die idee toe 
gebore om daardie blok van ’n foon (omtrent so groot 
soos Nonnie Groen) iewers op UP in ’n klas te laat lui. 
Ek, Wors (Herman Steyn), Fant (Willie van Tonder) 
en Davel het ontmoet om die strategie en lokaal van 
ons aanslag te bespreek. Ek en Wors was bewus van 
’n Proffie uit ons department, Prof. Havemann (of 
ook bekend as Rafiki of vlermuismannetjie), wat die 
teenwoordigheid of klank van selfone in sy klas verpes 
het. Hy het materiaalkunde vir al die ingenieur-
eerstejaars aangebied en ons het geweet waar en 
wanneer om die ding te laat gebeur. Dit was ook heel 
gepas aangesien Fant en Davel BCom manne was wat 
die risiko van latere viktimisering verminder het. Ek 
en Wors sou wel laag moes lê, en daar is besluit dat 
Wors die logistieke reëlings sal behartig en dat ek 
die kameraman sal wees. Die dag het aangebreek en 
die twee BCom manne het die stampvol Roos-saal in 
die Kanseliersgebou binnegestap, Davel met ’n kit-
sak op sy skouer waarin die selfoon versteek is en 
Fant die booswig wat sy foon gaan laat lui. Ou Rafiki 
het begin soos net hy kon en voort gestoom oor die 
gebruik van magnetiese materiale en wie daarmee 
bemoeid behoort te wees. Fant het omgekyk en vir my 
die sein gegee en sy selfoon laat lui. Daar het skielik 
’n doodse stilte in die saal geheers (natuurlik na ’n 
onmiddellike staking deur ou Rafiki) en oral in die 
saal is daar deur studente rondgeskarrel om seker te 
maak dat hul nie die skuldiges is nie. Dis gevolg deur 

verskeie oor-die-skouer-loer aksies, van wie niemand 
dit meer oortuigend gedoen het as Fant self nie (of 
soos ons destyds na verwys het – die duisendkyk). Toe 
Davel met sekerheid kon voel dat die luiende selfoon 
elke siel in die saal se aandag het het hy in die kit-sak 
op die vloer begin krap en is die selfoon toe heel rustig 
geantwoord. Die hele Roos-saal het uitgebars van die 
lag en selfs ou Rafiki het na so ruk dit reggekry om ’n 
skewe glimlag die lig te laat sien. As gevolg van die 
grootte is die selfoon op en af geskyf om praat en luister 
af te wissel, en na Davel heel verbaas die “persoon aan 
die ander kant” bedank het dat hy hom daarop attent 
gemaak het, is hy en Fant onder ’n staande applous uit 
die saal uit met Davel wat vir ou Rafiki sê: “Jammer 
Prof, lyk my ons is in die verkeerde klas”. ”

kraai hy sy hartjie bo op die Stallestoep uit. Na die 
eerste “koekeloe-koekeloe-koo” skree die Oostemanne 
dat Ienk Steyn “%#@*% still moet bly”. Vir een of ander 
onverklaarbare rede hoor Ienk Steyn “harder” en skree 
die tweede en derde “koekeloe-koekeloe-koo’s” 2 keer 
harder as die eerste een. Nodeloos om te sê het die 
Oostemanne nie hiervan gehou nie en al die eerstejaars 
na die Ooste toe ontbied. Die res is geskiedenis.”
- Dinos Kaparos
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2006

conRad boshoff is hUisVooRsitteR. sonoP 
verower vir die tiende jaar opeenvolgens die drastoel 
kompetisie en die Ienks wen Ienkkonsert. Drommedaris 
vind weer plaas, hierdie keer vanaf Oudtshoorn na 
Pretoria. Die negentigjarige fees word gevier en wat ’n 
fees was dit nie. 15 September vind die streeksbraaie 
plaas en honderde oud-Sonoppers ontmoet weer 
na baie jare. Saterdag oggend die 16de was die 
groot huisvergadering gevolg deur die tradisionele 
rugbywedstryd. Die aand is die manne en hul 
wederhelfdes onthaal by die feesdinee waartydens die 
gewilde Ds. Nick Bezuidenhout as gasspreker die gehoor 
aan sy lippe gehad het. Ds. Dirk Oosthuisen lewer Sondag 
die preek op die Weste grasperk. Sonop se beroemde 
Lentedag partytjie skuif vir die eerste keer van die 
koshuis na ’n eksterne lokaal en is soos al die vorige 
gevalle ’n reuse sukses. Die Biljardtsaal onder leiding van 
Henk van der Walt, Hannes Neuhoff en Douw Grobler 
ondergaan ’n totale gedaante-verwisseling en word so ’n 
plek waar Sonop dames tydens sosiale aangeleenthede 
kan onthaal. Hierdie het ’n nuwe era ingelei waar daar 
nou ’n sentrale plek was waar alle streke saam kon 
kom om te sosialiseer. UP doen weg met die “Zoep” 
tradisie en vervang dit ondanks groot ongelukkigheid 
en teenkamping met ’n nuwe rotasiestelsel. 
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Konstant Petzer en Wessel Janse van Rensburg 
dink nostalgies terug: 

“Een gebeurtenisvolle aand in 2006 was daar ’n 
kuier in die Oostepad, die Weste het besluit om die 
dameskoshuise met hul stemme te gaan bekoor en 
Sentraal was besig met ’n nooi-vergadering in die 
Lapa. Die Noorde het niks beplan vir die aand nie en so 
sit ons twee toe voor Huis Horing, en soos die gesegde 
lui is ledigheid mos die duiwel se oorkussing. Daar 
was ’n reusagtige sak vol wit polistereen balletjies 
in die Lapa waar Sentraal hul vergadering gehad 

Sonop wen in 2006 vir die tiende agtereenvolgende jaar Drastoel

het, en net na hul daaruit is besluit ons toe om so 
bietjie die Weste se kamers daarmee te gaan versier. 
Met hul terugkeer was daar hewige onsteltenis en 
onmiddellik het die vermoede en beskuldigings begin 
rondvlieg. Dit kan mos natuurlik die Ooste wees (ons 
almal ken hul geskiedenis met kuiers in die Pad) en 
so ook Sentraal wat immers in die einste Lapa waar 
die balletjies was hul nooivergadering gehou het. 
Maar uiteindelik word die gevolgtrekking gemaak 
dat dit die Verre Weste was, dalk omdat die konflik 
wat die oorspronklike afstigting veroorsaak het nog 
vars in beide streke rondgehang het. Die Weste slaan 
toe hard terug met ’n arsenaal meelbomme wat die 
situasie op die drumpel van anargie plaas. Twee nood 
HK vergaderings later sowel as die afskaffing van 
bedien-etes en eksamen volleyball staan Konstant 
toe die aand in die eetsaal besig met skriflesing en 
gebed. Voor hy sou afsluit het hy eers ’n afkondiging 
gemaak dat die inwoners van die huis asseblief moet 
help om diefstal te bekamp in die koshuis (dit was 
werklik ’n groot probleem op daardie stadium, met 
heelwat karre en fietse wat gesteel is in die laaste 
dae voor die heining om die koshuis voltooi is). Hy het 
bygevoeg dat die mees onlangse geval van iets wat 
weggeraak het ’n massiewe sak polistireen balletjies 
was wat hy en Wessel ’n paar aande vantevore in 
die Weste gehad het. Met hierdie aankondiging was 
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daar dadelik ’n gedruis in die eetsaal van ouens wat 
mompel hoe hulle vir Wessel en Konstant gaan terug 
kry. Gelukkig moes hulle vinnig weer stil word vir 
skriflesing en gebed. Heel gepas het Konstant toe 
’n stukkie oor vergifnis gelees. Die Verre Weste het 
hul wel nie aan Konstant se boodskap van vergifnis 
gesteur nie, en ’n paar dae later het ’n nare aroma die 
rusplek van ’n dooie kat bo die weggesteekte bordjie 
onder kamer 13 en 14 se stoepdakkie weggegee.”

Willie van der Schyff onthou: 
“Drommedaris 2006. Wat ’n slegte idee. In die 

eerste plek, wie in sy regte brein sal van Oudtshoorn 
af Pretoria toe ry op ’n fiets? Nie baie slim nie. Weens 
die feit dat die Universiteitsvakansie snaaks val 
besluit ons om EERS af te gaan KKNK toe, vir ’n 
paar dae hard te kuier en DAN terug te ry Pretoria 
toe. Wat het ons besiel? “Vir elke opdraende is daar ’n 
afdraende.” Nie as jy van 320m tot 1330m bo seevlak 
moet ry nie, dan is daar aansienlik meer opdraendes 
as afdraendes. Dis waansinnig! En tog onder leiding 
van die vernuftige Paul Cronje en kie het ons dit 
gedoen. Minuut na minuut, uur na uur, kilo na kilo, 
dag na dag het ons getrap en getrap en getrap. Ons 
het gery vanaf die treurige local pub in Willowmore 
na die meer treurige local pub in Aberdeen (Die 
Hel). Vanaf die Royal Hotel in Graaff-Reinet na 
die nasionale-plaaslike-wynvat-optel-kompetisie 
in Middelburg. Ons het gedink 3000 cable-ties sal 
genoeg wees om die Drom fiets aan mekaar te hou. 
Etman het gedink Cronnies sal vir hom ’n R200 bar 
tab in elke dorp gee sodat hy borge kan inwin in die 
kroeë. ’n Onderwyser op Colesberg het gedink dis ’n 
goeie plan om sy dogter alleen te los saam met 60 jong 
studente. ’n Goedgunstige boer op Bultfontein het 
gedink ons sal nie moontlik twee lammers op die spit 
kan klaar eet nie. Ons het almal in Parys gedink dis 
’n puik idee om ’n oortollige hoeveelheid mampoer 
te drink. Nee kyk, die hele toer was vol van slegte 
besluite en dom idees. Maar soos meeste slegte 
besluite maak dit vir die beste stories. Drommedaris 
2006, wat ’n onvergeetlike toer.”

Drom, 2006

“Tshwane-Beeld het die HK vroeg een Woensdag 
oggend gebel rakende sekere bordjie(s) wat gesteel is 
(soos almal weet daar word nie bordjies gesteel nie 
-Sonop ouens is mos goed opgevoed, en ook die bordjies 
wat in Sonop is is net tydelik op ’n permanente basis 
geskuif). Daar word toe ondersoek ingestel en die 
spesifieke bordjie was toe per-ongeluk geskuif vanaf 
Laerskool Pretoria-Oos na Sentraal! Die koerant het 
ons in kennis gestel dat hulle die Vrydag by ons sal 
wees vir ’n onderhoud en ook dat daar ’n optog beplan 
word. Die Vrydag oggend breek toe aan (na ’n laaaang 
lekker Jakaranda ete die vorige aand), en die HK 
ontvang toe die joernaliste van die Thswane Beeld 
koerant. In die rigting van Laerskool Pretoria-Oos 
hoor ons toe ’n groot gejuig van kinders, en toe ons 
gaan ondersoek instel gewaar ons ’n groot menigte 
laerskool kinders wat met plakkate (met gesing en 
geskree) opmars Sonop toe om hulle skoolbordjie terug 
te kry! Krete soos “Gee ons boord terug!” en “Ons is 
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naamloos!” het oor Sonop weergalm. Net voordat die 
kinders en hulle onderwyseresse by Sonop se hek kon in 
marseer daag die polisie daar op, en word daar toe heel 
skertsend vir die “Betogers” gevra of hierdie ’n wettige 
optog is of nie. Die “Betogers” word toe toegelaat 
om Sonop binne te kom, en by Sentraal het daar toe 
’n amptelike terug-oorhandiging van die bordjie 
plaasgevind. Beeld het mooi fotos geneem en als was 
die volgende week mooi in die Tshwane beeld geskryf 
(met goeie fotos van die lede van Sentraal , die HK en 
die betogers op die voorblad van Tshwane-Beeld).”
- Conrad Boshoff 
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inleiding

2007

hieRdie koRt ooRsig wil nie VooRgee om die  

volle, amptelike (of enigste) geskiedenis vir die 
tydperk 2007 tot 2016 te wees nie. Dit kan nie. Hoe 
moet ’n paar bladsye en foto‘s reg laat geskied aan die 
uiters persoonlike en gevarieerde belewenisse van 
honderde Sonoppers oor ’n tydperk van tien jaar? Elke 
ou ervaar die koshuis anders. En boonop is die mens se 
geheue (veral die kollektiewe geheue) bedrieglik. My 
hoop is dat my tydgenote op ’n manier mag aanklank 
vind by die gebeure en staaltjies soos wat hulle in die 
hieropvolgende paragrawe beskryf word (subjektief en 
selektief as wat dit ook al mag wees) en dat daar dalk 
’n paar herinneringe losgewoel sal word. Vir ander 
Sonoppers (en nie-Sonoppers) hoop ek hierdie oorsig 
bied ’n blik op die unieke lewenswêreld van ’n Sonopper 
gedurende die laaste tien jaar van Sonop se eerste eeu. 

die Jongste Van die PetzeRs, konstant, is in  
2007 huisvoorsitter. Sonop laat spat die wêreldrekord  
vir die grootste afstand op ’n trapmeule afgelê deur ’n 
span van twaalf drawwers in 48 uur: ’n totale afstand 
van 614,1km. Sedertdien was daar nog nie weer ’n 
wêreldrekordpoging deur Sonoppers wat soveel  
aftrek gekry het (of stellig soveel koppe laat draai  
het in Hatfield Square) nie. 

Hanco Venter voltooi sy skof en bring die 
wêreldrekordpoging‚ huis toe

Gerard Feris skryf: “Hy‘s gebreek!” (ten tyde van 
Sonop se wêreldrekordpoging op 11 tot 13 Mei 2007)
As jy verlede naweek gewonder het of die gim Square 
toe geskuif het vir deurnag treadmill sessies, sou jy 
beslis verkeerd wees. Dit was die manne van Sonop 
Christelike Tehuis wat ’n wêreldrekordpoging 
aangepak het, en ja, hulle het hom los hande gebreek. 
Die rekord was vir die verste afstand wat in 48 uur op 
’n treadmill afgelê is deur ’n span van 12 hardlopers. 
Hulle het die huidige rekord van 509.7 km gebreek 
en teen die einde van die naweek ’n afstand van 
614.1 km afgelê. Die hardlopers het regdeur, van 
18:00 Vrydagaand tot 18:00 Sondagaand, gehol. 

Die event is deur die koshuis se semmies, onder 
leiding van Adriaan du Plessis, gereël as een van 
hul semmieprojekte en om fondse in te samel vir 
die kankerorganisasie, Duncan’s Trust. “Dis nogal 
snaaks om te sien watter weird mense 6:00 in die 
oggend uit Dropzone uitstap. Daar was ’n paar 
random mense wat op ons musiek gedans het en 
selfs ’n dronk ou wat amper sy skedel vergruis het 
toe hy op die spaar treadmill hardloop en baie hard 
neerval,“ het een van die hardlopers vertel. Volgens 
die hardlopers het alles vlot verloop behalwe vir ’n 
paar onvoorsiene haakplekkies, soos toe die krag 
“getrip“ het of toe ’n paar van hulle in die begin die 
heeltyd die noodstopknoppie per ongeluk gedruk het. 
Op die ou einde, is die rekordpoging baie goed gereël 
en was dit ’n reuse sukses. 

Sonop verskuif in 2007 onherroeplik die grense van 
die serenadekompetisie met ’n baie spitsvondige tema, 
naamlik: skoolseuns. Hulle word aangewys as algehele 
manswenners by UP en naaswenners by die landsfinaal 
te Bloemfontein. 
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Wouter Labuschagne dink terug aan ‘Die hoë note 
en die lae note’:

“In my derdejaar (2007) is ek aangewys as afrigter 
van Sonop se serenadespan. Die serenadekompetisies 
was op daardie stadium nie so kompeterend as wat 
dit vandag is nie. Ek en Corniel van Niekerk het 
dus besluit om die konserwatiewe idees rondom 
serenade uit te daag met ’n vars tema: skoolseuntjies. 
Die snaakse tema het gewerk. Ons is daardie jaar 
aangewys as die manswenners by Tukkies se 
serenadekompetisie en het ’n welverdiende tweede 
plek op nasionale vlak behaal (waar ons meegeding 
het teen ander universiteite van die land). 

Die volgende jaar was min of meer dieselfde 
serenadespan, afrigters en metodes in plek om ons 
skoene as verdedigende kampioene op Tuks vol te 

staan. Weer eens het ons besluit, met selfvertroue, 
om die grense te toets met ’n oorspronklike tema, 
naamlik: boy band. (Dink: Westlife en Backstreet 
Boys.) Min het ons besef dat hierdie tema vir baie jare 
daarna steeds by ons (ek praat van die hele groep se) 
manwees en identiteit sou spook... 

Alles wat moontlik kon verkeerd loop op die aand 
van prelims, het verkeerd geloop. Van stywe wit 
wessies, tot hare wat met ’n GHD reguit gemaak is, tot 
vals note, tot rooilinte wat in die gehoor ingegooi is, 
tot die heel laaste oomblik op stage toe jy gevoel het 
asof jy jou wit baadjie oor jou gesig wou gooi en van 
die verhoog af hardloop op maat van daardie pynlike 
trompet aan die einde van “Simply the Best”. Ons was, 
ironies genoeg, alles behalwe “simply the best”. Daar 
was geen toejuiging van die gehoor nie, net stilte en 

Die serenadegroep van ‘Laerskool Sonop’
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verleentheid, toe ons van die verhoog af stap. (Die hele 
ding kan dalk toegeskryf word aan die “oefennaweek” 
in Stellenbosch ’n week voor ons moes optree. Ek 
gaan nie te veel hieroor uitbrei nie. Beste naweek van 
my lewe.) 

Nietemin. Ek is bevoorreg om vandag te kan sê dat 
ek saam met die serenadegroep twee uiterstes kon 
ervaar: die absolute hoogtepunte (’n tweede plek op 
nationals) en die absoute laagtepunte (die “witpak” 
serenade van ‘08), alles binne die bestek van twee 
jaar. Ek glo dit is hierdie goeie EN slegte oomblikke 
wat jou karakter as Sonopper vorm.”

Va N  w Ê r e L D r e K o r D  t o t  e e U f e e S

Nicolaas Steenekamp en Jaco Calitz aan die spits van die peloton – die Dromgangers het eventueel agtergekom dat die 
twee tandems liewer nie aanmekaar vasgesweis moet wees nie

Die semmielapa (ook bekend as die “Amarula 
lapa“), tussen die Bloutrein en die Biljardsaal, word 
ingewy en verskaf ’n nuttige venue vir talle kontiki‘s 
in die toekoms. Die Drommedaris durf die lang 
pad aan van Pretoria na Oudtshoorn en die KKNK, 
hierdie keer ten bate van kankerlyers (soos enige 
motoris wat al ’n blikskuddende Sonopper in die 
Brooklynomgewing bespeur het, sal kan getuig). 

Die nuutverkose huiskomitee herbedink sommige 
van die ouer tradisies en 2007 se eerstejaarsgroep 
is die eerste om deel te neem aan, wat mettertyd 
sou bekend staan as, “Kamp Koper“. 
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Morné Bekker dink terug aan ‘Die sitting in die 
Teologiegebou se personeelkamer’:

“Soos elke ander eerstejaarsgroep is ons op ’n sekere 
dag in 2007 weggejaag by die koshuis om te gaan dink 
oor ons “sondes”. Die eerstejaars begin toe onder 
mekaar stry oor wie die “skuldige” kan wees (want ons 
moes met ’n naam vorendag kom). Geen konsensus 
word bereik deur rond te staan en skuldig te lyk nie. 
So ons besluit toe om ’n lokaal te kry waar ons kan 
vergader. Iwan Lategan sê hy weet van ’n plek in die 
Teologiegebou.

Ongeveer twintig ouens in pakke stroom toe in by 
die Teologiegebou op soek na hierdie mitiese lokaal, 
heel deftig in ons pakke, en ons kom eventueel af op die 
leraarskamer. Deure word toegemaak, die kamer word 
vol gesit en die “vergadering” begin. (Eintlik sit ons 

net en snert praat en dink oor hoe ons die ongemaklike 
situasie by die koshuis gaan vermy, terwyl Iwan 
rondgrawe in die dosente se yskas.) 

Meteens is daar ’n klop aan die deur. Carl von Bratt 
sê in ’n formele stem: “Kom Binne”. Die dame vra om 
verskoning, gooi ’n paar posstukke in die relevante 
poshokkie en verdwyn weer vinnig. Tien minute later is 
daar weer ’n klop. Een of ander sekretaresse loer in. Sy 
sê “jammer vir die onderbreking” en vra versigtig “wat 
is aan die gang”, maar Iwan kap terug met: “Ons is net 
gou besig met ’n vergadering, as jy ons asseblief nie weer 
sal steur nie.” En die vrou trek die deur verskonend toe. 

Die “vergadering” daardie dag het natuurlik nooit 
vasgestel wie die “skuldige” persoon was nie, maar die 
sitting in die Teologiegebou se personeelkamer was 
“priceless”.”

Die sogenaamde ‘vyfpunter’ was nie ’n vreemde verskynsel in die Ooste nie
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Johan Prinsloo onthou ‘Simpel koshuisspeletjies’: 
“Een Sondagaand na kerk was daar weer ’n raid, en 

twee Oostesemmies het besluit om die motor agterna 
te sit. Die vier insittende meisies het egter die fout 
gemaak om by ’n kommune in te draai en by die huis in 
te hardloop. Daar kom toe ’n kêrel uitgestap wat nors 
verduidelik dat die meisies nie gaan uitkom nie, en 
hy slaan een semmie deur sy oop ruit ’n vuishou. (Die 
semmie se arm was in daardie stadium in gips.) 

Die twee semmies het teruggekeer koshuis toe, waar 
almal nog rustig in hul kerkklere gesit het, en van die 
nors kêrel vertel. Na ’n kort koukus, het almal in die 
Oostepad saamgestem dat sulke optrede darem nie 
aanvaarbaar was nie, en opgeruk na die kommune. 

Ons het die klokkie gelui en vier ouens het uitgekom 
– een nogal met ’n baseball bat. Hulle het dit weer 
botweg duidelik gemaak dat die girls nié gaan uitkom 
nie, hulle is óór simpel koshuisspeletjies en ons moet 
nou waai. Teen hierdie tyd was die ou wat die vuis 
deur die venster gegooi het lekker arrogant, en hy sê hy 
sal die semmie aanvat, one-on-one. 

In die agtergrond staan daar nog heeltyd ’n 
Oosteman wat alles stil dophou. Sy naam is Jaco Louw. 
Nadat die klomp vir ’n rukkie oor en weer gehanna-
hanna het, tree Jaco tussenbeide en sê: “Kyk, die ou 
se arm is gebreek. Hy gaan jou nie kan fight nie. Maar 
wat van ek en jy stap oor die pad en sorteer hierdie 
ding uit?” Daar maak die meisie se kêrel die fout van 
sy lewe, want hy stem toe in!

Die kêrel het nog so ewe ’n eerste hou gesteel in die 
kort stappie oor die pad, en daar vind ’n kort stoeiery 
plaas. Toe hulle albei vir ’n oomblik regop kom, het 
Jaco twee van die vinnigste linker “jabs“ geplant wat 
ek al ooit gesien het. Die nors kêrel se kop het al gehang, 
maar die twee linkers is opgevolg deur ’n massiewe 
regter. Met die een hand agter sy opponent se kraag, 
het ’n kalm Jaco Louw gevra: “Soek jy nog?” En daar, 
voor ons oë, het die arrogante ou in ’n lammetjie 
verander. 

Die kersie op die koek was ’n oproep van ’n oud-
Sonopper die Maandagoggend wat sê ’n werkskollega 
van hom se oog is blou, en hy sê Sonopmanne het hom 
gepiets. (Miskien, as die nors kêrel meer erns gemaak 
het met “simpel koshuisspeletjies,” was hy daardie 
verleentheid gespaar.) ”

Thehan Uys onthou ‘Motorkaskenades’:
“Ek dink aan die dag in my eerstejaar (2008) toe 

’n groot geraas my aandag getrek het. Toe ek op die 
Stallestoep uitstap, kom ’n donkergroen Land Rover 
Discovery teen ’n helse spoed in die Noordepad opgery 
en draai links, die Oostepad in. Agteraan die Landy, 
met ’n tou vasgemaak, was ’n rooi SAB-ysdrom met 
twee ouens binne-in. Elkeen het ’n speedo aangehad 
en ’n bier in die hand. Die Ooste was klaarblyklik 
besig met “ysdrom-sledding”. ’n Rukkie later was daar 
’n toutrekkompetisie tussen ’n Land Cruiser en ’n 
Discovery, en is daar ook “ten pin bowling” gespeel – 
’n klompie swart munisipale asblikke is in ’n driehoek 
gepak en die Cruiser is as “bowling ball” gebruik.”

Reon van Wyk en Nico Joubert met Sentraal se  
gebruiklike troeteldiere

2008

in 2008 is die UniVeRsiteit Van PRetoRia 

eenhonderd jaar oud en Sonop neem deel 
aan die feesvieringe. Die huisvoorsitter in 
hierdie stadium is Willem van der Schyff. 
Oom Gert word intussen gerestoureer.

Nonnie Daleen Groenewald (beter bekend as  
“Nonnie Groen”) hang haar voorskoot op na sowat 
vyftien jaar in Sonop se kombuis. 
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Dit is ook die jaar waarin Beijing die Olimpiese 
Spele aanbied en (ouder gewoonte) word Sonop 
Ienks ogekommandeer om deel te neem aan die 
skouspel: verskillende Ienks verteenwoordig 
verskillende lande en daar word om die beurt met 
’n brandende fakkel deur die koshuis gehardloop. 

Die laaste Dagbreek van sy soort (Sonop se jaarboek) 
word gepubliseer. Die dokumentering van die koshuis 
se doen en late word voortaan ondervang deur die 
jaarlikse plakboek (wat ook beoordeel word as deel 
van die kompetisie vir Koshuis van die Jaar). 

Die Sonopmanne groet vir Nonnie Anna 
Kok (met haar ietwat gekruide woordeskat) 
en verwelkom, ’n paar maande uitmekaar, vir 
Nonnies Meraai van Rooyen en Suzette du Plessis 
(in die volksmond dalk beter bekend as “Nonnie 
A.B.“ en “Sexy Nonnie Dup,“ onderskeidelik). 

Carl von Bratt dink terug aan ‘Die twee spore van 
die trampolien’:

“So ’n paar blokke van Sonop af is daar ’n redelik 
gevestigde laerskool met ’n kleuterskool langsaan. 
Twee Sonoppers het opgemerk dat daar ’n trampolien 
in die kleuterskoolgronde is wat perfek in ’n tuin sal 
pas en vir lekker vermaak en goeie oefening kan sorg 
in die Tehuis. So word daar besluit om een aand op 
pad terug van die Square af daar verby te stap om te 
kyk of die trampolien oor die heining getel kan word. 
Natuurlik kan dit. Dit was immers skuins na twee in 
die oggend en aan bravade was daar geen tekort nie.

Met groot gesukkel is die trampolien oor ’n heining 
met palisadevurke getel. Die probleem was nou om 
die ding terug te kry by die Tehuis. Die risiko om dit 
te dra was te groot, aangesien dit baie verdag sou lyk 
vir enige getuies, en om te stap sou baie lank vat en 
sodoende die risiko verder vergroot. Aangesien ’n 
bakkie nie deel van ons bates gevorm het nie, is ’n 
luikrug gaan haal om as vervoermiddel te dien. Na ’n 
gewik en geweeg, gemeet en gepas, het dit geblyk daar 
is net een manier om die trampolien by die Tehuis te 
kry: een persoon moet bestuur en die ander moet in 
die kattebak sit en die trampolien sleep, al die pad tot 
by die Oostehek. Ons het vinnig agtergekom dat die 
staalpote van die trampolien eerstens vonke maak op 
die teer, en tweedens ’n spoor los al die pad Sonop toe. 

Dit het gelyk of iemand met bordkryt ’n treinspoor 
geteken het vanaf die kleuterskool, op in Roperstraat, 
links in Mackenzie, tot by Williamstraat.

Hoe dit ook al sy, die trampolienmissie was sukses-
vol en die trampolien is in ’n Sonoptuin geplant. 
Ongelukkig het dit nie veel langer as ’n week gehou 
nie, aangesien ’n sekere Oosteman dit goed gedink 
het om te kyk hoe hoog ’n baksteen daarop kan hop. 
Die baksteen het nie gehop nie, maar net ’n gat in die 
materiaal gelos.

Ons het moontlik baie genot van die kleuters 
ontneem, maar aan die ander kant het ons moontlik 
ook een van hul lewens gered.”

Sonoppers neem ’n groep jongmense Kaap toe as deel van 
’n welwillendheidsprojek ten bate van Dream It Charity
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Jac de Wet en Berndt Burger by Sonop Wimbledon in 2009

Die eetsaal word elke jaar opgetooi vir Jakaranda Ete en 
hierdie keer was die tema Sexpo (gelukkig is dit ’n slegs 
mansgeleentheid)

2009

coRniel Van niekeRk is hUisVooRsitteR. 

Enkele seniors, wat wederregtelik in die Stalle gaan 
kuier, word oor die kole gehaal en tydelik geskors. 
Wouter Labuschagne en Louis Hugo rig daardie 
jaar ’n wenserrie af met die tema: padwerkers. Die 
padwerkerserrie is ’n wegholsukses met hope energie, 
baie oorgawe en heelwat waaghalsige gooie (om die 
Perdeby aan te haal). Die laaste groot kosgeveg in 
Sonop vind plaas, en word vervolgens ten sterkste 
belet. (’n Mens kan egter rede insien, aangesien 
die gemorsde kos en die gemors in die eetsaal na 
die tyd nie baie omgewingsvriendelik is nie.) 

Die argief word voorlopig gerestoureer. Die 
Drommedaris vat tydens die Aprilreses die pad  
suid, hierdie keer onder leiding van die Verre 
Weste, en die treintoer na Stellenbosch 
geskied in die Oktoberbreuk.

 Die Ooste se Lentedag skuif na Harlequins 
Rugbyklub om meer mense te akkommodeer. 

Vroeër die jaar bied die Noorde ook hul 
Halfjaarkalenderdag aan – ’n groot partytjie in  
Hatfield ter bekendstelling van ’n aanskoulike 
almanak vol aanvallige dames. (Hoewel benarde 
geldsake eventueel sou lei tot die einde van 
HKD, is almal dit eens dat die Noorde met ’n 
baie vindingryke idee vorendag gekom het om 
mooi meisies na die koshuis toe te lok.) 

Kwagga, die Noorde se moedswillige volstruis, 
kry ’n eervolle vermelding in die koerant. Dit was 
natuurlik voordat hy (of sy – ’n mens was nooit regtig 
seker nie) moes terugkeer plaas toe as gevolg van al die 
kattekwaad. Die eerstejaarsgroepe van 2009 en 2010 
is van die laastes om die tradisionele keuringsproses 
deur te gaan. Daarna het die persoonlike onderhoud 
weggeval (gelukkig óf ongelukkig – besluit liewer 
self). Vanuit ’n praktiese hoek is dit egter te 
verstane: Sonop moes leer gouspeel om nie soveel 
goeie kandidate aan proefplaaskoshuise af te staan 
nie (want Tuks se plasings word al in Junie, Julie 
afgehandel). Bowendien loop ’n mens altyd die 
risiko dat ’n skitterende toekomstige Sonopper dalk 
deur die net glip, omdat hy effens sku of ingekeerd 
is en daarom ’n slegte eerste indruk skep. 
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Die Oostemanne gereed vir ’n wedstryd van ’n ander soort...

Neil van Heerden het nostalgiese herinneringe aan 
‘Die eerstejaarsonderhoud’:

“Menige Sonopper sal waarskynlik onthou hoe 
hy (vol bravade – gewoonlik in daardie stadium nog 
’n selfversekerde matrikulant) aangemeld het by 
Murraystraat 93 vir sy onderhoud. ’n Mens het nie juis 
geweet wat om aan te trek, waar om te wees of wie om 
te vra nie. Ek onthou byvoorbeeld dat Kwagga (sy naam 
het ek eers later uitgevind) die heel eerste inwoner was 
met wie ek daardie dag kennis gemaak het. Hy kon, 
helaas, nie vir my sê waar die onderhoudlokaal is nie.

Nietemin. Eventueel vind ’n mens jou weg, en 
by die ingang van die argief het daar gewoonlik ’n 
huiskomiteelid gewag wat jou vriendelik versoek om 
asseblief deur die koshuis te hardloop en luidkeels 
aan te kondig: “Ek is hier vir ’n onderhoud.” (’n Mens 
moes net lugtig wees wanneer jy links draai voor die 
Stalle – in ’n oostelike rigting. Hier is daar dikwels 
verskeie ditjies en datjies (soos byvoorbeeld lemoene 

en verkeerskegels) asook ’n paar entoesiastiese woorde 
van aanmoediging in jou rigting geslinger.)

Uiteindelik kon jy die argief binnegaan waar ’n 
intimerende paneel van seniors jou ingewag het en jy 
die ambivalente instruksie ontvang het van: “Sit op 
die hoed.” Op die stoel voor jou het ’n ou hoed gelê en 
’n mens het nie geweet of jy die hoed moes aantrek en 
of jy bo-op moes sit nie. (Weet net: jy kon nie wen nie.) 

Die onderhoud is tipies deur die Ienkvoog of 
voorsitter gelei, en alhoewel ’n heel ernstige stemming 
geheers het, vermoed ek die seniors was meeste van 
die tyd dik van die lag. Baie van die vrae was strikvrae 
– ontwerp om te toets hoe jy onder druk vaar. ’n Paar 
beroemde voorbeelde sluit in: 

“Noem asseblief vyf gebruike van ’n baksteen.” 
“Sien jy kans om bordjies of plante te versamel ter 

wille van die verfraaiing van die koshuis?”
“Hoeveel houe met ’n krieketkolf op die agterstewe 

is jy bereid om te vat vir Sonop?”

Va N  w Ê r e L D r e K o r D  t o t  e e U f e e S
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eventueel op almal rondom hom sou hê. Iwan was ’n 
doodgewone ou. Die merkwaardigste prestasie op sy 
aansoekvorm was die feit dat hy “braai by die krieket 
spankaptein” was. Sy invloed was egter onmeetbaar.

Iwan het gehou van ’n weddenskap. Elke 
weddenskap meer ambisieus as die vorige een. Soos 
die keer toe Iwan ’n weddenskap verloor het wat 
behels dat hy vir drie aande in die destyde boom by 
die Oostebadkamer se ingang moes slaap. 

Die eerste ding wat Iwan gedoen het was om sy 
bed se staalraam op te hys en aan die boom vas te 
ketting. Daarna het hy homsélf aan die staalraam 
vasgeketting. Om deeglik tred te hou van die dae 
het Iwan ook ’n kalender aan die boom vasgespyker. 
Toe ons hom vra waarvoor die kalender was, het hy 
geantwoord: “Om dinge meer ‘homey’ te laat voel.” 

Iwan het ook in sy derdejaar ’n weddenskap – dat 
hy somerskool sal slaag – verloor. Hierdie keer se 
verloor het behels dat hy vir ’n week geen geboue 
mag binnegaan nie. Sy kamer, die eetsaal, asook die 
badkamers, was buite perke. 

Iwan, die planmaker wat hy is, het voor sy kamer op 
die plaveisel ’n tent opgeslaan en hom behoorlik daar 
ingerig. Hy het om die draai van sy mansjoen ’n gat in 
’n plastiekstoel gesny en in al sy glorie in die oggende 
daar ’n draai geloop, koerant gelees en vriendelik die 
tannies wat soggens met hul honde verby gestap het 
gegroet. “Homey,” soos hyself sou sê.”

Dinos Kaparos dink terug aan ‘Iwan Lategan se 
weddenskappe’:

“Oor Iwan “Steve” Lategan kan daar boeke vol 
geskryf word. Die seun wat homself beskryf as 
“Hoërskool Randburg se 3de rugbyspan yster, ’n slot 
met flankeienskappe”. Toe Iwan in 2007 as eerstejaar 
by Sonop ingetrek het, het min besef watter impak hy 

“Kan jy die enigste gay lid op die huidige keur-
komitee identifiseer?” Ensovoorts. 

Dikwels is die kandidaat ook gevra om homself in 
minder as sestig sekondes te “bemark”. Hy kon enige 
denkbare medium gebruik – sang, dans, voordrag of 
wat ook al. Nodeloos om te sê, hierdie impromptu 
reklame was gewoonlik bra amateuragtig. ’n Mens 
moes jou staal ook op ander maniere kon wys. 
Byvoorbeeld: vir die duur van die onderhoud (’n goeie 
twintig tot dertig minute, as ek moet skat) moes jy 
’n beker vol water vashou met jou elmboog omhoog. 
Geen geringe taak nie. (Hierdie teugtegniek staan 
alom bekend as “Hoog Elmboog”.) En aan die einde 
van jou kruisverhoor is jy gevra om hierdie beker, 
met sowat ’n pint water daarin, in rekordtyd te ledig. 
Vir elke ekstra sekonde wat dit jou neem (so is daar 
vir jou verduidelik) kry jy ’n ekstra hou met die 
krieketkolf. Maar hoe sal ’n mens nou ooit weet of 
hulle ernstig is of nie...”

Huiskomitee 2009
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Josua Loots dink nostalgies terug aan ‘Iwan  
Lategan se Shawshank’:

“Ek onthou ons het een oggend opgestaan om, 
soos altyd, koffie te drink en koerant te lees (soos 
die verantwoordelike en opgevoede jong manne wat 
ons was). Op hierdie oggend het ons egter ’n slapende 
Iwan Lategan op ’n stoel in die Oostepad aangetref. 
Hy was van kop tot toon besmeer met harde modder, 
en die arme man het lê en bibber van die koue. 
Stelselmatig het die raaisel van Iwan se modderige 
lyf duidelik geword... 

Na ’n suksesvolle kuier in Hatfield Square die 
vorige aand, het Iwan besluit om terug te stap koshuis 
toe. Dit was ’n baie donker aand en daarom was dit 
vir Iwan moeilik om die regte pad terug te vind. Hy 
besluit toe om liewer deur UP se Hatfieldkampus te 

stap (aangesien hy ’n baie lojale klasdrawwer was en 
die plek soos die palm van sy hand geken het). 

Nadat Iwan vir ’n hele ruk op kampus rondgewandel 
het, en nie die hek naaste aan Sonop kon kry nie, het 
hy soos ’n gevangene op kampus begin voel. Om dinge 
slegter te maak, het dit intussen ook swaar begin 
reën. Dit was dalk die kombinasie van reën asook 
gevangeneskap wat die oorlewingsdrang in Iwan 
wakker gemaak het. 

Soos Andy Dufresne in Shawshank Redemption, 
besluit Iwan toe dat die enigste pad na vryheid 
onderdeur moet wees. Net duskant die Liereater 
op die Hatfieldkampus, het Iwan dus ’n tonnel 
onderdeur die universiteit se palisade gegrou, en 
soos ’n erdwurm deur die tonnel gewriemel na die 
vryheid van Roperstraat. ”

Volspoed met die drastoel
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Jacques Fourie onthou ‘Die berig in Rapport’:
“Op Sondag, 7 Februarie 2010, om sesuur die 

oggend, was ’n eerstejaar so gaaf om vir my die 
Rapport te bring (uit vrye wil natuurlik), want daar 
was gerugte van ’n moontlike berig oor Sonop. Die 
berig het op bladsy drie verskyn onder die opskrif: 
“’Drank en seks’ tot Sonop in Christelike huis”. 
Dit was chaos om die minste te sê. Vele nood-
vergaderings – huisvergaderings, HK-vergaderings 
en Sonopraadsvergaderings – het uitgeloop op 
’n ondersoek na die tradisies en beweerde wan-

2010

JacqUes foURie ondeRgaan as nUUtVeRkose 

huisvoorsitter in 2010 ’n wafferse vuurdoop. Na die 
verskyning van ’n omstrede skandberig in Rapport 
(soos wat sommige Sonopraadslede tereg daarna 
verwys) op 7 Februarie 2010, word ’n kommissie 
van ondersoek in die lewe geroep om beweerde 
wanpraktyke in Sonop te ondersoek. (Hierdie keer 
is dit geen blufspel nie – dit is die ware Jakob.) 

Jacques Fourie lei die huislied nadat Sonop die drastoeltrofee vir ’n veertiende jaar agtereenvolgend verower
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praktyke in die berig. Die gemoedere van Sonop 
huislede het hoog geloop, veral as daar gesê is dat 
sommige tradisies dalk nie kan voortduur nie. Die lot 
van die koshuis en sy tradisies was duister, maar ons 
as Sonoppers ken mos nie van opgee nie. As jy dink 
jy kan nie meer nie, het jy nog 60%. Na al die kritiek 
wat Sonop daardie jaar ontvang het, het almal soos 
een man saamgestaan en die uiteinde was dat Sonop 
aangewys is as Koshuis van die Jaar 2010. Ek dink 
’n mens kon daardie aand die Sonop huislied oor die 
hele Pretoria hoor weergalm...”

Die kommissie se aanbeveling is dat Sonop, ter  
wille van self behoud, sekere ingrypende en (vir  
baie inwoners op daardie tyd) pynlike aanpassings 
maak. Om maar net ’n paar te noem: die huisreëls  
is grondig herskryf, ontgroening is drasties  
afgewater (en dis nie net oëverblindery nie),  
Sonop kry weer (vir die eerste keer in dekades) 
’n voltydse huisvader in Tonie Viljoen, dranktye 
en kuiertye word streng ingekort en akademie 
geniet voortaan absolute voorrang bo enige ander 
studenteaktiwiteit. ’n Opvolgberig is wel op 14  
Februarie 2010 gepubliseer onder die opskrif 
“‘Onchristelike‘ dinge in Sonop ondersoek,“ maar 
veel van die skade aan Sonop se reputasie is toe 
reeds berokken. Die lewe in Sonop moet egter 
voortgaan. (Onkruid vergaan nie.) Sonop reël 
in 2010 ’n suksesvolle sporttoer na Wilgenhof 
gedurende die Aprilvakansie en smee sodoende 
nuwe bande met ons Stellenbosse eweknieë. 

Dit is ook die jaar van die sokkerwêreldbeker in SA 
en ofskoon dit nie nodig was om kamers te ontruim 
ter wille van toeristebehuising (soos gerugte dit wou 
hê) nie, het sommige opportunistiese Sonoppers wel 
munt geslaan uit hierdie gebeurtenis. Intussen is 
die tennisbaan en krieketnette nuut oorgedoen. 

Basketbal word ’n prioriteitsport vir Tuks se 
manskoshuise en Sonop steun in dié verband op die hulp 
van balvaardige nuwelinge soos Dumisani Shabangu. 

Sonop snoer uiteindelik die monde van al 
die neebroers daar buite op die beste manier 
denkbaar: ons stap weg met die titel van Koshuis 
van die Jaar 2010. Die koshuis wen ook in 2010 
’n goue gans in die vorm van Nonnie Jenny 
Buys wat nuwe lewe in die kombuis inblaas. 

Carl von Bratt in Duitse sokkerkleure

Eerstespanlosskakel, Selwyn Schutze, ingedagte – Selwyn 
het al die jare ’n giftige systap en skopskoen aan hom gehad

Sonop verteenwoordigers by ’n voltooide klimraam  
as Joolprojek
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Morné Bekker onthou Scheepers Lubbe se ‘walk of 
no shame’:

“Op ’n dag in my vierdejaar het Scheepers “Skippy” 
Lubbe besluit dis tyd vir sy middagstort, min wetende 
dat Wessel Weber vir die geleentheid gewag het. 
Skippy was besig om sy groot rugbyslotlyf te was in 
die Westebadkamer en het nie agtergekom toe Wessel 
vort is met sy handdoek en al sy klere nie. Almal is 
intussen ingelig dat hulle nie moet reageer op Skippy 
se hulpkrete nie. Met omtrent vyftig meter tussen 
hom en sy kamerdeur, meisies wat op en af in die pad 
beweeg, en niks om homself mee te bedek nie, het 
Skippy slim geraak. Eerder as om bloots kamer toe te 
hardloop en homself te verneder, het hy besluit om ’n 
waslap oor sy gesig te gooi en doodluiters kamer toe te 
loop! Die meisies sou nooit kon raai dit was hy nie.”

Sonop se kaskarbestuurder, Markus Kruger, maak gereed vir die groot wedren

Thehan Uys onthou ‘Taaibos se gatkaptein’:
“Op die vooraand van die jooloptog in ons derdejaar, 

het ek en Jac de Wet (later huisvoorsitter) aan die kuier 
geraak. Jac stel toe voor dat ons vir sy destydse meisie 
gaan hallo sê waar hulle besig was om blommetjies te 
vou. So stap ek en Jac ewe breëbors in Taaibos in. 

Hy het sy meisie gegroet en ons – heel onskuldig – 
was op pad uit, toe ’n eienaardige rooi gang ons oog 
vang. Ek en die toekomstige voorsitter besluit toe 
maar om ondersoek in te stel. Wanneer sou ons weer 
die geleentheid kry?

Kort voor lank word ons deur ’n stuk of vier 
Taaibosmannetjies voorgekeer en daar word baie 
ernstig met ons gepraat. Maar dit is die interessante 
woordkeuse van hulle “leier” wat my altyd sal bybly. 
Hy het trots gesê: “Ek is die kaptein van Taaibos se gat 
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en wat soek julle manne hier? Dis gevaarlik om alleen 
hier rond te loop.”

Op die ou einde van die dag het ons uitgevind dit is 
toe nie so gevaarlik om daar te loop nie. (Tensy jy “kolf 
vir die ander span” natuurlik.)”

Thomas van der Meulen onthou ‘Wie laaste lag, 
lag die lekkerste’:

“In my eerstejaar (2010) is daar ’n treintoer gereël 
Stellenbosch toe. Ons was net ses eerstejaars wat 
besluit het om op die toer te gaan, want meeste 
het gedink die eerstejaars sal net in die werk 
gesteek word (en niemand was baie lus om in hulle 
vakansietyd te werk nie). Ons was baie verras toe 
die seniors ons vriendelik op die trein verwelkom 
en lekker saam met ons kuier. Natuurlik was daar 
steeds hier en daar ’n werkie of so, maar die seniors 
het ons laat verstaan dat, vir die duur van die toer, 
ons onsself as gelykes mag ag. Hierdie deuntjie het 
egter baie gou verander toe ons, taamlik uitgeput, 
by ons bestemming aankom en die slaapplekke 
uitgedeel moet word. ’n Wilgenhof HK-lid het ons 
groep van vertrek tot vertrek gelei en uiteraard by die 
lekkerste slaapplekke begin. Soos wat ons gevorder 
het, het die manne boaan die senioriteitslys eerste 
keuse gekry en die een na die ander in hulle vertrekke 
inbeweeg. Stellenbosch was egter in die middel van 
’n toetsweek en meeste kamers was reeds vol. Die 
enigste oorblywende oop vertrekke was plekke soos 

Morné Bekker skryf in verband met die feesweek (in 
die Sonop 95 Feesblad):

“ ’n Gholfdag en spitbraai het die week se verrigtinge 
afgeskop, gevolg deur ’n Wimbledon tennistoernooi 
in oorleg met die dames van Huis Erika. Laastens 
was daar ’n interne feesdag waartydens jaargroepe 
meegeding het in verskeie sportsoorte – onderandere 
tafeltennis, pool, dodgeball, touchies en power-
frizbee. 2011 was sowaar ’n jaar wat as ’n fees onthou 
sal word! Die koshuis het nuwe hoogtes bereik en die 
jarelange, onstuitbare Sonopgees loop steeds hoog.”

die squashbaan en kuierkamer. Nadat die laaste van 
die tweedejaars hul lêplekke uitgekies het, het die 
Wilgenhoffer begin kopkrap oor ’n slaapplek vir die 
ses van ons eerstejaars. Die heel laaste oop ruimte 
waar ons ’n matras kon neergooi, was die saaltjie bo 
die eetsaal waar Wilgenhof se serenadegroep gereeld 
oefen. Ons het beloof om uit die groep se oefeninge 
uit te bly, en so gebeur dit toe dat ons verreweg die 
beste slaapplek van almal gekry het – met televisie 
en luukse rusbanke, sowel as die kortste afstand na 
die eetsaal!”

Die houthakkerserenade van 2010, onder leiding van GC 
Schoeman, het mense laat lê soos hulle lag (net jammer al 

die lag het die ouens van noot af gegooi)

2011

sonoP VieR in 2011 sy 95ste bestaansJaaR, 

met ’n feesweek wat strek van 8 tot 12 Augustus. 
Die huiskomiteelid vir feesjaarsake is Morné 
Bekker en die huisvoorsitter is Josua Loots. 

Josua en sy HK erf in hierdie stadium ’n koshuis 
wat nog soortvan ly aan bomskok (na die debakel van 
‘10 en die gemoedere wat daarmee opgevlam het). 
Die uitdaging is gevolglik om Sonop se groeipyne 
op ’n volhoubare manier te trotseer. Belyning 
(eerder as wrywing) met die Sonopraad en ’n goeie 
verstandhouding (eerder as weerstand) met TuksRes 
is die nuwe naam van die spel. ’n Suksesvolle en 
genotvolle Drommedaristoer in April dra by tot ’n gees 
van hernieude optimisme in die huis. Weens die feit 
dat UP se vakansiedatums nie presies ooreenstem met 
die KKNK se feesdatums nie, maak die Drom ’n draai 
by die Bloemskou en eindig hierdie slag in Colesberg. 
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nuwe tuiste vind. In 2009 en 2010 is Lentedag by die 
Harlequins Rugbyklub aangebied. Die 2009 en 2010 
partytjies het elk om en by 7000 bywoners gelok – 
voorwaar ’n indrukwekkende prestasie.

Sedertdien vind daar steeds elke jaar ’n Lentedag-
partytjie plaas. Die mees onlangse weergawe hiervan 
het by die Pretoriase Botaniese Tuine plaasgevind. 

Dinos Kaparos onthou ‘Die storie van Lentedag’:
“Lentedag is vir baie mense sinoniem met Sonop. 

Die grootste partytjie op Tuks se sosiale kalender 
het immers sy oorspronge in die Oostepad gehad. Die 
storie van Lentedag loop kortliks soos volg:

Tuks het jaar na jaar die Lentedagvieringe rondom 
die tweede Woensdag in September gehou. Die 
Studenteraad, as gasheer, het musiekgroepe op die 
Joolplaas laat speel en die studente van Tuks uitgenooi 
om die dag saam met hulle te kom geniet. 

So sit daar op ’n dag in die vroeë 2000s ’n paar 
Oostemanne in die pad en los ouder gewoonte die 
wêreld se probleme op. Die idee van ’n Lentedag eie 
aan Sonop – en veral eie aan die Ooste – is daar gebore. 
Dit sou behels: ’n klein partytjie in die Oostepad, 
goedkoop drankies, opblaas swembadjies en miskien 
’n gaskunstenaar wat hier en daar ’n liedjie sing vir die 
mense wat opdaag. Nodeloos om te sê: die Lentedagfees 
het vinnig uit sy nate gebars en mettertyd die maatstaf 
vir studentepartytjies op Tuks geword.

Die laaste Lentedagpartytjie wat by die koshuis self 
gehou is, was in 2005. Daar het om en by 3000 mense 
dié partytjie bygewoon en die dag behoorlik geniet.  
In 2006, 2007 en 2008 is die partytjie by “Sinbin“  
langs Loftus Versfeld gehou. Hierdie ligging het 
egter ook te klein geword en Lentedag moes weer ’n 

Die Steeles druk arm tydens Sonop se 95 minifees: Seun 
Jacques versus Pa Jimmy

Billy Ernst in ‘drag’ (of dalk nie?) hier besig om plante te 
skaak vir die koshuis

Voormalige Sonopper, Adriaan Bergh, word 
aangewys as Mnr. Suid-Afrika 2011. Dit moet genoem 
word dat Adriaan se eienaardige inskrywingsvideo ’n 
oornagsensasie op Youtube was en dit het gesorg vir 
heelwat spottery. (Maar klaarblyklik is enige publisiteit 
goeie publisiteit – soos Adriaan self aanvoer – en sy 
kroning bewys dit.) Nicolaas Steenekamp dryf die 
vervaardiging van ’n netjiese bemarkingsvideo vir 
Sonop, en nuwe bemarkingspamflette word ontwerp. 

Sonop loods die restourasieprojek met 2016 se 
eeufees in die oog. Die loodsvergadering is op 30 
Maart 2011 in die eetsaal gehou, onder leiding van 
Daan Mills. Dinos “Porra“ Kaparos maak in April 
2011 sy buiging vir die nasionale rugbyspan van 
Griekeland. Vir die eerste keer sedert Lentedag 
se nooiensfees in 2002, word hierdie gewilde 
partytjie nie eksklusief as ’n Sonopfunksie (of 
meer spesifiek: ’n Oostefunksie) aangebied nie. 

Va N  w Ê r e L D r e K o r D  t o t  e e U f e e S
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Etienne Schoeman onthou ‘Konyn en die vark’:
“Ek was derdejaar in die Noorde, 2011. Tydens ons 

langverwagte streeksnaweek op die Eloffs se plaas 
het ons een aand besluit dis tyd vir bosvarkjag. Die 
lawwigheid het hoog geloop, maar die varke min. Na 
’n lang aand van soek, het een van die Noordesemmies 
uiteindelik ’n trofee huis toe gebring. Sy naam is 
Arno Greyling (dis nou die semmie – nie die vark 
nie), maar hy is dalk beter bekend as “Konyn” (na 
aanleiding van sy kenmerkende “party trick”). Dit 
was egter nie ’n bosvark wat Konyn huis toe gebring 
het nie, maar ’n ystervark. Nie ideaal nie. Maar vark 
is vark en ’n man moet eet! Konyn besluit toe om met 
sy knipmes in te spring en te begin slag. Die honger 
het nie op hom laat wag nie, en Konyn beplan toe die 
rou ystervark as deel van sy aandete. Eers ’n klein 
stukkie boudvleis, toe die lewer en toe die bal. Met 
genoegsame groepsdruk van die res van die streek, 
word dit toe die hart, die oog, die nier, ensovoorts. 
Saam met elke happie het Konyn dit ook nodig geag 
om ’n volledige mediese verduideliking te gee van 
waarom ’n mens dit kan, en eintlik móét, eet. Die 
meeste van die vark is afgesluk, en die meeste van 
die vark is ook weer uit – tot ons almal se vermaak. 
Konyn se vermaaklike aandete was, na ons almal se 
mening, een van die hoogtepunte van die naweek.”

Arno ‘Konyn’ Greyling

Of Sonop, en spesifiek die Ooste, steeds betrokke 
is, is egter onduidelik. Al wat ons met sekerheid kan 
sê is dat die storie van Lentedag oorspronklik deur 
Sonoppers geskryf is…”

die Raaisel Van die VeRmooRde nooRdehoendeRs

“Die Noorde se hoenders het deur die jare vir heelwat 
vermaak gesorg. (01:00 in die oggend, na ’n social, 
is daar min dinge so snaaks soos ’n gehipnotiseerde 
hoender.) Die verdwyning van die Noorde se hoenders 
was egter ook vir baie jare ’n raaisel. Sommige 
ouens in die Noorde het vas geglo dit was die Ooste 
wat hulle hoenders gesteel het, en het ’n bakleiery 
tussen streke begin wat maande lank aangehou 
het. Miskien is daar ouens wat vandag nog so dink, 
want die waarheid het eers baie jare later aan die 

lig gekom. Twee Noordemanne – wie se name vir 
veiligheidsredes weerhou sal word – wat net nie 
meer die alewige kraaiery kon hanteer nie, het 
eendag die haantjies geskiet en aan die kombuis 
verkoop. Die hoendermoorde was dus al die tyd ’n 
“inside job”. En die grootste ironie van alles: die 
Noorde het onwetend hul eie vermaak opgeëet.”
- Berndt Burger
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Va N  w Ê r e L D r e K o r D  t o t  e e U f e e S

Eksamenvolleyball (ook bekend as ‘Woelieboelie’) verskaf nie net gesonde afleiding van die swottings nie, dit is ook ’n 
saak van trots: ’n finaal (soos hierdie een tussen Ooste en die Weste) moet ’n skeidregter hê en kan tot vyf stelle lank duur

2012

die hUisVooRsitteR is Jac de wet.

Sonop verwelkom een van die grootste eerstejaars-
groepe tot op datum: ’n raps oor die 70 Ienks. Die 
eerstejaars pas nie almal in die Pastorie en Stalle 
nie, so enkele kamers word in die Bloutrein en die 
boonste mansjoen in Sentraal (grappenderwys 
“Neutraal“ genoem) vir eerstejaars gereserveer.

Kemsley Rajoo onthou ‘Of kings and peasants’:
“As a first year in 2012, I once mistook a HK member 

for a fellow Ienk. Meneer Gerrit Jacobs, conducting 
his routine inspection of the Pastorie, knocked on my 
half open door and called for me: “Raj.” I answered by 
turning on my swivel chair and saying: “What brings 
you to my kingdom?” My kingly attitude quickly 

returned to peasanthood when I saw who it was. (In 
my defence: this shortened form of my surname – Raj 
– was until then only used by other Ienks.) But Gerrit 
was probably too amused to reprimand me. He just 
smiled and walked away.”

Naas die Ienks, word ’n agttal Bloubulrugbystudente 
ook gehuisves, maar hierdie proeflopie is van korte 
duur aangesien die rugbystudente akademies nie 
na wense presteer nie. (Slegs een rugbystudent, 
Nicolaas Immelman, besluit om die ontheffing mee 
te maak, maar ook sy verblyf is van korte duur.)

Soos vantevore, word die Olimpiese Spele 
entoesiasties saam gevier in Sonop. Die hokkiespan, 
onder afrigting van Berndt Burger en Clark Fourie, 
maak geskiedenis as die eerste uit Sonop se geledere 
om in ’n ligafinaal te speel. (Die wedstryd is op 20 
Augustus 2012 teen Onderstepoort gespeel voor ’n 
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skare op die punte van hul sitplekke.) Sonop se onder 
20 rugbyspan moet die knie buig in ’n riller van ’n 
eindstryd teen Kiaat (eindtelling 25-26, in die guns van 
die Groenklowers). Elektriese veiligheidsdrade word 
in die loop van 2012 al langs die koshuisgrens gespan 
nadat inwoners deur herhaaldelike inbrake geteister is. 

Ienk Willie Griessel word in 2012 gediagnoseer 
met testikulêre kanker en word daarvoor behandel. 
In Augustus skeer al die Ienks hulle hare in medelye 
af. Supersonik (die gekombineerde joolnaam van 
Sonop en Erika) bou ’n wenvlot onder leiding van 
vlotkaptein Thomas Thomas van der Meulen. 

Cornel du Toit onthou ‘Vat jou sakkie lemoene...’:
“Een langnaweek was ek een van die laaste ouens by 

die koshuis. My sakke was klaar gepak. Ek moes net 
wag vir my broer Frans (toe reeds ’n oud-Sonopper) 
om ’n krat lemoene te kom afhaal, dan kon ek ook 
waai. Frans laat weet toe op die selfoon ek kan solank 

uitkom, hy sal die lemoene sommer “daar agter” kry. 
(In daardie tyd was daar nog ’n klein hekkie agter by 
kamers 25 en 26 waarvoor slegs lede van die Verre 
Weste en die Stille Weste die sleutel gehad het.) Ek 
het flink opgespring en die krat gegryp. 

By die hekkie aangekom, was ek verbaas om dit oop 
te vind met ’n silwer Peugeot wat buite staan en luier. 
Ek het nie onmiddellik onraad vermoed nie. Selfs nie 
toe daar twee onbekende mans van regs af aangestap 
kom nie – een met ’n krat in sy hande en die ander 
een met niks. My goedgelowigheid in mense het my 
laat dink die mans help bloot my (gereeld afwesige) 
buurman trek. Dit was eers toe ek die skootrekenaar 
en die “crowbar” in die krat opmerk dat ek besef het 
daar is ’n slang in die gras. 

Die een knaap is toe reeds by die Peugeot en ek 
staan tussen die ander man en sy pad na vryheid. Ek 
sit toe my krat lemoene neer, gryp hom voor die bors 
en sê in my kwaaiste Engels: “What are you doing?” 

’Sêrkus’ – die singende sirkus kom Sonop toe



1 2 91 2 8

Die een en ander opgraderings vind ook plaas 
onder toesig van Pokkel Viljoen (daardie jaar 
huiskomiteelid vir Grond en Geboue) en Oom Piet 
(die faktotum), soos byvoorbeeld die inrig van ’n 
joolstoor (met toerusting) en ’n volledig toegerusde 
gimnasium (waar Sonoppers voortaan kan ysters 
buig). Sonop verloor vir die eerste keer in etlike jare 
hul titel as die kampus se drastoelkampioene – baie 
meen dit is te wyte aan die Ikaruseffek – maar ons 
vergoed vir hierdie blaps deur in Oktober 2012 weg 
te stap met die louere as Koshuis van die Jaar. 

Jason Moolman dink terug aan ‘Die begrafnis van 
Kaneelsie’:

“Kaneelsie was die Noorde se geliefde tarentaal wat 
uiteindelik die stryd teen Max (die Weste se hond) 
verloor het en met sy lewe geboet het. Ienk Willie 
“Dominee” Griessel het die begrafnisdiens gelei. Hy 
het vir ons voorgelees uit die HAT – die Handboek 
vir die Afgestorwe Tarentaal. Die skriflesing was 
natuurlik ’n akkurate definisie van Kaneelsie se 
wese: ’n klein jagvoël, byna so groot soos ’n hoender, 
met ’n donkergrys, witgespikkelde veredos en ’n kop 

wat lyk soos dié van ’n kalkoen. Al die teenwoordige 
eerstejaars was so oorval met emosie dat hulle 
spontaan begin huil het. Na omtrent vyf minute se 
huilery het die eerstejaars noot gevat en Kaneelsie 
op die gepaste wyse gegroet met geloofsliedere soos 
“Lank sal hy lewe” en “Neem my op vlerke”.”

En toe begin ons stoei! Maar voor ons behoorlik aan 
die gang kon kom, sien ek ’n skroewedraaier in sy 
hand en ek stamp hom hard weg. (Ek is nie lus om my 
langnaweek met ’n steekwond te begin nie.) In die 
wegstoot, probeer ek soveel moontlik afstand tussen 
my en hom kry, en ek begin weghardloop. Maar die 
vent wou nie hê ek moet só lig daarvan afkom nie 
en hy gryp na die naaste beste voorwerp om my 
mee te gooi: my lemoene! Nadat twee of drie van sy 
sitrusprojektiele die teiken mis, besluit die boef om 
liewer die aftog te blaas en hulle spring in die Peugeot 
en jaag weg.

Hoewel ek darem nie ernstige wonde opgedoen 
het nie, is ek vir ’n geruime tyd daarna nog gespot 
omdat ek weghardloop vir lemoengooiende diewe. 
Ook maar goed ek het gehardloop. Want ’n jaar of 
twee later lees ek ’n berig oor ’n boer wat met sy eie 
lemoene doodgegooi is. Dit kon ek gewees het!”

Na aanleiding van hierdie insident (en ander 
soortelyke voorvalle) is die klein hekkie by die Stille 
Weste permanent toegesweis.

Die informele huisdans (ook die ‘informal’ genoem’) 
lewer jaarliks heelparty oorsroponklike uitrustings op, in 

hierdie geval moes paartjies ’n idioom uitbeeld
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Pokkel Viljoen as een van die Londense ‘hooligans’ (met 
vrot tande) in 2012 se serrie” 

Ons groet vir Jacob Mohajane wat na 46 jaar diens amper 
so deel was van Sonop se kombuis soos die toerusting – hy 
verskyn hier saam met Nonnie Jenny (links) en Nonnie 
Meraai (regs)

Jac de Wet onthou ‘Proudboy die Vrieskalf’:
“Ek dink terug aan hierdie staaltjie waarby drie 

manne vanuit die Oos-Vrystaat betrokke was. Twee 
Oostemanne en ’n Noordeman. Kom ons noem hulle 
Fanjan, Pokkel en Gonzo.

Dit was in die middel van Landbouweek. (Ja, die 
Landboumanne het ook ’n toetsweek gehad – waarin 
hulle nogal met pen op papier moes skryf, mind you.) 
Na ’n uitmergelende toets, het die drie manne besluit 
om bietjie op die Proefplaas te gaan ontspan, waar 
hulle meer tuis was tussen die implemente, die mis 
en die reuk van rooigrond. Wanneer daar kampus of 
dorp toe gegaan is, is daar nooit met die bakkie gery 
nie, maar met Fanjan se familiesedan. ’n Negentien 
wat-wat Volkswagen Fox. Daai plattes met die 
uitstaan kattebak. 

So ontspan die klomp toe op die Proefplaas met die 
Fox se deure oop, RSG op die radio en ’n ietsie vir die keel 
in die hand. (Hulle het maar altyd geneem van die wyn 
wat brand. Richelieu. Hulle het gereken dis die sterkste 
brandewyn, omdat dit die enigste brandewynbottel 
was wat met toue vasgebind moes word.)

Na ’n wyle, net voor die son sak en die skemerte dik 
word, besluit die manne om tog net nie laat te wees 
vir Nonnie se aandete nie. (Hulle het ’n gerug gehoor 
dat dit voetsool en pienksous was.) Terwyl hulle hul 
weg vind tussen die skaapkrale en varkhokke deur, 
merk hulle ’n kraal op wat ’n paar jong Vrieskoeie en 
kalwers huisves. Sonder om tweemaal te dink, swenk 
die Fox van die pad af en die deure swaai oop. ’n Kalf 
sal moet saam teruggaan Sonop toe. Net vir gees. 

Die Proefplaasbeeste is nie juis wild nie en gewoond 
aan manne in kakieklere met brandewynasems, en 
so word ene Proudboy (volgens die “tag” in sy oor) 
sommer maklik omgeduik, vasgemaak en sonder veel 
gesukkel in die Fox se kattebak gelaai. Die Fox, die 
drie Vrystaters en die kalf in die kattebak is sonder 
moeite deur die Poefplaas se sekuriteitshekke. (Dit 
help altyd om Sotho magtig te wees wanneer dit kom 
by sekuriteitswagte, petroljoggies of beursgewers.)

Dit was egter vir die drie manne ’n groot gespook 
om die volgende dag, sonder die hulp van Oom Ricky 
Louw, die kalf weer gevang te kry. Proudboy was nie 
lank in die Tehuis nie, maar almal kon sien dat hy sy 
kuier terdeë geniet het.”
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Afrigter Zander Fick het die serenadegroep geneem na musikale hoogtes wat voorheen ongekend was

Cornel du Toit dink terug aan ‘Hacky Sack op die 
Westegras’:

“As touchies, sokker of frisbee nie die lang uur voor 
ete kon verbykry nie, sou Sonoppers selfs ’n rondte 
“hacky sack“ inpas – net solank hulle nie hoef te  
swot nie. 

Hacky sack behels die kuns om ’n sakkie gevul 
met sand in die lug te hou tussen vriende deur slegs 
jou voete te gebruik. Hoewel dit op sigself ’n kuns is 
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2013

die hUisVooRsitteR is neil Van heeRden. 

Sonop bereik in 2013 die hoogste sport in 
serenadeheugenis wanneer die groep skoonskip 
maak by die landsfinaal te Potchefstroom. Aan 
die stuur van sake is die begaafde Zander Fick. 

Gereelde selgroepe en huiskerk gedy onder leiding 
van Louis Venter (huiskomiteelid vir geestelik) en 
selgroepleiers soos Neville Smith en Leroux Stopforth. 

Sonop se akademiese prestasie is stadig maar seker 
aan die klim. In ’n poging om beter deurvloeisyfers 
aan te moedig, is daar teen hierdie tyd ’n stelsel van 
akademiese monitering ingefaseer, naamlik HEMIS 
(ofte wel, Higher Education Management Information 
System), wat reeds by plekke soos Stellenbosch 
geld. As ’n Sonopstudent nou wil seker wees van 
koshuisplek, moet hy ’n slaaggemiddeld handhaaf 
én ’n minimum hoeveelheid krediete behaal. (Die 
gryskoppe het agtergekom dat die jonglatte uitgevind 

het hulle kan – kort voor eksamentyd – bloot die 
risikomodules staak, en dan lyk hulle rekenkundige 
gemiddelde op die oog af baie goed.) Hand aan hand 
met hierdie akademiese moniteringstelsel – wat 
natuurlik sorg vir tonne papierwerk op Oom Tonie se 
tafel – loop die idee van terugwerkende mentorskap: 
’n Sonopper kry as eerstejaar hulp van ouer manne, 
en wanneer hyself ’n senior word, tree hy weer as 
begeleier vir ’n volgende eerstejaar op. (Mentorskap 
in Sonop toon wisselende vlakke van sukses, om 
eerlik te wees, maar die hoop beskaam nie.) 
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Hoe meer dinge verander, hoe meer bly hulle dieselfde: 
Gesinsdag 2013, met alles van uie, tot modderbaddens tot 
vliegtuie op die Westegras

om te bemeester, was daar nog nie genoeg aksie na 
ons smaak nie. Dus het die spel vinnig ontaard in ’n 
mengsel tussen hacky sack en brandbal.

Die gewysigde weergawe van die spel behels dat 
die bal slegs vier keer iemand se voete hoef te raak 
voordat die “brandgedeelte“ inskop. Na vier skoppe, 
kan die persoon met die vinnigste hande (of wat die 
hoogste kan spring) sy kans waag om na die hacky 
sack te gryp. Die vanger het dan die voorreg om ’n 
ander deelnemer te gooi met die hacky sack – so hard 
as wat hy wil (of kan).

Hierdie spel het genoeg gille en jille veroorsaak 
om ’n paar nuuskieriges vanuit ander streke nader 
te lok. Kort voor lank het die toeskouers dan besluit 
om saam te speel – gretig om iemand te brand, maar 
versigtig dat die warm patat nie hulle lot word nie. 

Op een só ’n middag het twee semmies hulle by 
die spel aangesluit. Ongelukkig vir die semmies 
het Thomas van der Meulen (ofte wel “Thomas die 
Boom” na aanleiding van sy lengte) daai dag saam 
gespeel. Omdat Thomas so vrek hoog kon spring, 
was die ander deelnemers meestal aan’t skarrel om 
van hom af weg te kom. Die brawes wat hom wél 
uitgedaag het vir die hacky sack, het geweet dat, as 
hulle misvang, hulle baie naby aan Thomas sou wees 
en dus die primêre teiken. 

Een van hierdie semmies raak naderhand gatvol 
vir heeltyd weghardloop, en hy durf Die Boom aan. 
Thomas se lengte en ervaring was egter te veel, en 
ons kon almal sien: die semmie het moeilikheid. In  
die weghardloop, kyk die semmie so angstig oor sy 
skouer dat hy vergeet om te kyk waar hy hardloop. 
Hy pyl toe reguit op kamer 17 en 18 se tuin af – wat 
netjies versier is met twee jong bome en twee ronde 
sementballe – en draai net betyds vorentoe om te sien 
hoe die sementbal hom pootjie. Amper soos die hacky 
sack waarmee hy oomblikke gelede nog gespeel het, 
trek die semmie deur die lug, en land kop eerste teen 
die boom se stam!

Die arme semmie het die spel daai dag verlaat  
met niks minder nie as ’n gekneusde ego en ’n erg 
gekneusde voorkop.”

Sonop is ongelukkig hierdie jaar twee Mills‘e kwyt: 
advokaat Daan Mills bedank van die Sonopraad en 
William Mills, sy seun, van die huiskomitee.  
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’n Interimverkiesing word gehou en Cornel du Toit 
sluit homself aan by die HK. Sonop besweer hul 
drastoeldemone – na die vorige jaar se glips – en wen 
die wedloop gemaklik. (Dít nadat Sonop in vyfde plek 
moes wegspring, omdat die tydhouers drooggemaak het.) 
Drommedaris (“tot jou tjommie klaar is“) gaan gepaard 
met enkele organisatoriese verleenthede, maar slaag 
daarin om almal veilig by die eindbestemming te bring. 

Die gebruiklike foto voor die kerk en die swem in die 
plaasdam op Drommedaris

Elke jaar klim ’n paar dapper semmies die Stalle se dak uit 
om die seile te span (geen verwysing na Kurt Darren nie) 
sodat die vlot en vlotbouers beskut is van die elemente

Jan van der Walt onthou ‘Joubert Hoy en die 
barmhartige polisievangwa’:

“Ek skets graag die baie kleurvolle prentjie van 
Joubert Hoy. 

Hoy is ’n baie unieke mens met baie unieke 
maniertjies wat baie min mense verstaan. Hy sal 
partykeer net spontaan begin skree en daarna lag 
en g’n mens sal weet wat aangaan nie. Hy verander 
ook in verskillende mense (wat elk oor hul eie 
persoonlikheid beskik) met elke groot gebeurtenis 
op die kalender, en dan het hy natuurlik ’n ander 
naam vir elke geleentheid: “Stroy” (Streeksnaweek 
Hoy), “Eoy” (Eksamen Hoy), “Troy” (Tronk Hoy) en 
“Broy” (Braai Hoy) – om maar net ’n paar te noem.

Hoy is omtrent 1.7m lank met die spreekwoordelike 
appelfiguur. Hy kén van kosmaak (hy was immers 
hoof van die kosspan op 2013 se Drom) en dan geniet 
hy nog boonop om dit te eet ook. 

Ons het vroeg in 2013 ’n Joolweek social gehad 
saam met Nerina en – soos wat ’n man maar maak 
na so ’n lekker social – bietjie dorp toe gegaan. Na 
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Zeftroue sorg vir allerlei belaglikhede – die ou met die 
motorwiel om die nek is Thinus Botha

Prof. Roelf Visser oorhandig – in gesonder tye – die 
kaskartrofee aan Jaco Calitz

die ergste woeligheid van so ’n aand sou die manne 
gewoonlik êrens in die oggendure weer in die Oostepad 
ontmoet om die aand se gebeurtenisse te bespreek. 
Ons was so vyf troepe terug in die pad, net lekker besig 
om te bespiegel wie van ons die oulikste dame op die 
aand nader getrek het. Die volgende oomblik stop daar 
’n polisietrok voor die Oostehek. Na so ’n paar minute, 
klim daar ’n mannetjie agter uit. Ons kon nog nie 
lekker sien wie of wat dit was nie (met dié dat die blou 
ligte ons bietjie verblind het). 

Die figuur stap nader aan die hek en al wat ek kon 
uitmaak is ’n taamlik ronde silhoeëet. Hy het ’n KFC 
“takeaway” sak in sy regterhand gehad en iets wat 
lyk soos ’n narhoedjie met een klokkie daaraan op sy 
kop. Ek het nog gesukkel om die komieklike prentjie 
hier voor my oë te glo, toe die persoon roep: “Luister 
bliksems, maak oop die hek – hierdie KFC gaan hulself 
nie opeet nie!” 

Joubert Hoy is seker die enigste ou wat dit kan 
regkry om ’n lift by die polisie te reël én hulle te oortuig 
om op pad terug van die Square af te stop vir KFC.”

Jan van der Walt onthou ‘Jeano Coetzee en die 
boemelaaw’:

“Voordat ek hierdie betrokke gebeurtenis beskryf, 
eers ’n stukkie agtergrond oor my goeie vriend, Jeano 
Coetzee. Jeano is ’n baie koddige mannetjie met ’n 
unieke breiprobleem: sy “r’e” klink byvoorbeeld soos 
“w’s” en as hy die bekende rympie van “rooi ribbok 
ram” moet voordra sal dit soos “wooi wibbok wam” 
klink. Hy sal altyd na homself verwys as “die vinnigste 
vet flank in die Oosrand” en dit is die reine waarheid. 
Nog ’n kenmerk van Jeano waarvan al sy vriende kan 
getuig is dat hy altyd met ’n T-hemp en ’n driehoekige 
onderbroek geslaap het. Ons het hom gereeld daaroor 
moeilikheid gegee, maar hy het net altyd gesê hy het 
sy redes. 

2014

PRof. Roelf VisseR, diRekteUR Van tUksRes, 

kom op 31 Januarie te sterwe nadat hy die stryd teen 
kanker verloor. Hoewel Sonop en Prof. Roelf van tyd 
tot tyd koppe gestamp het – wanneer dit gaan oor 
die interpretasie van begrippe soos “tradisie” en 
“studentepret“ – het Sonoppers ook hul respekte betoon. 
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In 2014 was daar ’n bedelaar wat die vier manne 
wat bo teen die Oostehek gebly het (myself inkluis) 
vreeslik geteister het. As die boemelaar maar net 
geweet het hoe vinnig hy afgeransel sou word, het hy 
dalk twee keer gedink voor hy daardie Vrydagoggend 
voor Jeano se deur kom skreeu het. 

Ons het die Donderdagaand ’n Joolweek social 
gehad. Dit was een van daardie aande wat in ’n 
oogwink in ’n oggend kon verander. Redelik moeg en 
broos, is ons omstreeks sesuur bed toe met die doel om 
bietjie in te lê, want ons het na ’n harde week besluit 
ons verdien die Vrydag af. Ons het op die meeste vir 
40 minute gelê toe die volgende woorde deur die Ooste 
weergalm: “LUISTEW MENEEW! AS EK JOU OOIT 
WEEW IN HIEWDIE STWAAT KWY MAAK EK 
JOU DOOD!” 

Ek is inderhaas uit my kamer uit en tot my groot 
vermaak sien ek vir Jeano Coetzee (definitief nog 
’n klein bietjie onder die prop) in sy standaard 
onderbroek en T-hemp kombinasie, besig om die 
bedelaar in Williamstraat af te jaag met Oom Piet (die 
faktotum op daardie stadium) se byl. Die byle het dus 
daardie dag gehuil soos nog nooit vantevore nie.”

Clark Fourie is huisvoorsitter. In sy termyn word 
die Sonop Diensspan amptelik erken as ’n liggaam wat 
effektiewe die uitgebreide huiskomitee verteenwoordig. 
Dit sluit die HK, ondersteunende komiteelede, 
streeksleiers en ’n eerstejaarsverteenwoordiger in. 
Gereelde diensspanvergaderings sorg vir groter kohesie 
tussen die koshuis se verskillende leierskapstrukture. 

Sonop beleef in 2014 weer ’n jaar van bogemiddelde 
prestasie: ons dansers verower die serrietrofee met 
“King Kong”, ons sangers dring nogmaals deur na 
sêr nationals en tree as naaswenners uit die stryd 
(“Die ander kry die glorie, maar die beste storie is 
die filmspan...”), ons onder 20 rugbyspelers gee vir 
Maroela pak in die finaal (34-10), ons hokkiespan 
gaan van krag tot krag en eindig skrams in tweede 
plek. Uiteindelik is dit byna onafwendbaar dat Sonop 
aangewys word as Koshuis van die Jaar 2014.

Daar word verneem van die ontydige afsterwe 
van oud-Sonopper, Chris Wiid, op 12 September 
2014. Die restourasieprojek tel toenemend 
spoed op en Sonop borg ’n aantal unieke woorde 
soos “Garibaldi” en “Sonop” in die WAT. 

Daar was groot ongelukkigheid nadat TuksRes besluit het 
Ienkmelodienk mag slegs in eerstejaarsdrag (die standaard 
gholfhemp en kortbroek) opgevoer word (soos hier gesien 
kan word) en ’n mens wonder watter waterdigte logika 
dááragter skuil

Die manne hou hulleself stylvol op Treintoer 2014
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Die Rajoos en Bert Rossouw by die ete in die Pad

David van Niekerk herroep ‘Cone op die Paal’:
“Dit was die eerste maand van ons semmiejaar in 

die Ooste. Vinnig het ons geleer hoe die dinge hier 
werk en al die verskillende games wat gespeel word: 
“Padkrieket“, “Kings and Arseholes” en natuurlik 
“Cone op die Paal”. Met Cone op die Paal moet daar 
’n verkeerskegel hoog in die lug gegooi word en as dit 

bo-op ’n ou telefoonpaal in die Oostepad land, wen jy 
’n kas brandewyn. 

Die eerste ding wat ons almal dink toe ons dit 
hoor, is: “Hoe moeilik kan dit nou wees?“ Ons het 
egter gou uitgevind waarom daar so ’n groot prys 
en unlimited probeerslae is. Vir ure elke dag het 
ons in die pad gestaan en die kegel op daardie 
bliksemse paal probeer kry. Ons het stories gehoor 
van ’n legendariese oud-Oosteman wat dit tien jaar 
vantevore reggekry het. 

Soos die weke verbygegaan het, het ons ook 
uitgevind daar is sekere mense wat gereeld naby 
kom en ander ouens wat liewer nie moes probeer 
nie. Enter: Hannes Vermaak. Hannes het meestal 
die affêre van ’n afstand af beskou. Die een of twee 
kere wat hy wel Cone op die Paal gespeel het, het hy óf 
iemand se kar raak gegooi, óf ’n mansjoen se venster 
tien meter weg! 

Een middag is ek en Jason Wells besig met Cone 
op die Paal. Hannes sit soos gewoonlik en lewer 
kommentaar oor hoe naby ons vorige gooie nou 
eintlik was. Ek raak toe so half geïrriteerd en sê hy 
kan self kom probeer as hy so grootbek wil wees. 
Tot my verbasing sê hy: “OK.” Ek gee vir hom die 
kegel en hy staan reg. “Cone op die paal!” skree die 
gemmer Hannes. Met ’n perfekte boog, vlieg die cone 
deur die lug en land netjies bo-op die paal. Vir ’n paar 
sekondes is ons al drie stomgeslaan. Die volgende 
oomblik gil Hannes “YES!” so hard dat sy gesig 
amper so rooi word soos sy hare terwyl hy deur die 
koshuis hardloop. 

Almal in die Ooste was redelik jaloers dat Hannes 
(van alle mense) uiteindelik die ys gebreek het. Maar 
hy het darem sy brandewyn met ons gedeel, en ons 
kon almal saam met hom vier.”

2015

die hUisVooRsitteR in 2015 is Jan-PaUl botha. 

Vir baie Sonoppers is die sogenaamde eerstejaarskamp 
steeds ’n belangrike inleiding tot die intrekdag, en 
’n plek waar hy sy eerste (en dikwels blywendste) 
vriendskappe op universiteit smee. Hoewel daar 
verskeie eerstejaarskampe aangebied word 

Die eerstejaarspanbounaweek bou op die bekende idee 
(voorheen uitdrukking gegee in dinge soos streeks- 
oefensessies en Kamp Koper) dat ’n gevoel van 
samehorigheid onder Ienks gekweek kan word
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Sonop Serenade 2015: die bierbrouers
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Dewet van Schoor (asook Thornton Fincham) 
onthou ‘Op hol’:

“Een aand, kort na die winter – dit was in Augustus 
2015 – het ’n paar dapper dames besluit om Sonop se 
nuwe raid te beproef. Onbewus van die tuinslang en 
moelasse wat gereed staan om hulle aand te versier, 
het die meisies ingesluip en die klok tien maal gelui. 
Die Sonopmanne was rats genoeg, en die dames 
is voor die Stalle bymekaar gemaak vir ’n bietjie 
“spesiale aandag”. Na afloop van hierdie spesiale 
aandag, was die Sonop eerstejaars gretig om hulle 
handdoeke aan te bied en die dames te vergesel tot by 
Nerina (waar hulle motors geparkeer was). 

Op pad terug koshuis toe, het die sports begin. By 
’n vasgestelde punt het die Sonop Ienks van hulle 
“inhibisies” ontslae geraak (kom ons sê maar hulle 
was voëlvry en gelukkig). Nie te ver van vryheid af 
nie (bedoelende: nie te ver van Sonop af nie – ’n ander 
tipe vryheid) is hulle deur ’n polisiekar opgemerk 
wat hulle die woonbuurt ingeja het. Die manne het 
jakkalsdraaie in die buurt se tuine gehardloop, totdat 
seniors hulle in “getaway” karre kom haal het. 

Enkele individûe het egter in die “cheese van” 
beland. Die polisie het hierdie arme siele ’n skrik op 
die lyf gejaag deur hulle vir ’n kort (maar spannende) 
rit in die vangwa te neem, en hulle daarna vry te laat. 
Die polisie het die vrygelate ouens tot by die koshuis 
gevolg, waar hulle spottend oor die luidspreker 
geroep het: “Hey, julle manne met die klein tollies!” en 
“Waar is al die kaalgat manne?” Die kaalgatte het op 
hierdie stadium in die nuut aangeboude studielokale 
weggekruip totdat hulle seker was die polisie is weg. 

Almal in Sonop kon darem daardie nag in ’n 
koshuisbed slaap en die volgende oggend Nonniekos 
eet met ’n glimlag op hul gesigte en ’n goeie 
herinnering vir hul oudag.”

(soos byvoorbeeld dié van Doxa Deo) is die NG 
Kerk Universiteitsoord s’n steeds die gewildste 
onder Afrikaanssprekende koshuisstudente. 

Die tradisionele verloop van ’n raid – toeter, jaagtog, 
dooie hond, en geleide (in daardie volgorde) – is 
vandag grootliks uitgedien. Hoewel dit vir baie van 
ons betreurenswaardig is, is dit seker nie te moeilik 
om te begryp nie: ’n motorjaagtog is enersyds nogal 
onprakties (vandat Sonop se deurpad ommuur is) en 
andersyds redelik gevaarlik (iets waarvan manne soos 
Etienne Wolmarans en AC Swanepoel kan getuig). 
Boonop het die eerstejaars al hoe meer bedrewe 
geraak in die fyn chemie van daai brousel wat ons 
ken as “dooie hond“ – soveel só dat Christoff van der 
Merwe se vinger eendag amper afgevrot het as gevolg 
daarvan. Hoe dit ook al sy, die tyd was ryp vir ’n nuwe 
soort raid en, soos altyd, het Sonop nie teleurgestel 
nie. (Sien Dewet van Schoor se vertelling hieronder.) 

Aangesien krieket by UP in wanorde verval het – 
TuksSport skitter skynbaar in hul middelmatigheid – 
besluit die koshuise om reg in eie hande te neem.  
Hulle reël self ’n sesmankriekettoernooi, wat Sonop  
ook in 2015 wen. ’n Klimraam word neffens die 
krieketnette by Sonop opgerig (vir oefening in die  
trant van Crossfit). Beide Drommedaris en die 
gebruiklike treintoer na Stellenbosch vind plaas  
in hierdie jaar. 
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Het skuusen allen den meneren...

TuksRes se strenger maatreëls vir sosialisering en die 
gebrek aan ’n sentrale kuierpunt (iets wat Hatfield Square 
in ’n sekere gebied het, voordat dit gesloop is) maak dat 
Sonop toenemend interne kuiergeleenthede skep (soos 
hierdie braaidag by die koshuis) en dit is natuurlik ’n baie 
goeie ding

Intussen blyk dit darem dat kenmekaars min of  
meer soos altyd voortgaan – dalk met ’n bietjie  
minder geniepsigheid en raserigheid as voorheen,  
maar – kompleet met naamborde, senioriteitslyste  
en goppenommers. 

Kollege Tehuis vier hul honderdjarige bestaan  
en die tradisie van Sonop vs. Kollege word ’n  
jaarlikse instelling. 

Sonop en Erika se Wimbledon social is een van die 
gewildstes op die kalender
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Altus Bisschoff onthou ‘Berries en die Haka’:
“Dit is min dat jy ’n Suid-Afrikaner kry wat so 

versot is op die All Blacks soos Bernard “Berries” 
Janse van Rensburg. Die volgende gebeurtenis is ’n 
sprekende voorbeeld. 

Dinge by ons eerstejaarsdinee in 2015 was jolig. Die 
druiwesap en koringwater het gevloei, die dansvloer 
was volgepak en ’n mede-eerstejaar het besluit dit is 
tyd vir die Haka. ’n Uitroep vir Berries om die Haka 
te doen het begin uitkring en gou het die hele saal 
handeklappend vir Berries aangemoedig. 

Berries het in die middel van die sirkel gaan staan 
en almal tot bedaring gebring. (Dit is belangrik om te 
noem dat hy nie baie skaam is nie.) En toe – sonder 

enige waarskuwing – het hy sy klere begin uittrek. 
Alles behalwe sy onderbroek! En net daar, voor sy 
koshuisvriende en hul metgeselle, het Berries die 
Haka van begin tot einde foutloos gedoen. Kaalbas.”

Die vlot: ’n ode aan Duitse bier

In stede van aparte dinees vir die semmies en seniors, 
is daar besluit om eerder een, gesamentlike huisdinee 
te hou vir almal. (Hoe meer siele, hoe meer vreugde.) Op 
’n meer hartseer noot: dit is met ’n swaar gemoed dat ’n 
jong Sonopper en vriend, Edrich Lourens, begrawe 
word en ons staan ook twee geliefde kombuiswerkers, 
France en Josephine, aan die dood af. Weens probleme 
met haar gesondheid, neem Nonnie Zany Geyser, na 
omtrent drie jaar se diens, vervroegde aftrede. 
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En die Drom rol steeds voort



1 4 11 4 0

Sonoppers sak af op die tradisionele knie by ’n 
rugbywedstryd

Va N  w Ê r e L D r e K o r D  t o t  e e U f e e S

Die ‘tydlose’ Bollietrollie

2016

hieR aan die begin Van 2016 is dit oPVallend  

dat Suid-Afrika gebuk gaan onder ’n golf van studente-
betogings (soos byvoorbeeld die hutsmerke: feesmustfall 
en afrikaansmustfall). Ook die Universiteit van Pretoria 
kon nie daarin slaag om hierdie golf vry te spring nie. 

Vir Sonop is die hoogtepunt van 2016 onteenseglik die 
feesnaweek wat beplan word vir 23 tot 25 September 
2016. Die huisvoorsitter in die aanloop tot hierdie groot 
mylpaal is Dewet van Schoor. Hy erken dat hy toenemend 
druk ervaar (vanuit verskillende oorde, soos die huidige 

Stian Schutte vat saam ‘Alles wat saak maak’:
“Biggest loser, Die Vet Gemmer, Baby Chocolates, 

Nonnie Kok, Nonnie Jenny en Sexy Nonnie Dup, 
Meiring de Clercq, al die Eloffs, Hank the Tank en 
sy bloedspoor, voetsool en tjips, bokkos, dooie hond, 
manneraids, lights, night lights, tweestreek Taljaard, 
Hey Boys se vrot lemoene, telefoontjie, graadvang 
Lubbe, ken jou maatjie en wie is Grant Kahn, 
Bossie die Bloutreinbaba en Marnus Amperpappa, 
stallestoepe, tuinkompetisie, reversy to firsty, 
eendjieloop, Bosdiens, streeksienks, hardloop deur 
die streke, LOTI, Gesinsdag, die Pastorie en Stalle, 
Treintoer, Drommedaris, die Waka Trofee, Koshuis 
van die Jaar, Ratelrugby, waterkaskenades, Lentedag, 
huisvergaderings, drastoel en kaskar, Kwagga die 
volstuis, Fanie die vlakvark, Oorle Olie die hond, 
Boggom en Voertsek, Botter die brak en Iwan sy baas, 
Shaun Raymond en die Makhulu’s, Perd die ponie, 
streeksnaweek, Byt, Boom, die Weste vir parkering, 
pis in die punch en Huur ’n Baba Kaal, dooiehond, Die 
Bollietrollie, dagings en streeksnaweek.”

VSR) vir Sonop om vinniger te transformeer. Waar ons 
dus nou terugkyk oor die wederwaardighede van tien (of 
honderd) jaar, is dit dus ook nodig om vorentoe te kyk en 
te vra: Hoe sal Sonop se volgende hoofstuk daar uitsien? 
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NG Gemeente Pretoria-Oos was lank die studentekerk  
vir Sonoppers

inleiding

in skRille kontRas met al die haRtseeR en 

verskeurdheid wat die Rebellie van 1914 en 1915 
onder die Afrikanervolk gebring het, kan die 
jaar 1916 beskryf word as ’n jaar vol opwinding 
en besondere gebeure vir die Afrikanervolk:
·  Die Vrystaatse Sinode van die NG Kerk was in 

1916 die eerste sinode om om ’n besluit ten gunste 
van ’n Afrikaanse Bybelvertaling te neem.   

·  Alhoewel Afrikaanssprekendes eers tot 1933 sou moes 
wag om ’n volledige Afrikaanse Bybel te kon besit, 
is Afrikaans reeds sedert 1916 ’n amptelike erkende 
kanseltaal in die Afrikaanse Gereformeerde Kerke.

·  Die bekende en gewilde gesinstydskrif Huisgenoot 
verskyn vir die eerste keer op 20 Mei 1916 
– aanvanklik as ’n maandblad maar later as 
weekblad soos ons dit vandag nog ken.

·  Tafelberg Uitgewers – as direkte uitvloeisel 
van Nasionale Pers – begin op 9 Maart 1916 met 
boekhandelbedrywighede in Bloemfontein. 

·  Die Afrikaanse Studentebond (ASB) kry in 
1916 in Pretoria sy beslag as uitvloeisel van 
die Werda-Komitee van Stellenbosch. 

·  Die Helpmekaarfonds – wat na afloop van die 
Rebellie (1914/1915) gesitig is om die rebelle se 
boetes en skadevergoedingseise te betaal – is 
in 1916 begin en bestaan tot vandag nog. 

En tussen al bogenoemde opwinding en besondere 
positiewe gebeure in 1916, word daar op ’n 
kerkraardsvergadering van die NG Kerk Pretoria, 
gehou op 2 September 1916, besluit om ’n koshuis vir 
universiteitstudente op te rig. Voortspruitend hieruit 
word die woonhuis van ene Mnr. Archie Struben in 
Brooklyn, ’n oostelike voorstad van Pretoria, deur die 
NG Kerk Pretoria (Bosmanstraat) in dieselfde jaar 
aangekoop vir ₤3 000 en herdoop na Sonop Christelike 
Tehuis – ’n manskoshuis vir Tukkiestudente ’n klipgooi 
van die kampus af en onder die toesig en bestuur van 
Prof. WP de Villiers, die eerste huisvader, geplaas.

Nooit kan die Sonopverhaal oorvertel of op papier 
neergepen word sonder om die besondere rol wat 
die NG Kerk in die totstandkoming, uitbreiding, 
onderhouding en bestuur daarin gespeel het, te 
noem nie. ’n Rol – nie net van die daarstel van die 

gebouefasilteite en personeel nie, maar ook van 
geestelike versorging en begeleiding aan die inwoners.

Om die volle Sonop en Kerk verhaal in die ruimte 
beskikbaar in dié Eeufees Gedenkblad weer te gee, 
is ’n taak van onmoontlikheid. Daarom is wat hier 
volg niks anders as ’n spreekwoordelike voëlvlug oor 
dié besondere verhaal nie. ’n Breedvoerige vertelling 
van die Sonop en Kerk-verhaal met die titel Die rol 
van die NG Kerk in Sonop Christelike Tehuis 1916 – 
2016, verskyn na alle waarskynlikheid einde 2016.
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1916 – 1920
sonop – eiendom van en bestuur deur 
die ng Kerk pretoria – Bosmanstraat 

tydens die ng keRk se tRansVaalse sinode 

se sitting in 1916 het twee predikante uit die 
platteland (die van Lydenburg en Soutpansberg) 
die voorstel ingedien vir ’n Kerkelijk Tehuis vir 
studente aan die Transvaalse Universiteitscollege.

Op 3 Junie 1916 – ’n maand na die sinodesitting – 
verskyn dié saak op die sakelys van die kerkraad van 
die NG Kerk Pretoria – op daardie stadium die naaste 
gemeente aan die TUC gronde. ’n Kommissie bestaande 
uit ouderlinge DE van Velden, WH Hofmeyr en Dr. 
DF du T Malherbe word saamgestel vir terugvoer op 
die kerkraadsvergadering van 2 September 1916.

1920 – 1937 
sonop – eiendom van en bestuur 
deur die ng Kerk pretoria-oos en 
later eiendom van die Transvaalse 
universiteitskollege maar onder  
bestuur van die ng Kerk pretoria-oos

as geVolg Van die UitbReiding na die oostelike 
deel van Pretoria, word die NG Gemeente Pretoria-
Oos op 28 April 1920 gestig en word Dr. DJ Keet op 24 
September 1920 as die eerste gemeenteleraar bevestig.

Deel van die afstigtingsooreenkoms is dat Sonop – 
volledig met kaart en transport – aan die nuutgestigte 
NG Kerk Pretoria-Oos – oorgedra sou word.

Vir die noodsaaklike en ononderhandelbate 
uitbreiding van die tehuis het die NG Kerk Pretoria-
Oos nie fondse gehad nie en moes fondse van elders 
bekom word. 

Aangesien die destydse Departement van Onderwys 
nie aan die kerk fondse vir uitbreiding beskikbaar kon 

Die A. E. du Toit Auditorium het tydelik die 
studentegemeente gehuisves

Na deeglike ondersoek, asook raadpleging met 
die Raad van het College, beveel die kommisie op 
die kerkraadsvergadering van 2 September 1916 die 
oprigting van ’n Kerklijk Tehuis aan en dat die eiendom 
van die heer Archie Struben in Brooklyn vir die doel 
aangekoop moet word met okkupasie Januarie 1917.

Twee maande na dié historiese besluit – op 
die kerkraadsvergadering van 4 November 1916 
– word Prof. WP de Villiers as eerste huisvader 
van Sonop aangewys. – ’n pos wat hy vir 19 jaar 
beklee het. Prof. de Villiers was ’n dosent in Duits 
aan die Transvaalse Universiteitskollege asook ’n 
kerkraadslid van die NG Gemeente Pretoria en na 
afstigting ook van die NG Kerk Pretoria-Oos.

In Februarie 1917 het die eerste inwoners hulle 
intrek geneem en in Maart dieselfde jaar vind die 
amptelike opening plaas met hooggeplaastes soos 
Z. Ed de Adminstrateur, de Burgemeester en leden 
van den Stadsraad en leden van den Collegeraad.

Die geestelike versorging van die inwoners 
is deur Dr. HS Bosman, predikant van die NG 
Kerk Pretoria behartig – ’n man wat diep spore 
nie net in die kerk getrap het nie, maar ook in 
die breëre samelewing – veral die onderwys. 



1 4 51 4 4

Die studentegemeente het enkele jare in die Musaion  
byeen gekom

S o N o P  e N  D i e  K e r K

met die beoogde daaRstel Van ’n ng keRk 

Teologiese Fakulteit by die universiteit tree die 
Sinodale Kommissie van NG Kerk toe tot die oorname 
of nie van Sonop aan die universiteit, deur aan die 
NG Kerk Pretoria-Oos die aanbod te maak dat sou 
hulle as gemeente nie die fondse het om Sonop terug 
te koop nie, die Sinode dit dan sou doen. Sonop moet 
te alle koste in die hande van die NG Kerk bly.

In Februarie 1937 vergader die moderator, skriba 
en saakgelastigde van die NG Kerk met die rektor 
van die universiteit en op 19 November 1937 word 
die bestuur van Sonop vanaf die NG Kerk Pretoria-
Oos na die NG Kerk Sinode oorgedra. Maar tog – 
alhoewel die bestuur van Sonop nou in die hande 
van die NG Kerk se Sinodale Kommissie was – was 
dit nog steeds die eiendom van die universiteit.

stel nie, het die huisvader Prof. de Villiers voorgestel dat 
Sonop aan die TUC “verkoop” word sodat dié die nodige 
fondse kon bekom. Op 14 Maart 1921 is die koopkontrak 
onderteken en Sonop aan die TUC getransporteer. 

Twee van die belangrikste klousules in die koopakte 
tussen die universiteits en die kerk is die volgende:

1. Het bestuur, de kontrole en de adminsitrasie van het 
eigendom hierby verkocht berust uitsluitelik by de Kerk.

2. De Kerk behoudt mits deze het recht om het eigendom 
hierbij verkocht te enige tijd terug te nemen en transport 
ervan te ontvangen tegen betaling van het uitstaande 
kapitaal.

Op dié wyse is daar toe ₤12 000 van die staat  
bekom en is heelwat uitbreidings gedoen – geboue is 
opgerig en selfs aangrensende erwe is aangekoop.

Lynreg teen die NG Gemeente Pretoria-Oos se 
langtermynbeplanning om die Sonopeiendom in die 
toekoms weer met kaart en transport terug te koop,  
was daar in die vroeë 1930’s versoeke vanaf die TUC dat 
hulle alleen eienaarskap én volle bestuursmag  
van Sonop wil hê.

oP 28 mei 1946 maak die keRk die aanbod om die 

uitstaande balans van ₤3 790 terug te betaal sodat die 
eindom terug op die naam van die kerk getransporteer 
kan word. Bykans twee-en-’n-half jaar later, op 26 
Augustus 1948 word volmag gegee dat die registrateur 
van die universiteit die dokumente kan onderteken. 

En so, na 27 jaar (14/03/1921 – 26/08/1948), is Sonop 
weer regtens die eiendom van die NG Kerk – nou nie 
meer van ’n gemeente nie, maar van die NG Kerk Sinode.

Met Sonop nou sy eiendom, het die NG Kerk Sinode 
met groot sorg via die Sonopraad na die tehuis 
omgesien. Soveel so dat die kerk ook fondse beskikbaar 
gestel het om in die laat 1950’s/vroeë 1960’s fondse te 
bewillig vir die bou van die Bloutrein en die Noorde. 

Die geestelike versorging was nog steeds aan die  
NG Kerk Pretoria-Oos toevertrou wat met ywer en 
entoesiasme na die Sonoppers se geestelike welstand 
omgesien het. 

1937 – 1948
sonop – eiendom van die universiteit 
van pretoria (voorheen TuC), onder 
bestuur van die die ng Kerk sinode en 
geestelike versorg deur die ng Kerk 
pretoria-oos

1948 - 1960 
sonop - eiendom van en onder bestuur 
van die ng Kerk se sinodale Komissie 
en geestelik versorg deur die ng Kerk 
pretoria - oos
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Universiteitsoord - die huidige Studentekerk
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weldRa soU die tyd aanbReek dat die geestelike 

versorging van die Sonoppers deur die NG Kerk  
Pretoria-Oos (1920 – 1960) tot ’n einde sou kom.  
Hierdié verandering was die gevolg van die afstigting 
van die NG Kerk Universiteitsoord op 29 Julie 1960.

Die groot dryfveer agter hierdié afstigting was ds 
Kobus Potgieter, op daardie stadium studenteleraar 
van die NG Kerk Pretoria-Oos. Met sy besondere 
liefde vir en insig in studentebediening, asook sy 
versiendheid as kerkleier, het hy die noodsaaklik 
van ’n studentegemeente nader aan en onder die 
studente gesien en hom daarvoor beywer. 

Voor die inwyding van die NG Kerk Universiteits-
oord se besondere kerkgebou op 18 en 19 Maart 1967, 
het die studente vir sewe jaar vanaf gemeente-
stigting die gebruik wat reeds vanaf 1958 deur 
hulle vorige gemeente NG Kerk Pretoria-Oos as 
gevolg van te groot getalle begin is, voortgesit 
deurdat eredienste in die AE du Toit Auditorium 
en die Aula op die kampus by te woon.   

Van meet af aan het daar ’n besondere band tussen 
die nuutgestigte NG Kerk Universiteitsoord en die 
Sonopinwoners bestaan. Hierdie band was wedersyds: 
Studenteleraars het met ywer en entoesiasme die 
Sonoppers geestelik bedien deur kamerbesoeke, 
groepsbesoeke en Bybelstudiegroepe. Maar ook 
het die Sonoppers met ywer en entoesiasme hulle 
Skepper in dié unieke gemeente gedien – sommige as 
leieres en voorsitters – op die studentekerkraad, die 
UKJA bestuur, dienswerkkampe, sendinguitreike, 
straatwerk en diens van liefdadigheidsaksies.

Hierdie tydperk was ook ’n tydperk waarin die 
Sonopraad die nood raakgesien het om die tehuis te 
restoureer – ’n projek wat nie sonder die finansiële 
hulp van die NG Kerk se Sinode gedoen kon word. 
Dit is veral inwoners van die laat 1970’s en vroeë 
1980’s wat die Restourasieprojek onder leiding van 
ds Kobus Potgieter sal onthou. Aan die eenkant 
het hy saam met sy Restourasie-komitee oud-

Sonoppers aangespoor om aftrekorders vir die 
projek te voltooi, aan die ander kant het hy die nood 
van die “vervalle” tehuis by die Sinode bepleit. 

Sonop – eiendom van die Bond van Oud-Sonoppers 
(Artikel 21 maatskappy sonder winsbejag), onder 
bestuur van die Sonopraad en geestelik versorg 
deur die NG Kerk Universiteitsoord (1999 - )

Die groot restourasieprojek in die laat 1970’s en 
vroeë 1980’s het nie net die Sonopgeboue van ’n 
totale val gered nie, maar ook die weg gebaan vir die 
stigting van die Bond van Oud-Sonoppers (BOS) 
wat weer op sy beurt instrumenteel sou wees met 
die aankoop van Sonop in 1999 by die NG Kerk.  

In die notule van die tradisionele Huisvergadering 
tydens die Sonop 70 Fees op 13 September 1986 
word beskryf hoe daar na ds Kobus Potgieter 
se verslag oor die 10 jaar lange suksesvolle 
restourasie spontaan oorgegaan is met die 
ontbinding van die Sonop Restourasiekomitee, 
en die aanstel van dieselfde komiteelede as die 
eerste bestuur van die Bond van Oud-Sonoppers.

Die BOS-bestuur het op 10 Junie 1994 volgens 
die Maatskappywet nr 61 van 1973 Sonop 
Christelike Tehuis as ’n maatskappy kragtens 
Artikel 21 sonder winsbejag tot stand gebring. 
Die lede van die maatskappy is aangewys uit: die 
NG Kerk Noord-Transvaal Sinode (8 lede), die 
Rektoraat van UP (1 lid), die Universiteitsraad (1 
lid) en die Bond van Oud-Sonoppers (10 lede).

Toe die NG Kerk Noord-Transvaal Sinode in die 
laat 1990’s besluit om van sy eiendomme wat nie 
direk met kerklike werk te make het nie, van die 
hand te sit, was die tafel van die BOS-bestuur se kant 
gedek om die kooptranskasie van R1 miljoen op 10 
November 1998 te beklink danksy opgehoopte fondse 
na die Restourasieprojek en lenings deur twee oud-
Sonopperbroers, Jacques en Pine Pienaar, teen ’n uiters 
billke rentekoers en terugbetalingvoorwaardes.   

 Na ’n tydperk van 83 jaar na stigting het daar ’n 
nuwe fase vir Sonop aangebreek – ’n fase van nie 
meer die eiendom van die NG Kerk nie, maar nou 
eiendom van sy oud-inwoners. Tog bly die visie nog 
dieselfde – om steeds Sonop Christelike Tehuis te 
wees waar die Woord van God die hoogste gesag is 
en wyse van die studentelewe in Sonop maar ook 
die koers van die toekoms van Sonop bepaal.    

1960 – 1999 
sonop – eiendom van en onder 
bestuur van die die ng Kerk met 
geestelike versorging deur die ng Kerk 
universiteitsoord
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inleiding 1916

1920

1921

die betRokkenes by sonoP VeRantwooRdelik  
vir die 2013/2016 restourasieproses het sterk gefokus 
op die huidige werk wat in 2013 in aanvang geneem het 
en beplan was om teen middel 2016 voltooi te wees.

Dit dek egter slegs die laaste 3 jaar van die 100 jaar 
waarvoor ons fees vier. Daar was 97 jaar van bou, 
af breek, weer bou en restourasie voor die huidige 
restourasieperiode. Altyd was daar mense wat 
wou verbeter aan die fasiliteite vir die inwoners. 
Dit spreek ook van die toewyding van betrokkenes 
om te midde van beperkte hulpmiddele van ’n 
onafhanklike instansie altyd te poog om die beste 
moontlike blywêreld vir die inwoners te verskaf.

Die woorde in die Sonoplied van 1976 verwys  
na en onderstreep ook die aard van die geboue na  
ongeveer 60 jaar se inwoning, “waarom sal ons  
oor die poefplaas wil huil want wie wil tradisie  
vir luuksheid verruil”.

Dit is ook die rede en voorloop tot 2013/2016 se 
restourasieprogram.

Dit bly interessant om te kyk na die tydlyn van Sonop 
se fasiliteite ontwikkeling. Volgens oorvertelling soos 
opgeskryf in vorige feesblaaie was die verloop as volg:

stigting met 37 inwoneRs nadat ’n hUis en eRwe 

in Brooklyn van Mnr. Archie Struben aangekoop 
is teen £3 175. Te danke aan Prof. WP de Villiers, 
D Malherbe, Dr. Wim Nicol en Mnr. Sydney Martin 
verteenwoordigend van die NH en G Kerk as eienaar.

Die nuwe tehuis het net plek gehad vir 26 studente. 
Addisionele plek is gehuur vir die ander 11 studente 
in Andersonstraat, bekend as Goedhalshuis en 
Avondrust (later bekend as Naglawaai) en Maiden’s 
Hope op die hoek van Marais- en Williamstraat. 

sonoP bestaan Uit die ooRsPRonklike 

huis vir die huisouers en matrones, ’n lang 
enkelverdiepinggebou teen Mackenziestraat 
tewete die Stalle en die drie rooibaksteen-geboue 
met vier kamers elk net Oos van die Stalle.

in 1921 beslUit PRetoRia-oos gemeente dat 
Sonop moet uitbrei en £12 000 word vir ’n £ vir 
£ basis van die regering geleen deur middel van 
die TUK-Raad. As waarborg vir die lening is die 
eiendom geregistreer in die naam van die TUK.
In die beginjare (1916-1921) is die kombuis 
van die bestaande woonhuis gebruik. Eers 
in 1921 is ’n kombuis en eetsaal gebou.

Die woonhuis van Mnr. Archie Struben wat in 1917 Sonop  
se eerste hoofgebou geword het

1922

in dié JaaR is goedhalshUis, eRwe 87, 89 in 

Andersonstraat van Mnr. Goedhals teen £1 300 
aangekoop. Ook is daar vier erwe, 334 – 337 in 
Mackenziestraat aangekoop teen £412,10. Die 
erwe was bedoel as sportgronde en is gesien 
as ’n goeie belegging. Na die aankope is Sonop 
se eiendom in 1933 waardeer op £11 500.
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Die ou Stalle en (in die voorgrond) die Weste se oudste 
mansjoen in 1934

1924-1928

1936

sonoP het toe Reeds instandhoUding benodig, 
maar geld was skaars. Studente het krake herstel 
en self hulle kamers geverf. Nadat ’n paar inwoners 
gedurende ’n wintervakasie agter gebly het en 
restourasiewerk gedoen het, het ’n maatskappy die 
werk waardeer. ’n Paar van dié studente is toe vrygestel 
van koshuisgeld vir die werk wat gedoen is. ’n Kerklike 
kommissie het in 1928 besluit dat Sonop aan die 
TUK oorgedra word vir administrasie en bestuur. 

in 1936 kRy sonoP sy tweede hUisVadeR, 

Mnr. AC Vlok. Hy was destyds voorsitter van die 
Sonopraad. In daardie jaar koop die Sinode die 
tehuis terug van die TUK vir ’n bedrag van £5 000.

1937-1939

nUwe kameRs, ’n addisionele toilet, waskameRs 
met storte en ’n bad word gebou. Ook in dié jaar word 
nog drie vier-slaapkamerhuise in die Ooste gebou, 
maar met breër stoepe. Nog vyf mansjoene word in die 
Weste gebou. In 1939 staan daar dus 14 mansjoene.

1941

1942

1943

die hUidige PastoRie is in dié JaaR geboU  

as ’n huisvaderswoning en is beskryf as “’n  
aparte sierlike dubbelverdiepinggebou”.

Na die huisvader se afsterwe is die Pastorie  
deur die matrones benut.

In 1952 word ’n nuwe kamer vir die matrone 
aangebou en die groot sitkamer onder in die  
Pastorie word vir studente gereserveer.

’n nUwe swembad woRd Voltooi @ £250 

en twee nuwe tennisbane word ingebruik geneem.  
Die ses Sonop erwe word gekonsolideer onder ’n  
enkel titelakte.

aan die einde Van 1943 is die oU stalle  

gesloop en die nuwe dubbelverdieping Stalle kon  
toe 29 studente huisves in plaas van die 13 van 
 die ou Stalle.

Die hoeksteen van die nuwe Stalle is op 29 April  
1944 gelê.

In 1944 het tweede en derdejaars twee-twee in die 
enkelkamers van die Stalle gebly. Die Stalle is eers  
later vir eerstejaars gereserveer.

Die Eetsaal met swembad in voorgrond
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1947

1949

1951

1953-1956

na die boU Van die PastoRie as nUwe 

huisvaderswoning was die ou oorspronklike woning 
in onbruik vir ’n tydperk. Later in 1947 word dit 
betrek deur senior studente tot ongeveer 1959.

in oktobeR 1949 is ’n fietsloods en ses 
motorhuise gebou na ’n besluit deur die huis in Mei 
1937. In 1966 was daar twaalf motorhuise gebou.

in 1951 is die ooste/weste badkameR geboU.

’n Huisvergadering van 1950 het voorgestel 
dat die badkamers elektriese badketels kry. 
Die HK notules van 1950 meld dat planne vir 
nuwe badkamers opgetrek en beskikbaar is.

die gemakshUisies bo in die stalle woRd  

afgeskaf en slegs een toilet bly onder in die Stalle oor.
Die badkamers is in 1956 geteël, die geute herstel 
en ’n warmwaterstelsel is teen £45 geïnstalleer. 
Die kombuis word in 1954 gemoderniseer teen ’n 
bedrag van £3 721 en in 1955 in gebruik geneem. 
“Die stowe was so vinnig dat voordat die matrone 
haar oog kon knip, is die kos verbrand”.

g e S K i e D e N i S  Va N  S o N o P  S e  g e B o U e

1955/1956

1958

die nooRde badkameR is in 1955/1956 

gebou om voorsiening te maak vir die 
uibreiding en afstande vanaf kamers.

Reeds in 1949 is beslUit dat die tennisbane 

daagliks na halfses natgespuit moet word. In 1958 
is ’n nuwe baanblad aangebring. In 1985 is die bane 
weer voorsien van ’n nuwe baanblad en spreiligte.
Na ’n besluit van die Sonopraad in ongeveer 
1955, op aandrang van oud-Sonoppers, dat 
die inwonerstal tot 150 beperk word, word die 
Noorde, Sentraal en Bloutreinkamers gebou.
Dit bring plek vir 155, 5 meer as besluit, in 
149 enkelkamers en 3 dubbelkamers.

1959-1960

1960

in 1959 ondeRsoek die sonoPRaad die  

moontlikheid van ’n skottelopwasmasjien. Gedurende 
1959 – 1960 word die eetsaal tot groot vreugde van  
die inwoners vergroot. In 1959 word dit ook oorweeg  
om die Ontspanningsaal en die Eetsaal te verbind.  
Die plan word egter daar gelaat na advies van die argitek.

die oU woonhUis is in 1959 afgebReek om 

plek te maak vir die Biljartsaalkompleks.
Die swembad is uiteindelik in 1960 opgevul 
na ’n Huisbesluit in 1950. Die bodem was 
gebars en suiweringsapparaat te duur.

1961-1976

in die wooRde Van hannes de beeR  

(HK Voorsitter 1971) in die feesblad van 1976: 
“Die noodsaaklikheid van vernuwing is tydens 

In 1922 was daar net grondpaaie in Sonop
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Sonop se eiesoortigheid sal verder teruggevoer kan word tot die tradisioneel oorwegende landelike herkoms  
van sy inwonders

1976-1985

1985

’n aanhaling Uit die RestoURasiekomitee  

se Meesterplan van 1976 met Ds Kobus Potgieter as 
Voorsitter het gelui: “In die geskiedenis van Sonop 
was daar nog nooit ’n restourasiepoging van hierdie 
omvang nie. Teoreties behoort ’n restourasiepoging 
van hierdie aard nie meer nodig te wees nie aangesien 
’n restourasiefonds gereelde instandhouding moet 
kan finansier”. Die projek was beplan vir 18 maande 
afhangende van die sukses van fondsinsameling.

In 1985 is gerapporteer dat die mansjoene in die 
Weste, Ooste, die Stalle, die Weste badkamers, 
Personeelkwartiere, Biljartsaal, kombuis en 
kombuistoerusting, eetsaal, Noorde badkamers, die 
Pastorie en die hulpmatrone woonstel gerestoureer 
is tussen 1978 en 1985 teen ’n totale bedrag van R285 

die nUwe tennisbaan woRd in 1985 in 

gebruik geneem – wat ’n Sonopper laat sê het: 
“Ons kan nou weer tennis speel op hierdie terrein 
en hoef nie soos voorheen hinderniswedlope 
agter ’n tennisbal aan te doen nie”.

die sestigerjare reeds deur die Sonopraad besef. 
Probleme met die finansiering van die bouprogram 
het egter verhoed dat die Stalle en die mansjoene 
in die Ooste en Weste gerestoureer word”.

Die Kerk het nie meer sy weg oopgesien om finansieël 
by ’n vernuwingsprogram betrokke te wees nie en die 
Universiteit kon ook nie met finansiering behulpsaam 
wees nie as gevolg van ’n eie druk bouprogram.
Die status quo is dus gehandhaaf vanaf 1961 tot 1976.



1 5 31 5 2

g e S K i e D e N i S  Va N  S o N o P  S e  g e B o U e

Die nuwe tennisbaan vord in 1985 in gebruik geneem - wat 
’n Sonopper laat sê het: 'Ons kan nou weer tennis speel op 
hierdie terrein en hoef nie soos voorheen hinderniswedlope 
agter ’n tennisbal aan te doen nie.'

1986-2010

ViR ’n tydPeRk Van 24 JaaR was sonoP in ’n 

oorgangsfase. Suid-Afrika was in ’n oorgangsfase. 
Eers het die Bond van Oud-Sonoppers in 1998 Sonop 
in ’n maatskappy, Sonop Christelike Tehuis (Edms) 
Bpk by die Sinode van die NG Kerk gekoop teen R1 m.

Die omgewing waarin Sonop, sy inwoners en 
Universiteite in die algemeen funksioneer het, het 
drasties verander en ’n groot invloed op die koshuis, sy 
inwoners en die manier van dinge doen in Sonop gehad.

Dit was ’n tydperk van onsekerheid, wat gelei het 
tot onsekerheid of verder belê moet word in Sonop se 
fasiliteite na die aankoop van die tehuis vanaf die NG 
Kerk deur die Bond van Oud-Sonoppers in 1998. Die 
maatskappy het ook finansieël gesukkel en nie die 
middele gehad om fasiliteite te verbeter nie. Tog was 
dit moontlik om in 1989 die muurbalbaan te bou.

Na die besluit van die vorige Sonopraad en 
maatskappy-lede in 2010 om nuwe maatskappylede 
en ’n nuwe direksie aan te stel, het dit dadelik 
duidelik geword dat die maatskappy se bates 
(Sonop se geboue) dringend aandag nodig het.

Die eerste restourasievergadering is reeds 
op 30 Maart 2011 in die Eetsaal gehou.

336,32 (in geldwaarde van 2015 was dit R3 m).
Die oorblywende gedeeltes wat nog aandag 

moes kry, was die Bloutrein, die Noorde, 
Motorhuis en afdak, vervanging van oorhoofse 
kabels en terreinwerk en padoppervlaktes.

In 1981 besluit die Huis dat die Ooste pad 
uitgekap moet word en daar gras geplant 
moet word. Die saak is steeds hangende.

2010-2013

ViR die nUUtaangestelde diReksie in 2010 was 
dit eerstens nodig om die LEEFWêRELD in Sonop 
te verbeter. Seker die moeilikste fase, maar met die 
samewerking van opeenvolgende huiskomitees se 
leiding en die samewerking en begrip van die inwoners 
het die kwaliteit van die inwoners se leefervaring en 
hulle sukses as studente met rasse skrede vooruitgegaan. 

Die positiewe verandering in die kultuur en 
leefwêreld het binne ’n baie kort tydsbestek die 
vraag na inwoning in Sonop verhoog. Die groeiende 
waglyste wat elke jaar ontstaan het, het verseker dat 
die besettingspersentasie van kamers gestyg het. Dit 
is verder ondersteun deur effektiewe administrasie 
met invordering en uitgawes. Die resultaat was ’n 
gesonde balansstaat wat die Sonopraad in staat gestel 
het om die eerste fase van die restourasieprogram 
in Maart 2013 te begin en teen middel 2014 af te 
handel. Die proses is momentum gegee met die 
aanstelling van Jaco Minnaar (’n oud Boekenhouter) 
as argitek en Bernhard Boersema as boukontrakteur. 
Verbeterings ten bedrae van R3,7 m is voltooi en betaal 
en die volgende fasiliteite is vervang of verbeter: 
·  Die Ooste/Weste badkamers (Nuut)
·  Die kombuis ondersteuningsvertrekke (Nuut)
·  Studielokale in die ou personeelkwartiere (Herbou)
·  Onderdak dek tussen die biljartsaal en 

die kombuis wat inloop in die eetsaal 
deur groot oopskuifdeure (Nuut)

·  Een Ooste mansjoen as ’n “skou” eenheid (Restoureer)
·  Groen vriendelike waterverwarmingstelsels by 

die kombuis en Ooste/Weste badkamers (Nuut).
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Die Sonoprestourasiekomitee - 2013/16

2014 – 2016

Vanaf middel 2014 het die sonoPRaad gefokUs 

op finansiële beplanning om die maatskappy in 
staat te stel om ’n banklening aan te gaan om die 
res van die restourasieprogram te voltooi.

’n Lening is suksesvol verkry vanaf die Sonop 
maatskappy se bankiers, daar is onderhandel met 
boukontrakteurs, kwotasies is bekom en die verkose 
kontrakteur, AJ Renovatum van Bert Griffioen is 
aangestel op 13 April 2015 en op die terrein gevestig 
met ’n ooreengekome voltooiingsdatum aan die einde 
van Junie 2016. Al die werk het plaasgevind onder die 
waaksame oog van die argitek Jaco Minnaar en Sonop 
se Hoof Uitvoerende Beampte/ Koshuishoof Tonie 
Viljoen, verantwoordelik vir alle uitvoering en bestuur.

Die finale leiding, beoordeling en besluite is gedoen 
deur ’n toegewyde restourasie-komitee, Danie  
Slabbert (Voorsitter), Thys Neser, Dewald Theron  
en Tonie Viljoen. 

Die volgende restourasiewerk en verbeterings is 
tussen April 2015 en Julie 2016, voor die groot Eeufees 
van 2016 voltooi:

· Sentraal badkamers (Nuwe inhoud)
· Biljartsaal
· Noorde badkamer (Nuwe inhoud)
· Kombuis (Nuwe inhoud)
· Eetsaal (Nuwe inhoud)

· Stalle
· Stalle badkamers (Nuwe inhoud)
· Pastorie
· Bloutrein mansjoene
· Noorde mansjoene
· Sentraal mansjoene
· Ooste mansjoene
· Weste Mansjoene
· Afdakke en parkeerarea tussen Weste en Admin blok.

Met voltooing het die totale koste van opgradering en 
verbeterings vanaf 2013 tot 2016 meer as R12m bedra. 
Dit gaan ’n groot verskil maak aan die kwaliteit van 
Sonop se fasiliteite en BLYWêRELD. Die waardasie 
van Sonop se geboue in die middel 2016 was R53 m. 

Die waarde van die kwaliteit LEEFWêRELD 
geskep deur toegewyde huiskomitees en besondere 
inwoners kan nie in geld gemeet word nie. Huidige 
inwoners, voornemende inwoners en hulle ouers en 
ook Oud-Sonoppers wil weet en verseker wees dat 
hulle wat deur Sonop gaan sal voel en ervaar hulle 
is deel van ’n spesiale ervaring wat hulle positief 
verander en voorberei vir die lewe as jong professionele 
mense wat ’n bydrae in die wêreld sal maak.

Slaag ons daarin is ons almal meer trotse inwoners en 
oud-inwoners wat sal omsien na Sonop, wat ook op alle 
oud-Sonoppers ’n indruk gelaat het.

Ek glo dat die oud-Sonoppers wat in September 2016 
die Eeufees bywoon in ’n nuwe Sonop self sal sien wat 
gedoen is en vermag is.
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Die uitsig vanaf die Stalle stoep, voor en na

Studielokale en die ou personeelkwartiere

Een Ooste mansjoen as ’n “skou” eenheid

die oUe die nUwe
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Badkamers

die oUe die nUwe

Biljartsaal

Kombuis
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die oUe die nUwe
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Bloutrein

Die ou waterverwarmingstelsel in die Ooste/Weste 
badkamers

Groen vriendelike waterverwarmingstelsels by die kombuis 
en Ooste/Weste badkamers

Eetsaal
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d i e 
h U i S v a d e r S 
v a n  S o n o p

Jan brEytEnbacH, toniE VilJoEn,  
paul bosman En HEnDrik bosman
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Prof. W.P. de Villiers

professor W.p. de villiers 
– Sonop se eerste 
huisvader
Jan bReytenbach

wilfRied PieRRe de VillieRs is geboRe oP  
22 Junie 1885. Hy was die sewende kind van tien 
kinders. Sy ouers was Ds. Willem Petrus de Villiers 
en sy vrou Maria Petronella van Reenen. Ds Willem 
was ondere andere predikant op Beaufort Wes 
(1868 – 1875) en op Carnavon (1875-1905) waar 
hulle tiende kind twee dae na geboorte oorlede is. 
Ds Willem Petrus se broer was die bekende Jan 
Stephanus de Villiers, bekend as Jan Orrelis van die 
Paarl wat die melodieë van Psalm 31 en Ges 20 in 
die ou Psalms en Gesange liedboek getoonset het. 

Gedurende die Anglo-Boere oorlog is krygswet 
in 1900 afgekondig. Ds Willem en sy vrou is deur 
die Engelse magte van patriotisme vir die boere 
beskuldig en as “undesiriable” persone na Beaufort-
Wes gestuur. Een van die seuns het as rebel by die 
boeremagte aangesluit, terwyl Wilfried Pierre (toe 
15 jaar oud) gevlug het, gevange geneem is, maar 
deur die toedoen van A. G. Visser weer vrygelaat is. 

Wilfried Pierre het aan die Universiteit van Ghent 
in België gaan studeer. Tydens ’n Christen studente-
konferensie in Liverpool wat deur hom en Willem 
Nicol (later administrateur van Transvaal) in 
Januarie 1908 bygewoon is, ontmoet hy vir Ethelwyn 
Roberts, ’n onderwyseres wat in Aberystwyth, Wallis, 
onderwys gegee het, maar baie belang gestel het in die 
Boere-oorlog. Twee maande later is hy na Welshpool, 
Wallis om ouers te vra en het hulle verloof geraak. 
Hy het egter eers sy doktersgraad studies aan die 
Universiteit van Ghent afgehandel voordat hy met 
Ethelwyn Roberts in 1910 in die huwelik getree het.

Hy word in 1910 aangestel as dosent en later 
professor in Duits en Frans aan die TUK. In 1917 
word hy aangestel as Sonop se eerste huisvader en 
trek hulle na die huis wat neffens voor die huidige 
biljartsaal gebou was. Sy oudste dogter, Eluned, was 
toe ses jaar oud en sy tweede dogter, Ethelwyn, was 
toe een jaar oud. Uit hulle huwelik is nog drie kinders 
gebore waarvan die jongste, Dora, in Sonop gebore is.

Prof. en Mev W.P. de Villiers het ’n baie wye 
vriendekring gehad. Onder hulle was die destydse 
Minister Daan de Wet-Nel asook Pierneef. Prof. 
Wilfried of Prof. WP, soos hy meer bekend gestaan 
het, was ’n filosoof en was ’n liefhebber van Leo 
Tolstoi en veral van sy “christelike humanisme”. Dit 
was die onderliggende rede vir die ontwerp van die 
“mantsjoene”, omdat dit Prof. WP se oortuiging was 
dat koshuise met lang gange nie menswaardig was nie. 
Elke kamer moes ’n buitedeur en direkte toegang tot 
die natuur en skepping gehad het. Hy het hom ook 
instudeer in die ontstaan en behoud van volke en hulle 
kulture. Op ’n gereelde basis het hy lesings aangebied 
by destydse kapteinskole om by die jonger generasie 
die beginsel en belangrikheid van die behoud van 
volksidentiteit en volkskulture te vestig. In 1965 is 
’n ere-doktorsgraad in filosofie aan Prof. W.P. de 
Villiers deur die Universiteit van Pretoria toegeken.

Professor WP was passievol oor Afrikaans, 
etimologie en die invloed van tale op kultuur.  
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Hy het sy siening dat elke volksgroep geregtig is op sy 
eie taal en kultuur nie net vir die Afrikaners uitgeleef 
nie, maar ook onder ander taal en kultuurgroepe 
bevorder. Tydens ’n besoek aan Wallis in 1994 deur 
een van sy kleinkinders, het hulle opgelet dat al die 
straatname in beide Engels en Wallies was en ’n 
bespreking oor die Walliese taal-herlewewing het gevolg 
met die Walliese gashere. Daar is toe met oortuiging 
verklaar dat dit Prof. WP van Suid-Afrika was wat die 
Walliesers gemobiliseer het om te veg vir die behoud 
en viering van hulle taal, en dat  hy met reg die vader 
van die Walliese taalbeweging genoem kon word.

Van sy huisvriend Pierneef het hy verskeie skilderye 
aangekoop. Hierdie skilderye was sy privaat eiendom 
en dit het hy aan sy kinders vererf. Pierneef het self ook 
van sy tekeninge aan die kinders as geskenke gegee. 
Hy het ook toestemming by die destydse Sonopraad 
gekry om ’n stel skilderye van Pierneef aan te koop 
as ’n belegging vir Sonop, wat hy dan ook gedoen het. 
Hierdie stelling is deur beide sy dogters Ethelwyn en 
Dora (Dot) bevestig. Toe tannie Dot gedurende 2009 
(sy was toe 87 jaar ouid) in Pretoria kom kuier het, 
wou sy weet of sy die versameling Pierneefskilderye 
wat haar pa vir Sonop aangekoop het, kon besigtig. 
Sy is ongelukkig kort na sy die versoek gerig het, 
oorlede voordat dit vir haar gereël kon word.

Prof. W.P. se oudste dogter, Eluned, het getrou 
met ’n Sonopper, Danie Theron van Rooyen, wat 
in die landbourigting gestudeer het. Sy tweede 
dogter, Ethelwyn, het getrou met Dirk de Vos wat 
in 1955 aangestel is as die eerste professor en hoof 
van die Departement Siviele Ingenieurswese aan 
die Universiteit van Pretoria. Ethelwyn het haar 
herinneringe aan Sonop soos volg op skrif gestel:

 “In 1917 het ons verhuis na Sonop-tehuis, 
Murraystraat, Brooklyn waar my pa huisvader 
was. Ek was toe nog nie een jaar oud nie. Lillie 
(Eluned) was 5 jaar ouer as ek. Na my was daar 
Boet (Willem Petrus), Friedel (Gomer Wilfried) en 
Dot (Dora Frances). Sy was 5 jaar jonger as ek. 

In die vakansietyd het ons by Sonop heerlik 
gespeel – lekker wegkruipplekke gehad op die hope 
matrasse wat almal opmekaar gestapel is. Ons 
het al die stukkies kryt, stompies potlood, halwe 
bottels ink, kladpapier en eksamenboeke, ens. uit die 
studentekamers bymekaargemaak. Ons het ook in hulle 

stortkamers rondgeseil – ook om en om die wasbakke, 
en kneuskolle gehad wat die krane veroorsaak het as 
jy wel in ’n wasbak vasgly. In een stortkamer het ons 
die uitlaatgat toegestop en handdoeke onder die deur 
gedruk en al die krane oopgedraai. Ons het toe daar 
in die water rondgegly. Om uit te kom, moes ons uit 
die venster klim – die water het lank geneem om alles 
uit te loop en ons kon eers later die deur oopmaak.

Ontgroeningstyd het ons geniet – bo in die 
bome geklim om te sien wat aangaan. Die sloot vol 
modderwater en rolle doringdraad waarin die studente 
die laaste aand gedoop sou word. Ons het toe nie besef 
dat die draad voor die tyd verwyder sou word nie. Daar 
was altyd ’n ‘hofsaak’ en die groenes moes pille wat van 
rou mieliemeel, uie, kasterolie, ens. gemaak is, sluk. 
As hulle daarna op die grasperk lê en opgooi, het ons 
belangrik gevoel as ons vir hulle water kon aandra.” 

Prof. WP was ook ’n stoere republikein wat eenmaal 
tydens ’n vergadering wat Dr. DF Malan by die 
Fonteine gehad het, Dr. Malan met ’n militere sabel 
verdedig het toe lede van ’n oproerige skare hom wou 
bydam. Hy was etlike jare later ook ’n uitgesproke 
teenstander van Suid-Afrika se deelname aan 
die Tweede Wêreldoorlog en het tot sy familie se 
ontsteltenis by die Ossewa Brandwag aangesluit.

Na bykans 20 jaar as huisvader het daar 
ongelukkighede tussen hom en sommige van die 
studente en die Universiteitsowerhede ontstaan. Hierdie 
onenigheid het gelei tot Prof. WP se bedanking as 
huisvader en het hy Sonop na 20 jaar verlaat. Die 
volgende is ’n aanhaling uit ’n brief wat ’n onbekende 
persoon aan ’n koerant geskryf het. Uit die aanhaling 
blyk die werk en resultate van Prof. WP se aksies onder 
die studente:

“…In Sonop word ’n groot werk vir die individu en die 
Afrikanerdom deur Prof. W.P. de Villiers gedoen. Die 
jong Afrikaner word gedissiplineer, nie deur reëls en 
regulasies nie, nie deur gedwonge gehoorsaamheid aan 
wette wat hulle oorsprong in vreemde tradisies het nie, 
nie deur aanbidding van holle rooskleurige formules wat 
gedurig aan denkluie proletariaat verkondig word nie, 
maar deur opvoeding dit wil sê ontwikkeling van die 
bewussyn van eiewaarde en nasionale waardes. Hierdie 
doel kan nie deur boekekennis bereik word nie, maar 
alleen deur kontak en onder leiding van ’n man wat 
diepvoelend en diepdenkend is, en wat groot genoeg is 
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om bo partypolitiek en individuele jaloesie te staan. Dit 
is merkwaardig hoe Professor W.P. de Villiers dit regkry 
om ’n groep studente wat tot verskillende politieke 
partye behoort, lede van verskillende kerke en in 
verskillende nasies hulle oorsprong het, saam te smelt 
tot een Afrikaner groep wat dieselfde ideaal koester en 
hulle trots op hulle afkoms bewaar…” 

Na sy aftrede het Prof. WP en sy eggenote hulle 
gevestig op sy plaas Doornhoek buite Potgieterus. Hier 
het hy ure lank ontspan deur hom besig te hou met 
houtwerk in die vorm van meubelstukke en yster 
smeewerk. Met sy handblaasbalk het hy pragtige 
kandelare en lampstaanders vervaardig wat vandag as 
kosbare erfstukke in sy nageslag se huise pryk.

Weens verswakte gesondheid het Prof. WP en sy 
eggenote hulle laaste paar lewensjare by hulle skoonseun 
en dogter, Prof. Dirk de Vos en sy eggenote Ethelwyn, 
deurgebring in hulle woning in Suidstraat, Hatfield. 
Prof. W.P. is op 20 Junie 1968 oorlede, twee dae voor sy 
82ste verjaarsdag. 

As Sonoppers, die wat hom geken het en die wat daarna 
gekom het, sal ons hom onthou as iemand wat diep spore 
getrap het om Sonop te ontwikkel en te vestig as ’n 
bakermat, nie net vir die Universiteit van Pretoria nie, 
maar vir die hele Suid-Afrika.

Sonop se “vergete” 
huisvader
tonie VilJoen

blaai ’n mens deUR die sonoPgedenkblaaie wat 
die Sonopverhaal van 1916 tot 2011 (95 jaar) vertel, dan  
is dit opmerklik dat daar baie min aandag aan Sonop se 
tweede huisvader – Mnr. AC (Chris) Vlok (1936-1939) 
– gegee is. Tereg kan hy Sonop se “vergete” huisvader 
genoem word. 

’n Verdere bewys dat Mnr. Chris Vlok Sonop se 
“vergete” huisvader genoem kan word is dat daar  
tot Julie 2015 geen foto van hom in die eetsaal 
vertoon is nie – en dit ten spyte van die feit 
dat fotos van die ander twee huisvaders, Prof. 
WP de Villiers (1916-1935) en Prof. ID Bosman 
(1939-1947), reeds vir etlike jare elke Sonopper 
begroet wat kom aansit vir ’n bord nonniekos.

Dit is dus net van pas om in hierdie Sonop Eeufees-
boek die sluier te lig oor die minder bekende en 
byna vergete huisvader met inligting uit sowel ou 
kerkraadsnotules van die NG Gemeente Pretoria-
Oos, notules van die Sonopraad- en Sonophuis-
vergaderings asook ’n genealogiese geskrif van en 
persoonlike gesprek met een van sy aangetroude 
nasate, Adriaan Swanepoel wie se eggenote Susan 
’n agter-kleindogter van Mnr. Chris Vlok is.

Arnoldus Christiaan Vlok is op 9 Augustus 1867 as  
een van ’n tweeling gebore (sien laaste paragraaf) en  
het ’n groot deel van sy kinderjare op Sutherland 
deurgebring. Hy was bevoorreg om later sy skool-
loopbaan aan die prestige South African College  
High School (SACS – gestig 1829) aan die voet van 
Tafelberg en Duiwelspiek voort te sit.

Toe hy 16 jaar oud was, is sy vader oorlede. Hy moes  
toe skool verlaat om met die boerdery op Sutherland te 
gaan help. Vier jaar later is sy moeder ook oorlede en  
keer hy op 20 jarige ouderdom weer terug skool toe om  
sy matriek te behaal.

Hy kwalifiseer hom as landmeter en werk onder 
andere as draughtsman by die Landmeter Generaal 
se kantoor in Pretoria en was later Chief “Computer” 
to the Surveyor General. Na sy aftrede open hy sy 
eie kantoor in die Greshamgebou in Andriesstraat Mnr. Chris Vlok (1936-1939)
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(Pretoria) waar hy tot op die ouderdom van 70 jaar 
privaatwerk gedoen het en toe daarna vir drie jaar 
die huisvaderskap van Sonop op hom geneem het.

Twee faktore wat bygedra het om Chris Vlok te skool  
en te slyp om deel van Sonop se vroeëre jare se 
huisvader-galery te kon word, was sy skoolopleiding by 
die South African College High School (SACS) in 
Kaapstad én sy huwelik as wewenaar met Maria 
Elizabeth Mostert op 1 Februarie 1899, dogter van  
Mnr. OC Mostert, eerste rektor van Grey College 
Bloemfontein. 

SACS se waardegedrewe benadering tot opvoeding 
en onderwys moes ongetwyfeld op Chris Vlok 
afgeskuur het en hom ’n ideale kandidaat vir 
Sonophuisvader gemaak het: The school prides itself 
on the balanced education it provides, the world class 
facilities on offer, the fact that SACS men strive for 
excellence in all spheres of school life and that it 
places a strong emphasis on high moral values.  

Met bogenoemde diep gewortelde waardes van 
SACS en ’n skoonvader en mentor in Mnr. OC Mostert 
– eerste rektor van Grey College Bloemfontein 
– was hy sonder enige twyfel toegerus om Sonop 
Christelike Tehuis se tweede huisvader te word.

Sy betrokkenheid by Sonop was die onafwendbare 
gevolg van sy betrokkenheid by aanvanklik 
die NG Kerk Pretoria (Bosmanstraat) en later 
meer spesifiek die NG Kerk Pretoria-Oos.

Met die afstigting van die NG Kerk Pretoria-Oos van 
die NG Kerk Pretoria (Bosmanstraat) op 28 April 1920 
word Chris Vlok tot die kerkraad van die nuutgestigte 
gemeente verkies onder wie se sorg Sonop ook voortaan 
sou val. Sy direkte betrokkenheid by Sonop begin op 2 
Maart 1922 toe hy vir die eerste keer op die NG Kerk 
Pretoria-Oos se Sonopkommissie benoem word. 

Vir die volgende 13 jaar, tot hy as opvolger van die 
eerste huisvader Prof. WP de Villiers, aangestel is, 
het hy ononderbroke sy gewig by Sonop ingegooi 
– eers net as lid van NG Kerk Pretoria-Oos se 
Sonopkommissie en later ook as voorsitter.

Die bedanking van Prof. WP de Villiers op 1 
November 1935 as Sonophuisvader het die weg gebaan 
vir die aanstel van Sonop se tweede huisvader. 

Ten spyte van die destydse Universiteitsraad se 
besluit – dat dit die wens van die Raad is dat die 
volgende huisvader een van die doserende staf van die 

Universiteit moet wees – verleen die Universiteitsraad 
op 3 Maart 1936 toestemming dat Mnr. AC Vlok 
tydelik as koshuisvader kan waarneem. Hierdie 
tydelike aanstelling het uiteindelik vir drie jaar 
geduur totdat Prof. ID Bosman op 9 Augustus 1939 
die pos van Sonophuisvader by hom sou oorneem.

Noemenswaardig van Mnr. AC Vlok is dat daar 
in sy kort huisvadertermyn van drie jaar vier 
bykomende mansjoene (16 kamers) in 1937 gebou 
is. In die Sonopargief is daar die planne wat deur 
homself opgetrek is, terwyl die Universiteitsraad 
se Jaarverslag van 1937 melding maak dat dié 
vier mansjoene die enigste uitbreiding van 
studentebehuising in 1937 op die Tukkiekampus was.   

Buiten dat Mnr. AC Vlok se naam vanweë sy 
huisvaderskap en die bou van vier bykomende 
mansjoene diep in die annale van Sonop Christelike 
Tehuis ingegraveer is, en sy foto voortaan saam 
met Prof. WP de Villiers en ID Bosman in die 
eetsaal pryk, is daar in die nabye omgewing van 
Sonop twee ander landmerke wat herinneringe 
aan hierdie landmeter-huisvader oproep – 
Vlokstraat in Sunnyside is na hom vernoem en 
Hildastraat in Hatfield na sy tweelingsuster.

Net soos sy voorganger Prof. WP de Villiers en sy 
opvolger Prof. ID Bosman, het ook hy in Sonop se 
wankelrige beginjare met waardigheid en toewyding 
aan hierdié Geloofsmonument – soos oud-inwoner ds 
Kobus Potgieter Sonop eens beskryf het – help bou.

Ons eer sy nagedagtenis !

Rooikoppie in vlakte, Pierneef
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Sonop - ’n Grepie 
geskiedenis
PaUl J bosman

ek is waaRskynlik die enigste nog lewende 
oudbewoner van Sonop-universiteitskoshuis wat 
die langste tyd daar vertoef het. Benewens as 
eerstejaarstudent in 1952, het ek my grootwordjare 
in Sonop deurgebring. Nege jaar in totaal was ek 
Sonopper. Ek kan veral (met redelike gesag) rapporteer 
oor die tydperk Januarie 1939 tot November 1947. 
Daarby egter kan ek slegs praat uit die wêreld van ’n 
seun van tussen ses en veertien jaar oud - ’n tydperk 
wat vir my en my twee jonger broers die groot vreugde 
gebring het om te kon grootword in die ruim gronde en 
tuin van die vroeë Sonop. En daar was die kaskenades 
en dinge van sy studente wat ons van naderby kon 
belewe. Maar aan die anderkant moes ons die trauma 
deurmaak van ons pa, Prof. ID Bosman, die laaste 
huisvader van Sonop, se dood. Daar was kleiner 
skaduwees: my bloedvinte, my ma se gesondheid. 
Dan ook was daar die Tweede Wêreldoorlog wat tog 
maar sy peswolk oor alles gewerp het: skaarste aan 
voedselsoorte, petrolrantsoenering, onverkrygbaarheid 
van nuwe motors en motortoebehore soos 
buitebande, onenigheid onder volksgenote.

My eerste kennismaking met Sonop was laat op ’n 
Januarie-aand in 1939. My oudste broer het my op 
Balfourstasie kom haal. Ek het by plaasfamilie in die 
Frankfortdistrik gekuier, wat my op Frankfortstasie 
aan die sorg van die kondukteur toevertrou het. Na die 
hereniging met my ma en pa het my ma my deur ’n ou, 
baie groot huis en toe oor ’n stoep gelei na ’n kombuis 
en eetsaal. Daar is ’n bord opgewarmde kos (nog 
geen mikrogolfoonde) aan my voorgesit. In dieselfde 
eetsaal sou ek 67 jaar later tydens Sonop se 90-jarige 
herdenkingsfees ’n brunch geniet en ’n huisvergadering 
onder voorsitterskap van Willem Boshoff, met sy 
sedige gesig en vlymskerp sin vir humor, bywoon.

Terug na Januarie 1939. Die oggend na my nagtelike 
aankoms in Sonop het ek gaan kennis maak met die 
terrein en die geboue. Hoe bitter jammer dat die ou huis 
later gesloop is, klaarblyklik voor implementering van 
die wet wat sulke historiese erfenisgeboue beskerm. 

Prof. I.D. Bosman

Kremetart, Pierneef (1924)
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Dit was ’n impossante woning met breë bedrukte 
plafonne. ’n Groot vertrek het as biljartsaal en studente 
bymekaarkomplek gedien. Daar was benewens die 
biljarttafel, klavier en leunstoele, skilderye en ’n groot 
opgestopte buffel- en waterbokkop teen die mure. 
Van die skilderye het ek later as Pierneefs leer ken.

Voor die huis, tot teenaan Murraystraat, was ’n 
verwaarloosde tuin (mettertyd deur my pa in ’n lushof 
omskep) en waar die tennisbaan nou is, ’n nog erger 
verwaarloosde vrugteboord met knoetsige bome, die 
grond tussenin oorgroei met kakiebos, katbos en onkruid. 
Die huidige teerpaaie, in my pa se tyd gebou, was 
grondpaaie; die “Stalle” ’n gehawende enkelverdieping 
waar veral eerstejaars geakkommodeer is.

My verkenningstog het my verby die veertien 
mansjoene, deur die ablusiegerief en verby die 
swart personeel se woonkwartiere geneem. Veel 
later het ek besef dat die benaming “mansjoen” 
’n studenteskepping is gegrond op die Engelse 
mansion wat dui op ’n deftige herehuis. Die kontras 
met Sonop se piepklein vierkamertjie mansjoene 
behoef geen verdere kommentaar nie.

Die hele terrein, behalwe sy westekant waar ordentlike 
mure tussen Sonop en sy bure was, was omhein met 
doringdraad, sommer so ’n gewone vyfdraadheininkie, 
en reg buiteom ’n laning reuse kasuarbome. Wat kan 
mooier suis in ’n nagtelike wind as die naaldtrosse 
van ’n kasuar? ’n Vier voet diep watersloot het langs 
die noordheining geloop. As ek reg onthou, was 
daar ’n fietsloods teen die westelike heining.

Wat die groter omgewing betref: Brooklynsirkel was 
die stad se suidelike eindpunt. Miskien sal sommige 
van die “ou” oud-Sonoppers die strepie winkels naby 
die sirkel onthou: Pokroy se kafee, ’n fietswinkeltjie en 
nog twee of drie miserabele besigheidjies – voorlopers 
van Brooklyn Mall, die huidige magtige geldkatedraal.

Waar Waterkloof nou is, suid van die Brooklynsirkel, 
was enkele hoewes. Net Oswald Pirow (Minister van 
Verdediging in die 1933-koalisiekabinet) se groot 
wit huis het bo-op die rant gepryk. Die toekomstige 
Menlopark se oosgrens was min of meer waar die 
NG Kerk Suid-Oos Pretoria nou staan. Nader oos 
was ’n doringboomlaagte waar ek en my maats met 
fietse rondgejaag het en bendespeletjies gespeel 
het. ’n Straatblok of twee vanaf my vriend Rocco du 
Plessis se ouerhuis in Olivierstraat, verste beboude 

straat, was Anton van Wouw se ateljeehuis. Dié Groot 
Man, krom van artritis, het nog gelewe en ek het die 
voorreg gehad om hom te kon ontmoet. Op ’n dag 
het hy na my voete gewys en beduie dat ek dit nader 
moet hou. Hy wou hulle boetseer, het Rocco se ma 
Roccolien verduidelik. Sy was ’n Van Wouw-student.

Faerie Glen was ’n ongerepte stukkie Transvaalse 
bosveld. ’n Helder spruitjie (Morelettaspruit?) het deur 
die ruigtes gekabbel en die Bosmans het baie Sondag-
middae op sy oewers piekniek gehou met skons, 
sjokoladekoek, koffie en pynappelstroop; soontoe  
gedra oor kronkel bosveldpaadjies deur pa se 
splinternuwe 1939-Chevrolet.

Groenkloof het nie bestaan nie. Die Fonteinekiosk kon 
slegs bereik word met ’n baie slegte grondpad wat om 
die kop waar UNISA nou pryk, geloop het. Die grootpad 
na Durban was net tot by Heidelberg geteer. Tussen 
Johanneburg en Pretoria het ’n landelike omgewing 
geheers, die pad ’n smal teerpad met enkelbane. Die 
Ben Schoeman was nog net ’n hersenskim, net soos 
Wierdapark, Centurion, Rooihuiskraal, Hennopspark 
en Midrand, wat nou die ou pad se omgewing vorm. 

’n Paar weke na my aankoms, is Sonop gevul met 
studente en was ek meteens deel, weliswaar ’n klein 
deeltjie, van die veelgeroemde studentelewe. Ek 
kon by tye (ander tye is ek verwilder) ontgroenings 
gadeslaan: hoe die stomme Ienks moes bakoondkruip, 
die pil moes sluk en woeste liggaamsoefeningsessies 
moes deurmaak. Een Ienk se moeder het juis aan die 

Bosveld, Pierneef (1924)
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huisvader geskryf dat haar seuntjie weens sy brose 
gestel nie die liggaamsoefening mag bywoon nie. 
Die gevolg was dat die knaap, later ’n predikant, aan 
die kant van die grasperk op ’n baksteen moes staan 
– in ’n kombers toegevou vir “beskerming” teen die 
blakerende Februarie-hitte. Ek was ook getuie van 
gevegte met invallers uit ander koshuise, Kollege 
Tehuis en Voortrekker. Ook met Witsies voor en tydens 
intervarsities. Om mekaar se broeke uit te trek was 
vir die strydendes klaarblyklik die hoogtepunt van 
hulle universiteitsloopbane. Die verdediging van die 
gesogte Sonoptrofeë – oom Gert en Garribaldi – het niks 
minder geëis as die opoffering van ’n man se broek nie.

Ek en my broer Wim, nou die skepper van die 
bekende strokiesprentkarakters, het in die benoude 
gangetjies onder die vloerplanke van die ou huis 
ontdekkingstogte onderneem. ’n Kersvlammetjie het 
die nodige lig in die stikdonkerte verskaf. Op een so ’n 
uitstappie (eintlik het ons nie gestap nie maar plat op 
ons mae geseil) het ons ’n ysingswekkende ervaring 
op die lyf geloop. Voor ons in die donker het meteens 
die figuur van ’n reusagtige bebaarde man wat op 
sy rug lê, opgedoem. Tot vandag sweer Wim dat hy 
hom hoor snork het. Dit was oom Gert (’n twee maal 
lewensgroot houtbeeld) wat onder die vloerplanke 
van die spens teen die ontvoerders weggesteek is.

Ek onthou talle figure uit die tyd van my verblyf in 
Sonop; mense soos Manie Eloff (bokskampioen), S.W. 
Pienaar, T.P. Smit, Willie Maree, Jurie Geldenhuys, 
A.J. Fourie, Murray Louw, J.C. Combrinck, Murray 
Janson, Dirk Oosthuisen, Secondo Scribante (later 
oogarts), Brood Potgieter, Jannie Malan (jooldirigent), 
Freek Botha (tenniskampioen), Voël van Zyl, Kalaharie 
Uys, Carel Boshoff, Alwyn Burger (later grootkop by 
die WNNR), Philip Burger, Charl du Plessis (die reus 
wat in die swembad ingeduik het toe dit ses duim 
water bevat het), Willie Lubbe (rugbykaptein), Kobus 
Potgieter en sy broers S.T. en Christie. En dan was daar 
natuurlik Pik Botha, wat my een aand na sy mansjoen 
ingeroep het, en die verskriklikste skrobbering gegee 
het net omdat ek dieselfde van as sy nooi gehad het.

Van die swart personeel het Jan Kok en ou Jiem 
’n onuitwisbare indruk op my gemaak. Ou Jiem het 
die belangrike taak gehad om Sonop se etensklok, of 
liewers ghong, te lui. Die ghong het aan ’n tak van die 
lukwartboom tussen die kombuis en die werkers se 

kwartiere gehang. Nou nog kan ek helder in my drome 
die klank van die groot driehoekige ghong hoor – vier, 
vyf straatblokke ver waar ek by maats gespeel het. 

My tyd in Sonop is oorheers deur die Tweede 
Wêreldoorlog. Daar was Zeesen (Eric Holm) en radio-
uitsendings saans na Suid-Afrika en die gejuig in 
die biljartkamer wanneer soveel of soveel skepe se 
vernietiging deur die U-bote met klokgelui aangekondig 
is. Die Sonoppers was merendeels aan die kant van die 
Duitsers en hulle Italiaanse en Japannese bondgenote. 
Daar was die verduisterings (blackouts) waarvolgens 
die vensters snags toegeplak moes word sodat geen 
lig na buite sigbaar was nie. Alles ’n klomp tjol met 
die oog op die skep van ’n oorlogsneurose, want geen 
Duitse missiel of bomwerper het ’n reikafstand gehad 
wat Pretoria kon bedreig nie. Toe Singapoer voor die 
Japanners geval het, is ’n liedjie of deuntjie (bestaande 
uit vyf woorde) oor en oor in Sonop gesing: ‘Singapoer 
is in sy moer, Singapoer is in sy moer” – ’n liriek 
wat goed vergelyk met enige van die hedendaagse 
lirieke van die sogenaamde Afrikaanse songs.

Een nag het ’n paar Sonoppers besluit om die Union 
Jack, wat aan ’n paal voor die Uniegebou gehang het, 
daar te gaan afhaal. Die vlag is in repies opgekerf en het 
in ’n klerelaai in een van die mansjoene ’n wegsteekplek 
gekry. Ongelukkig vir die anti-Britsgesindes het 
iemand die registrasienommer van ’n sekere Harley 
Davidson-motorfiets aan die polisie verstrek en die 
volgende dag is die skuldiges gearresteer. Hoogs 
benoud en depressief het hulle in ’n polisiesel hulle 
lot sit en betreur. Laat die middag kom my pa die sel 
binne, ’n glimlaggie op sy gesig. Hy is vergesel van ’n 
offisier met ’n vrylatingskennisgewing. Wat gebeur 
het, is dat my pa met sy bottelgroen kar na generaal, 
of liewers veldmaarskalk, Jan Smuts se huis in Irene 
gery het. Die generaal/ eerste minister was met griep 
in die bed. Daar in die sinkslaapkamer het my pa 
vir die saboteurs in die bresse getree. Oom Jannie 
het sy privaatsekretaris geroep en ’n brief aan die 
tronkowerheid gedikteer wat die vrylating van die 
“jongens” in die sorg van hulle huisvader gelas het.

Vaagweg onthou ek ’n voorval waarin ’n Sonopper 
(was dit Brood Potgieter?) wat sy baard laat groei 
het vir die eeufeesvieringe van die Groot Trek, en dit 
daarna nie weer afgeskeer het nie, deur Rooilussies 
(soldate) aangerand is, die baard uitgepluk is en hy 
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in bebloede toestand in sy koshuiskamer gelê het.
Wat ek helder onthou is die “oorlogskos” wat aan die 

studente opgedis is; groot, donkerkleurige frikkadelle 
met baie senings en baie uie, mieliegruis of heel 
stampmielies, kool, pampoen of sousboontjies daarby, 
en as toegif beetslaai en nogmaals beetslaai. Daar was 
seker ander vleis ook maar ek onthou net die frikkadelle. 

Vandag nog sit ek nie my mond aan mieliegruis of 
stampmielies nie. Ter verdediging van die Nonnie, 
oftewel matrone (Miemie Hattingh), moet gemeld word 
dat rys, witsuiker, witmeel, beste vleissnitte en so meer, 
die voorreg was van die Unie van Suid-Afrika se soldate.

My jongste broer Danie, is in Sonop gebore, 
in die ou huis in ’n kamer teen die oostelike 
stoep. Dalk die enigste geboorte ooit in Sonop? 
Die oggend het die Sonoppers die Vierkleur 
teen die vlagpaal op die grasperk voor my ma se 
kamervenster gehys en die volkslied gesing.

Ek het ook die herbouing en die vergroting van 
die ou Stalle belewe. Toe die gebou voltooiing 
nader, het ek en my groot vriend Louis Jacobs (sy 
pa was Fanie Jacobs, seun van Louis Jacobs wat 
met president Paul Kruger se dogter getroud was 
en wat as staatsprokureur in die ou Transvaalse 
Republiek gedien het) van die boonste verdieping se 
vloer afgespring op ’n hoop bousand daaronder. Met 
een so ’n sprong het Louis sy tong stukkend gebyt en 
’n hele paar monde vol bloed op die sand uitgespoeg. 
Dink net: die bloed van die agterkleinkind van pres. 
Paul Kruger is met die sement gemeng en vir ewig 
in die mure van die nuwe Stalle ingemessel.

Een van my pa se sêgoed was dat wanneer ’n student 
in ’n varkhok klim, die vark dadelik sal uitklim. Miskien 
het hy dit gesê na aanleiding van die sekere student wat 
’n binnemuur van sy mansjoen met skoppe gepeper het 
todat ’n gat na die kamer langsaan deurgebreek het.

Prof. P.V. Pistorius, professor in Grieks, was ’n 
groot vriend van my pa en hy, sy vrou en spannetjie 
hongerige kinders het gereeld by die Bosmans in 
Sonop kom kuier. Op ’n dag het hy my pa vertel van 
’n telefoonoproep wat hy die vorige nag omstreeks 
tweeuur gekry het. “Is dit die houtperd van Troje?” 
het ’n stem gevra. “Ja” het oom Flippie slaperig 
geantwoord, “en is jy daai klein stront van Sonop?”

So baie herinneringe aan Sonop. Die twee roomys-
waentjies (Al en Arctic), vierwielwaentjies deur ’n  
perd getrek, wat elke dag na middagetenstyd voor die 
Stalle hulle ware verkoop het. Die nonnies wat ek leer 
ken het: Juffroue Van den Heever, Miemie Hattingh, 
Martie du Toit. Miemie se arme vryer, Pieter 
Grobbelaar, het ’n vreeslike vryerstyd in Sonop  
belewe. Sy karretjie, ’n DKW, is per geleentheid op  
die Stalle se stoep getel en dwars gedraai; ’n ander  Blouberglandskap, Pierneef

Boom silhouette, Pierneef (1920)
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keer in die vrugteboord onder takke weggesteek, 
gereeld op bakstene gelig sodat die voorwiele  
tevergeefs op soek na vasskopplek gemaal het.

Motors in die vroeë tyd was bitter skaars in Sonop. 
Vandag, meen ek, is parkering ’n probleem. Een kar wat 
ek goed onthou, was die pragtige 1938-Buick Koepee 
wat aan ’n seker Van Graan, ’n Rhodesiër, behoort het.

’n Nuwe woonplek vir die huisvader en sy gesin (en 
die Nonnie) is in 1943 in Sonop se Noord-oostelike 
hoek gebou. Die argitek was ene meneer Tribbelhorn. 
Vandag staan die huis as die “Die Pastorie” bekend. 
Die groot ou huis kon toe deur studente betrek word. 
My en my broer Wim se ou kamertjie het ’n leeskamer 
geword. Skuins rakke het die jongste koerante bevat. 
Dit was in dié leesplek waar my oudste broer Sakkie 
(later argitek en in 1969 dood in ’n vliegongeluk) en sy 
groot vriend Philip Burger (later mediese dokter) op 
’n dag hulle kennis oor die jongste nuus opgeknap het. 
Toe gaan Flip aan die lag. Sakkie vra wat so snaaks is 
en Flip lees ’n verslaggie voor oor ’n korf balwedstryd 
waarin berig word dat “Saartjie Brits goed doelgegooi 
het ten spyte van ’n lastige windjie wat gepla het.”

My en my broers se idilliese Sonopbestaan is 
plotseling beeindig in die nag van 16 Maart 1947. Ons 
pa is daardie nag in die ouderdom van 50 Jaar oorlede. 
Hy het in die huisvaderwoning aan ’n hartaanval 
gesterf. Sy begrafnis uit ’n volgepakte Pretoria-Oos 
Kerk was een van die grootstes ooit uit daardie kerk. 
Dr. Ben Marais het die begrafnisrede gelewer. ‘Prof. 
I.D. Bosman” het hy gesê, ‘het so graag na dié of daardie 
persoon verwys as ’n mooi mens. En dit is wat ek 
vanmiddag van hom kan sê: Hy was ’n mooi mens.” Die 
huiskomitee van Sonop het sy kis die laaste entjie na 
die graf in Rebeccastraatkerkhof gedra. Ek onthou dat 
sy stoel in die eetsaal maande lank met ’n lanferdoek 
omhang is. Die 21 April 1947-uitgawe van Die Nuwe 
Perdeby is in sy geheel gewy aan die gedagtenis 
van Izak Daniel Bosman, ook, dalk veral, bekend as 
huisvader van Sonop. Verskeie Sonoppers het bydraes 
vir dié Perdeby gelewer. Ek en my oorlewende broers 
kan net met die grootste dankbaarheid getuig van die 
behandeling en deernis wat ons van die bestuur en die 
Huiskomitee van Sonop 1947 ontvang het. My pa se 
salaris is die aand van sy dood, op 16 Maart 1947, abrup 
gestaak. Dis maar net hoe dit gewerk het voor die latere 
welsynstate. Ons as gesin se situasie was prikêr, maar 

H U i S Va D e r S  Va N  S o N o P

Rooibosboom, Pierneef (1925)

Bloekombome, Pieneef (1923)
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professor ben Marais:  
44 jaar as "huisvader"  
by Sonop betrokke
hendRik bosman

agteRgRond 
Barend Jacobus (Ben) Marais is ’n boorling van die 
Ooskaap en is op 26 April 1909 naby Steynsburg 
gebore, waarna hy in Middelburg (Kaap) skoolgaan.

Tydens sy bedrywige studiejare aan Maties 
word hy redakteur van die Stellenbosche Student, 
voorsitter van die Studenteraad en vir nie minder as 
vier jaar was hy primarius van Wilgenhofkoshuis. 
Na voltooing van nagraadse studie aan Princeton 
Theological Seminary word hy hulppredikant in 
Riversdale en die Irenegemeente in Johanneburg.

Oom Ben word in 1937 as studentepredikant beroep 
en moet naas UP en Wits ook die onderwysstudente 
van die Normaalkollege Pretoria bedien. In 1953 
word hy as professor in Kerkgeskiedenis aan 
UP aangestel en tree na 21 jaar in 1974 af. Na sy 
emeritaat word hy op ’n deeltydse basis by Unisa 
se Kerkgeskiedenisdepartement aangestel.

meeR as VieR dekades by sonoP betRokke

As studentepredikant word Oom Ben in 1938 versoek 
om op die Sonopraad te dien en vir die volgende 44 
jaar dien hy Sonop in die hoedanigheid, waarvan 
die laaste 25 jaar hy ook as voorsitter optree. 

Na die skielike afsterwe van Prof. ID Bosman het 
Oom Ben voorgestel dat die Huiskomitee ten volle vir 
die beheer binne Sonop verantwoordelik gehou word 
en dat daarmee die pos van huisvader afgeskaf word. 
Te midde van die teenkanting van ouer lede van die 
Sonopraad word die besluit aanvaar en word Sonop 
vir dekades ’n tehuis sonder ’n vader! Daar was ’n goue 
draad wat deur sy lang verbintenis met Sonop geloop het: 
“Die studente moet self verantwoordelikheid neem!”

sy dogteR en kleinseUn onthoU

Oom Ben se kleinseun is na hom vernoem en is tans 
’n mediese professor verbonde aan die Universiteit 
van Sydney (Australië) se Instituut vir Aansteeklike 
Siektes. Hy onthou: “Ek het nog die wonderlikste 

daar is goedgekeur dat ons tot einde November in die 
huis kon aanbly. My ma kon ’n ander huis en werk kry.

“Good old Sonop ain’t what it used to be” het ons 
as Ienks in 1952 saam met die seniors in broederlike 
omarming en gemeensaamheid gesing. Die geleentheid 
was ’n groot versoeningsparty in die biljartkamer. 
Daarna is ons, die Ienks van 1952, verskriklik verniel, 
omdat ons die vermetelheid gehad het om so intiem en 
gesellig saam met die ou menere te verkeer en te gedans 
het. Dié verraad het my kamermaat, Roelf van Wyk, tot 
in sy siel geskok en hy het dan ook huilerig teeroor my 
gereklameer: “Ou Paul, van nou af sal ek geen mens ooit 
weer vertrou nie!” Hy moes later gekalmeer het, want hy 
is tans ’n geëerde lid van die Bond van Oud-Sonoppers.

Ek hoor in my verbeelding nog die strydkrete, 
sommige bloedstollend, wat saans en snags uit 
Sonop geklink het: “Van Sonop tot laat”, “Laat die 
byle huil”, Friday night is Wembley night, there’s 
blood on the moon”, “Haai, julle wat daar timmer 
aan die galg! Sorg dat die steiers stewig staan”…

Hierdie essay was voorheen gepubliseer in PH Roodt, 
Amfiteater. Skrywerstemme van oud-Tukkies. Pretoria: 
Protea Boekhuis, 2008: 35 - 43. Dit word hergepubliseer 
met die toestemming van die skrywer, Paul J Bosman.

Gouden Hand Rey Bruggens, Pierneef (1925)
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herinneringe aan die tye wat ons by my ouma en oupa 
gekuier het in Brooklyn – het gereeld saam met hom 
daar by Sonop verby gestap.  Hy het die interaksie met 
die Sonopstudente baie geniet en altyd gesê dit het 
hom herinner aan sy eie studentejare in Wilgenhof.”

Gusta Marais, sy dogter, roep in herinnering: “Vandat 
ek maar kan onthou, was ons “gemoeid” met Sonop. 
In die dae by die Ooskerk het die Sonoppers veral elke 
Sondagaand by ons pastorie teegedrink. Daar was toe 
nog nie kafees oop op Sondae nie en dit was al plek waar 
hulle saam met hulle meisies kon kuier. Toe my pa later 
Universiteit toe is en ons naby Sonop gebly het, het ons 
hulle ook gereeld gesien. My pa het al die doenighede in 
die koshuis so geniet. Ek self het in my groter jare ’n paar 

Prof. Ben Marais

keer ’n brekfis bygewoon en met ’n hele paar Sonoppers 
uitgegaan voordat ek Stellenbosch toe is. 
Sterkte met al die reëlings en ek sou so graag dit 
ook wou bywoon. Gelukkig kan ’n mens sulke 
wonderlike herinneringe saamneem!”

slot

Oom Ben se lojale betrokkenheid by Sonop kom 
duidelik in sy uitspraak in die 1986-Jaarblad na 
vore: “Ek is persoonlik baie dankbaar vir ’n koshuis 
soos Sonop, en ek sal dit betreur as die kerk of watter 
instansie ook al besluit dat Sonop nou nie langer moet 
bestaan nie. Ek dink dit sal vir die Universiteit van 
Pretoria en in die algemeen ’n groot verlies wees.” 
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wat is ’n hUis sondeR ’n moedeR? is wooRde wat 

vroeër jare oral in huise op mure en kassies gepryk het. 
Sommige was op lappies geborduur, ander in pragtige 
sierskrif geskryf en selfs is dit op hout uitgekerf en 
aan mense verkoop – dít omdat iemand heel moontlik 
iewers op ’n dag die waarde van ’n moeder besef het.

Na anologie van bogenoemde kan met reg gevra word 
Wat is Sonop sonder ’n nonnie – want wat is die nonnie 
tog anders as die moeder van ± 160 jongmanne ? 

In die daaglikse Sonoptaal is die woord nonnie seker 
een van die mees gebruikte woorde. Tog val dit vir 
buitestaanders vreemd op die oor en hoor mens dikwles 
die vraag: Waar kom die woord nonnie vandaan ?   

Géén antwoord in ou notules en feesblaaie kon 
gevind word waarom en wanneer die woord nonnie 
in Sonop neerslag gevind het nie. Tog bied die HAT 
(1987 uitgawe) die beste antwoord vir die algemene 
oorsprong daarvan: Nonnie is afgelei van nonna wat ’n 
aanspreekvorm van Kleurlinge is vir ’n huisvrou. En dit 
is wat ’n Sonopnonnie na regte vir ± 160 jongmanne is!   

Sonop se nonnies Alhoewel dit vreemd is dat daar tussen al die honderde 
bordjies in Sonop tans geen nonnie bordjie in die tehuis 
is as slegs die een op die foto van die huidige nonnie, is 
die waarde van die Sonop nonnie nog nooit onderskat 
nie. Daarvan getuig die feit dat die nonnie die enigste 
persoon buiten die legendariese oom Gert en klein 
generaal Garibaldi is na wie daar in die huislied verwys 
word : Die nonnie se maalvleis en tjips bring verdriet.

Blaai ’n mens deur die ou feesblaaie en notules 
duik daar van tyd tot tyd inligting oor die vroeëre 
nonnies (toe nog genoem matrones) op:
1924  Mej Robberts (matrone)
1940/50’s Mej Marthie du Toit (matrone)
1950’s  Mej M van Eck (hulp matrone)
1950’s  Mev A Roux (matrone)
1960’s  Mej H Diedericks (hulpmatrone)

Vanaf die aanstelling van nonnie Bettie 
Lombaard in die 1960’s is daar meer volledig 
rekord gehou van die nonnies:
1950/1960’s  Nonnie Bettie Lombard                 
1970/1980’s  Nonnie Duvenhage
1980’s   Nonnie Carstens                           
1980’s   Nonnie Bettie du Plessis               
1990’s   Nonnie Baby du Plessis                
1990’s   Tannie Linda Oosthuizen  
  (Aflosnonnie) 

1990’s/2000’s  Nonnie Delene Groenewald      
1990’s   Nonnie Annemarie v Rooyen
1990’s/2000’s  Nonnie Anna Kok                         
2000’s   Nonnie Suzette du Plessis 
2000’s/2010’s  Nonnie Meraai van Rooyen
2010’s   Nonnie Zany Geyser                     
2010’s   Nonnie Jenny Buys (Huidige nonnie)

Fanie Joubert (1959 – 1965) onthou ‘Staaltjies oor 
van die nonnies is legio...’:

“Ek was as mediese student in Sonop vir vyf jaar 
vanaf 1957 tot 1961, so ek het beide nonnies du Toit 
en Lombard meegemaak. Teen die einde van my 
verblyf in Sonop het een van die inwoners ’n klein 
wees bobbejaantjie van sy ouers se plaas afgebring 
nadat die se ma dood geskiet is. Die mannetjie is 
gedoop as Jasper. Met al die bederwery het Jasper 
ongelukkig baie hans geraak en een middag in nonnie 

Nonnie Duvenhage by Terence Cook
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kosbesPRekings tydens hUisVeRgadeRings

Buiten staaltjies oor die nonnies was die kos self 
natuurlik ’n vaste punt op die huisvergaderings  
se agenda:

“Ek onthou Nantie se lang verduideliking (omtrent 30 
minute?) en die manne se ondersteuning as hy vasgehaak 

Lombard se kwartiere deur ’n oop venster ingeklim. 
Haar woonplek was in die pastorie. Jasper het so 
amok gemaak in haar kamer met al die onderklere 
en mooimaak goetertjies wat geskeur en uitgegooi 
is dat nonnie Lombard ’n ultimatum aan die 
huisvoorsitter gestel het. Óf sy óf Jasper moet loop. 
Na ’n lang huisvergadering was daar verdeeldheid. 
’n Aansienlike persentasie wou Jasper behou ten 
koste van die nonnie. Uiteindelik is besluit dat Jasper 
moes skuif. My pa was op daardie tydstip die hoof 
van die Baviaanspoort gevangenis en Jasper is toe 
in my ma se sorg oorgegee, nogal van pas Jasper na 
Baviaanspoort. Hier het Jasper ’n absolute bedorwe 
tiener lewe gely. Hy is elke aand met ’n bottel melk 
in my ma se arms aan die slaap gemaak en in sy bed 
neergelê.

Mettertyd het Jasper so asrant en gevaarlik op  
die werf geraak dat my pa hom na die dieretuin laat 
skuif het.”

George Robertson (Sonop 1956 – 1961) onthou 
gebede in die eetsaal:

“In die lig van die kos hierbo beskryf was daar 
natuurlik ook besondere gebede wat van tyd tot in die 
eetsaal gebid is/gebid moes word:

“Seën Here die mense wat nog minder as ons 
bevoorreg is. (Onbekend)

O Here, dankie vir die nonnie se kos op die tafel. Ons 
bid dat U ons die krag sal gee om dit te kan geniet.” 

het, wat vir die Ienks mooi verduidelik het waarom dit 
Sonop Tehuis is - nou nie “Tehuis vir ongehude vaders” 
soos die poefplaas ons beskuldig het nie!  Die lang betoog 
kan betreklik eenvoudig opgesom word: Sonop kan 
nie ’n “Koshuis” wees nie, want die kos is nie van so ’n 
hoogstaande kwaliteit nie!”  
- Carel van der Merwe (Sonop 1973 – 1977)

“Ek onthou die debatte oor koning Dawid se hoenders 
wat so goed met olie gesalf was en die kerrie-eiers van 
Sondagaande wat jy tot in Universiteitsoord tydens die 
erediens geruik het.”  
- Kobus Sandenbergh (Sonop 1973 – 1979) 

“Ons gee nie om dat die nonnie vir ons perdevleis  
opdien nie, maar dat sy asseblief net eers die saal  
moet afhaal.”  
- RAP van Niekerk (1973 – 1978) 

Nonnie Jenny Buys (Huidige nonnie)

Peter Roberts (Sonop 1957 – 1961)
“Op ’n huisvergadering is volgens gewoonte/

gebruik oor die kos gepraat/gemor/gedreig/geswets 
en selfs die moontlikheid van ’n regsgeding geopper. 
Daar was onder andere ’n hewige debat oor die gehalte 
van die vleis wat die manne moes probeer sluk.

Daar is deur een van die senior manne voorgestel 
dat die nonnie moet prima A gehalte vleis aankoop. 
Blitsig het ’n ander senior ’n amandament voorgestel: 
Al word daar ookal prima AA+ vleis gekoop, dit sal 
geen uitwerking   op ons “lyding” hê nie. Wat nou 
die nodigste en die beste oplossing is:  kry vir ons ’n 
prima A Nonnie!

Sover my kennis strek moes van sy welwillende 
vriende van die datum van daardie huisvergadering 
af sy weeklikse beddegoed omruiling by die nonnie 
se linnekamer vir hom gaan doen!”
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waaRdeRing ViR en VRiendskaPPe met nonnies 

Tog was die nonnies – en is ook vandag nog – nie  
net die tannies in die kombuis met wie daar die  
spot gedryf en oor wie se kos daar by elke huis-
vergadering gekla word nie. Daarvan getuig vele 
Sonoppers se vriendskappe met en waardering  
vir die nonnies:

“Ek was in kamer 100 in die Noorde. 
Baie in die Pastorie by haar gaan tee 
drink en natuurlik koekies daarby!” 
- Anton Lombard (Sonop 1958 – 1962)  
en nie familie van nonnie Bettie Lombard.

“Dié van ons wat ietwat meer met nonnie Bettie 
Lombard in aanraking gekom het, het geweet dat 
sy opreg in die jongmanne belanggestel het. Ja, 
sy het haar “favourites” gehad, en ook die ander 
wat sy (tereg) verpes het, maar dit was wonderlik 
hoe baie van ons sy by die naam geken het …. 
sonder dat sy soos die Ienks dit ingedril is!” 
- Dons Kritzinger (Sonop 1961 – 1968) 

“Met die aanvaarding van my Sonop-
huisvoorsitterskap het ek die opdrag gekry: “Jy 
vergader met nonnie Carstens en vertel haar mooi 
duidelik wie in beheer van Sonop is” (Op daardie 
stadium was die huisvoorsitter nog die koshuisvader 
ook). Ek kon eenvoudig nie vir die nonnie sê dat ek haar 
baas is nie, want sy was ’n volwasse vrou so oud soos 
my ma en het my boonop aan my ma, vir wie ek baie 
lief was en die grootste respek voor gehad, herinner .”
- Tienie Swanepoel (Sonop 1984 - 1988)

“Nonnie Duvenhage was ’n liewe mens. Oop hand 
en oop hart gehad. Sy het dikwels ’n Ienk met ’n 
snoeperytjie in die kombuis bederf as die verlange na 
mamma se huiskos groot geraak het. Ook gehelp met ’n 
verstelling aan ’n kledingstuk voor ’n belangrike dinee 
of ’n stukkie advies voor ’n afspraak met nuwe meisie.” 
- Maurice Leonard (Sonop 1975 - 1979)

“Nonnie Duvenhage was daar vir alles, die knope 
aanwerk, die ekstra skeppie kos en net wat mens  
nodig gehad het. Die lekkerste kos vir my was die 
gebakte piesang op ’n Saterdagoggend. Ek het gesorg dat 

ek net voor die kombuis toemaak instap om my deel te 
kry. Toe kom ek agter dat ou Piet gewoonlik sy hand 
diep in in die oond steek en ’n ekstra groot porsie vir my 
uithaal. Op navraag het hy gesê dat dit die nonnie se 
opdrag was dat ek ’n ekstra porsie moet kry.

Verder was daar in my geval die bonus dat sy reeds in 
my eerstejaar agtergekom het dat ek en haar man een 
ding in gemeen het – ons liefde vir klassieke musiek. 
Van toe af het ek dikwels om weg te kom van lastige 
seniors en om asem te skep, saam met die oom in die 
woonstel na Beethoven geluister. En by gebrek aan 
my eie platespeler in daardie jare is my nuwe viniel 
langspeelplate eerste in die nonniewoonstel beluister.

Sewe jaar na ek uit die koshuis was het sy 
my eendag uit Huis Eikelaan in Potchefstoom 
gebel. Ek het haar gaan besoek en groot was die 
verassing toe sy my ’n brief wys wat my ma destyds 
aan haar geskryf het om dankie te sê vir wat sy 
alles vir my in my Sonopjare beteken het!” 
- Terence Cook (Sonop 1974 – 1980) 

Dat die nonnies in die eerste 100 jaar van Sonop 
se bestaan – ten spyte van baie spot met en kla oor 
hulle deur die inwoners – ’n ingeburgerde instelling 
én naam in Sonop geword het, lei geen twyfel 
nie. Geen wonder dat soveel oud-Sonoppers se 
gesprekke altyd ’n element van die nonnies bevat. 

So sal dit beslis ook wees tydens die 
Eeufees in September 2016...

Nonnie du Plessis en Carstens, saam met ander 
werknemers in die kombuis
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as blyplek voortgesit en in 1956 leier van die Opposisie 
geword. Na sy politieke loopbaan het hy gaan boer en is in 
1999 oorlede. Sy seun Sir David Graaff het in 1996 ook na 
De Grendel verhuis en dit met wingerde beplant. Ook het 
hy 11 jaar in die parlement gedien. Hy is in 2015 oorlede.     

Met die saamstel van die inhoud van die Sonop 
Eeufees Gedenklad het die redaksie al meer en meer 
ontdek dat alhoewel “drie geslagte van dieselfde 
familie” in ’n besigheid of op ’n woonplek skaars is, 
Sonop in sy 100ste bestaansjaar met reg trots kan 
wees op sy groot getal Drie geslagte Sonoppers wat 
almal as inwoners van Sonop – die koninkryk van 
Garibaldi – die tehuis se naam hoog gehou het.

Lees gerus die paar vol artikels van Drie geslagte 
Sonoppers op die volgende paar bladsye maar neem 
ook kennis van die ander Die geslagte Sonoppers wat 
van hulle laat hoor het en inligting deurgestuur het.

’n Mens kan maar net bespiegel wie van hierdié 
Drie geslagte Sonoppers die eerste gaan wees om 
in een van die toekomstige Feesblaaie hulle “ere-
titel” te verhoog na Vier geslagte Sonoppers...

Hiermee word ’n lys van families verskaf waarvan 
daar reeds drie geslagte Sonoppers was:

D r i e  g e S L a g t e  i N  S o N o P

dRie geslagte Van dieselfde familie wat almal 

hulle lewens aan dieselfde lewenstaak wy of op dieselfde 
woonplek woon, is onder ons Suid-Afrikaners nie ’n 
algemene verskynsel nie. Tog kom dit wel voor...

So het daar uit die bekende Du Toit familie vir drie 
geslagte Bybelvertalers van uitnemendheid gekom: 
SJ du Toit (Grootvader 1847 – 1991), JD du Toit 
(Vader 1875 – 1953) en S du Toit (Seun 1905 -1982). 

Die bekende Graaff familie van De Grendel 
wynkelders by Durbanville het ’n pragtige drie  
geslagte geskiedenis van beide lewenstaak asook  
die woonplek.  
Die eerste Sir David Graaff het in die laat 1800’s die 
historiese plaas De Grendel gekoop om sy Arabiese 
perde op stal te hou. Hy was op 32-jarige ouderdom 
burgermeester van Kaapstad, het later die politiek betree 
en was by die Versailles Vredesberaad ’n raadgewer vir 
generaals Jan Smuts en Louis Botha.  
Hy is in 1931 oorlede. Sy seun, Sir De Villiers Graaff 
het die keuse van politiek as loopbaan en De Grendel 

P3: Pedri verwerf sy graad 
in Teologie (1990)

P2: Pieter Hendrik CoetzeeP1: Pieter Hendrik Coetzee

inleiding
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drie geslagte 
Sonoppers

boshoff

Carel Boshoff
 1947 –1952 
 Teologie

Wynand Boshoff 
 1989 – 1990 
 BA

Carel Boshoff     
 2009 – 2010  
 BIng Bedryfs

bRUweR

Dries Bruwer   
 1954 – 1958
 BSc Landbou

Boela Bruwer     
 1981 – 1985 
 BCom Landbou-
 ekonomie

Andries Bruwer 
 2014 –20??  
 BCom 

bURgeR

Alewyn Burger 
 1945 – 1949    
 Teologie

Alewyn Burger  
 1976 – 1981    
 Teologie

Jaco Burger   
 2005 – 2009    
 BIng Mynbou

Berndt Burger  
 2008 – 2012    
 BIng Bedryfs

de cleRcq

Lood de Clercq  
 1940 – 1946   
 Teologie

Jaco de Clercq  
 1969 – 1974   
  Medies

Dewyk de Clercq    
 1999 – 2003   
 BCom Regte

Gerrie de Clercq 
 2003 – 2006   
 BIng Meganies

de cleRcq

Lood de Clercq
 1940 – 1946 
 Teologie

Lodie de Clercq 
 1975 – 1980    
 Boukunde

Meiring de Clercq
 2008 – 2012   
 BIng Siviel 

eloff

Manie Eloff
 1945 – 1949 
 BSc Landbou

Kosie Eloff
 1979 – 1983    
 BSc Agric  
 Veekunde

Manie Eloff
 2007 – 2008 
 BSc Agric 
 Veekunde

Pieter Eloff
 2009 – 2010
 BCom 
 Agribestuur

Kobus Eloff
 2012 –20?? 
 BSc Konstruksie-
 bestuur 

geRRyts

Eggie Gerryts  
 1957 – 1961    
 DLitt  
 Inligtingskunde

Eben Gerryts
 1987 – 1989    
 BCom Rek

Daniel Gerryts
 2015 –20??    
 BCom Rek

oosthUizen

Dirk Oosthuizen     
 1947 – 1952    
 Teologie

Hans Oosthuizen    
 1978 – 1983    
 BCom Regte

Stefan Oosthuizen   
 2011 – 2014    
 Medies

PRetoRiUs

Gert Pretorius  
 1939 – 1943    
 BSc HOD 

Frik Pretorius      
 1966 – 1969    
 BIng Landbou

Gerard Pretorius    
 1992 – 1995    
 BIng Chemies

winteRbach 

Piet Winterbach  
 1943 – 1944     
 BA Sosiale 
 Wetenskappe

Dirk Winterbach  
 1978 – 1983    
 BSc Landbou

Johan Winterbach  
 2010 – 2014
 BIng Elektronies

Francois Winterbach  
 2015 –20?? 
 BSc Omgewings-
 wetenskap
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aan die begin Van 1935 het ’n PlaasseUn Van Groot 
Marico met groot opgewondenheid oor sy voorgenome 
Teologiese studies by Sonoptehuis aangemeld. Uit ’n 
gesin van twaalf kinders, waarvan net agt groot geword 
het, was hy die eerste om universiteit toe te gaan. Met 
die depressie en die verwoestende droogte van 1933 
nog vars in die geheue, het sy ouers gemeen sy studies 
sou ook sommer sy erfporsie wees. Later sou hierdie 
erfposie ’n baie besondere spoor in Sonop laat…

Johannes Petrus Grobler (Grobbies) was een van 
die eerste vyf studente van die NG Kerk wat hulle 
Teologiese studies in 1941 aan UP voltooi het. Aldus 
was hy ook die eerste redakteur van die Deo Gloria-
blad. Gedurende sy verblyf in Sonop was hy op die 
huiskomitee en het ook erekleure van UP vir hokkie 
ontvang. Hy het onder andere in Naglawaai en in kamer 
28 gewoon. As predikant bedien hy die gemeentes 
Turffontein, Roodepoort, Dullstroom, Grootfontein, 
Malopo, Voorwaarts, Derdepoort en Bergtuin.

Dit was vir hom belangrik dat sy seuns ook Sonoppers 
sou word. Toe dit in 1976 blyk dat daar sprake was 
dat studente van Pretoria nie plek in koshuise sou 
kry nie, skryf hy soos volg vir die registrateur:

“Wat Sonop betref, het ons ’n tradisie… Dit spreek 
vanself dat ons laaste seun ook na Sonop wil gaan… 
Ons studente het dit tog absoluut nodig vir hulle 
mensekennis, vorming in die verenigingslewe, 
leierskap en geestelike toerusting.”

Sy vier seuns, asook vier kleinseuns het sy voetspore na 
Sonop gevolg. Sy oudste, Hennie, en jongste, Paul,  
het predikante geword en die ander twee, du Toit en 
Johan, elektriese ingenieurs. Hennie se seun, Pieter, oupa 
se naamgenoot, het die derde geslag predikant geword. Sy 
broer Phillip en du Toit se twee seuns, Janno (ook oupa 
se naamgenoot) en Iam, het die rekenaarwêreld betree. 

Die meeste van die nege Groblers het as seniors in die 
Weste gebly. Hoewel nie een van die nasate in kamer 28 
gebly het nie, was du Toit, Johan en Janno, al drie in kamer 
23. Janno en Iam was beide as eerstejaars in kamer 33. 

Soos hulle pa en oupa, was almal baie betrokke by die 
koshuis, kerk en kampus. Hennie, du Toit en Paul was HK-

die Groblers: ‘Wat Sonop 
betref, het ons ’n tradisie’
dU toit gRobleR

lede en het onder andere die portefeuljes onder-voorsitter, 
ligte en sekretaris beklee. Hennie was redakteur van 
die 50-jarige feesblad en Pieter jaarblad-redakteur. 
Hennie was ook sub-redakteur van Die Perdeby en op die 
hoofbestuur van die ASB. Janno was deel van die eerste 
rekenaarnetwerk in Sonop en du Toit was ’n stigterslid 
van SIGPUT. Johan en Paul was kranige skaakspelers 
en Johan het die Sonop-landloop gewen. Paul was 
verder redakteur van Sonop se koerant, Dagbreek, 
hoofredakteur van Die Perdeby, reëlingskomitee-
voorsitter vir die ASB-kongres en VSR-voorsitter.

Almal het na hulle verblyf in Sonop op verskeie maniere 
’n merk in die samelewing gelaat. Hennie was skriba, 
aktuarius en moderator van Wes-Transvaal se sinode, 
asook aktuarius van Namibië se sinode. Hy was ook 
onder-voorsitter van UP se kuratorium. du Toit was lid 
van die Ingenieursraad van Suid-Afrika en president 
van twee Ingenieursinstitute. Johan het in die destydse 
missielnavorsing uitgeblink en is tans ’n voltydse 
sendeling wat die Bybel vir ongeletterdes toeganklik 

Drie geslagte Groblers in Sonop, 1935-2001.  
J.P. Grobler (snr) was die eerste redakteur van die  

Deo Gloria-blad in 1940
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maak. Paul was as predikant van Universiteitsoord, Sonop 
se studenteleraar, en onder-voorsitter van die Sonopraad. 
Hy was ook assessor van die Noordelike Sinode en is tans 
die voltydse direkteur. Ook die vier kleinseuns is elkeen 
in sy eie reg besig om in hulle oupa se voetspore te volg. 

Vir Oupa se dogter en kleindogters was Sonop 
ongelukkig nie beskore nie… Paul se dogter, Lidalize, kon 
egter in 2012 haar oupa se erekleure-baadjie dra, terwyl sy 
as primaria van Madelief, die eerstejaars verwelkom het. 

Drie geslagte Groblers se spoor in Sonop 
loop reeds vir 41 jaar en wie weet, dalk is 
die vierde geslag binnekort op pad…

Soli Deo Gloria!

“Vier geslagte genaamd “Adriaan Smuts van Niekerk” – die 
nommer vier sal waarskynlik ietwat later by Sonop inskakel”

telkens afgeskaf (ten minste, dit was die amptelike 
verslag), en het dit blykbaar heelwat strawwer geraak. 

Attie snr onthou dat Ienks in die stad afgelaai 
is en dan self by die tehuis moes kom. Adriaan 
onthou dat hulle in die winter met onderbroeke na 
Magnoliadal moes hardloop en deur die dammetjie 
swem. David vertel dat hulle kaal moes hardloop 
van die dameskoshuis af – darem in die aand.

En gepraat van seerkry: Attie jnr onthou die bakoond 
op die Weste se grasperk, en David vertel dat, as 
’n eerste- of tweedejaar reëls oortree was jy getug 
deur ’n krieketkolf hou te vat vanaf ’n HK-lid. As die 
oortreding meer ernstig was dan is mens gedaag, en 
gewoonlik ’n boete gegee. Boetes is ’n nuwe ding. 

Wat oor die geslagte dieselfde gebly het, is dat 
Ienks vir die seniors moes gunsies doen, soos 
kamer skoonmaak of gaan sigarette koop. 

Attie snr het net goeie gedagtes oor die kos. Dit 
was kos wat enige boeretannie gekook het: pampoen, 
mieliegruis, vleis. Sondae was daar roomys. Hulle het 
nie daaraan gedink om te kla oor die kos nie. Teen 1969 
was dit al gebruik dat, sodra die nuwe voorsitter verkies 
is, die uittredende voorsitter opstaan en kla oor die 
Nonnie se kos, en dis tot vandag toe so – nonniekos is 
’n permanente item op die huisvergaderingagenda. 

Destyds was daar twee motors en twee motorfietse. 
Hulle het nie veel politiek gepraat nie. Onlangs is die 
tehuis se uitleg aangepas om voorsiening te maak vir 
parkering, en politiek is natuurlik baie meer algemeen.

die van niekerks
attie Van niekeRk

die Wesselsfamilie: 
Sonoptradisies: toe 
en nou
JaaP wessels

attie Van niekeRk snR is in 1918 geboRe en was 
in Sonop van 1937 tot 1943; in 2015 het hy 97 geword. 
Sy drie seuns was ook daar: Attie jnr (1969 – 1973), 
Willem (1976 tot 1979) en Ockie (1981 – 1983). Daarna 
volg Attie se seun Adriaan (2001 - 2005) en Ockie 
se seuns Adru (2010 – 2013) en David (2013 -). 

As die van Niekerks gesels oor hulle dae in Sonop, val dit 
op dat tradisies oor die jare ontwikkel en sterker word. 

Attie snr sê ontgroening is daardie tyd grootliks 
afgeskaf want iemand het seergekry. Dit was nie ’n groot 
ding nie - net ’n paar ouens het aandag gegee daaraan. 
Eerstejaars moes met bakstene oefen (tshikamalaia, 
op met die brode). Daarna is ontgroening deur die jare 

as dRie geslagte sonoPPeRs bymekaaRkom, woRd 

daar graag gepraat oor elkeen se ervarings en belewenisse 
toe hulle inwoners van die tehuis was, en die kyk na ou 
foto’s lok gewoonlik interessante vergelykings uit. Ons 
jongeres vra dan ‘Het Pa-hulle ook so en so gemaak, 
of onthou jy nog daardie ou wat dit of dat gedoen het? 
En het jy so en so geken?’ Daar is gewoonlik soveel om 
oor te praat want Sonop en sy tradisies leen hom nou 
maar eenmaal tot baie aangename gesprekke oor ’n 



1 7 91 7 8

D r i e  g e S L a g t e  i N  S o N o P

Wat elkeen van ons egter die meeste bybly is die 
ongelooflike gees van kameraadskap wat ons in Sonop 
leer ken het. My pa en oom Kowie sê dit het vir hulle 
geweldig baie beteken om as plattelandse seuns in Sonop 
aan te kom en daar ’n veilige ‘hawe’ te vind. Daar was 
baie gesonde vermaak, maar die seniors het geen lelike 
dinge geduld nie. My pa vertel dat ’n senior een aand by 
hom in sy kamer kom sit en sommer gesels het oor al 
die dinge in die lewe wat belangrik is. Hy het op daardie 
stadium nie eers die senior goed geken nie, maar die feit 
dat dit hom na sewentig jaar nog bybly, getuig van die 
indruk wat dit gelaat het. Positiewe ervaringe waardeur 
mense mekaar vorm en op ’n aangename manier die 
skerp hoekies van mekaar afskaaf, loop soos ’n goue 
draad deur die geskiedenis van Sonop en ook deur die 
drie generasies Sonoppers uit ons familie. So som Hugo 
le Roux, seun van ons suster (en dus kleinseun van my 
pa) dit op: “My gesprekke met my oupa aangaande ons 
verblyf in Sonop het meesal gegaan oor die kameraderie 
wat ons beide in Sonop ervaar het. Ek luister steeds 
met bewondering na die heimweë waarmee my oupa 
na sy Sonopdae en Sonopmaats verwys. Uiteraard het 
Sonop se tradisies in die loop van meer as vyftig jaar 
hier en daar ’n bietjie verander. Uit ons gesprekke was dit 
duidelik dat die doel van hierdie praktyke en gebruike 
dieselfde gebly het en ’n sekere uitkoms tot gevolg 
het. ’n Jong man gaan Sonop toe en as hy die meeste 
daarvan maak, stap hy daaruit as iemand wat ten goede 
verander het. Dis dié belewenis en die pret langs die pad 
waaroor ons gesels. Dit is waaroor Sonop vir ons gaan.” 

Ons is almal steeds baie dankbaar vir veral hierdie 
ervarings in Sonop. Mag Sonop die volgende honderd jaar 
steeds dieselfde rol in die lewens van jong manne vervul! 

magdom van grappige insidente, intriges en karakters 
wat vandag deel is van die Sonop folklore. Van die 
tradisies is slegs bekend aan Sonoppers en ander is 
deel van die jaarlikse skedule van aktiwiteite aan UP. 

Een van die grootste aktwiteite is die jaarlikse 
joolveldtog waartydens geld ingesamel word vir 
liefdadigheid. Sonoppers het deur die jare bewys dat 
hulle allerlei nuwe en vindingryke maniere kan vind om 
die niksvermoedende publiek te oortuig om van hulle 
geldjies onslae te raak vir ’n goeie saak. Op een van my 
pa se ou foto’s pryk hy en vier van sy studentemaats 
(waarvan twee teologiese studente was) in polisie-
uniforms. Ek moes toe uitvind dat hulle eenvoudig by 
die plaaslike polisiestasie vyf uniforms geleen en hulself 
toe as polisie voorgedoen het. Die niksvermoedende 
publiek is onverwags voorgekeeer en opdrag gegee om 
’n bydrae te maak vir die jool. Die verligte ‘slagoffers’ 
het dan gewoonlik graag ’n bydrae gemaak as hulle 
uitvind dat hulle nie regtig in die moeilikheid was 
nie! Ek dink dinge het sedert die veertigerjare ietwat 
verander en die metode van geldinsamel is definitief 
nie meer in gebruik nie! Dieselfde vindingrykheid is 
egter sekerlik nog dik gesaai in Sonop en Tukkies! 

Een van die tradisies wat van geslag tot geslag oorgedra 
word (en net aan Sonoppers bekend is), het al vele 
aande van vermaak opgelewer. Dit beteken nie dat dit 
noodwendig ’n ‘plesierige’ gebeurtenis is nie en beslis 
nie ‘ligte’ vermaak nie. Toe my pa ’n eerstejaar was het 
’n aantal ‘groentjies’, soos hulle alom bekend was in 
daardie jare, hulle intrek geneem in die oorspronlike 
plaashuis van Struben in Sonop (intussen omskep in 
onder andere die biljart- en leeskamer) terwyl hulle 
gewag het dat die stalle klaar gebou word. Een van 
my pa se beste vriende was Thys Marais. Op ’n sekere 
Vrydagaand het Thys toe ’n ‘vriendelike besoekie’ 
gekry. Op die vraag wie hy was, wou hy natuurlik, soos 
dit ’n goeie groentjie betaam, onderdanig antwoord 
met ‘Marais, meneer’. Hy was egter so verbouereerd en 
deur die slaap dat hy homself toe voorstel as ‘Meneer 
Marais’. Nodeloos om te sê, is hy toe in geen onduidelike 
terme meegedeel dat hy rammetjie-uitnek was en 
vinnig sou moes leer wat die plek van ’n eerstejaar in 
Sonop was! My pa het doodstil bly lê en gemaak of hy 
slaap, maar hy vertel dat dit moeilik was te midde van 
die komieklike situasie. Ek is seker dat elke geslag 
Sonoppers verhale het van sulke grappige ‘seremonies’.

Drie geslagte van die familie Wessels
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Kobus Potgieter

die barbier van brooklyn: 
Kobus potgieter
geoRge Van deR meRwe

“kyk mooi na my seUn, asseblief” VRa die tannie 

daar voor die stalle vir die seniors as sy en haar man 
vir Kobus groet. “Natuurlik Tannie!” antwoord die 
gawe jong manne met oortuiging, terwyl die jong 
Ienk besef sy ma het nou sy vonnis voltrek…

In die wintersonnetjie sit die man wat oor vier 
dae 94 jaar oud gaan word. Hy het steeds die rustige, 
versoenende stem en kragtige kalmte ten spyte van 
die jare. Hy’t by ons aangesluit om te praat oor Sonop, 
hier in sy jonger broer se woonstel waar ons saam 
tee drink. Oom Kobus Potgieter. Kerkman. Leier. 

“Ek was onvoorbereid vir wat op my gewag 
het toe my ouers my in 1940 daar afgelaai het,” 
vertel hy. Die Stalle was toe nog regtig stalle; 
onhigiënies volgens vandag se standaarde, maar 
tuiste van Ienks wat Sonoppers wou wees.

Prof. Bosman, die huisvader, het indertyd gemeen 
die koshuis moes ’n eie swembad kry en so het die 
inwoners (lees: Ienks) die gat gegrawe, dit met die 
stene en sement gebou en gepleister. Die eerste 
water wat oornag in die swembad gestaan het, het 
spoorloos verdwyn. Nadere ondersoek wys toe 
dat die bodem gekraak het en die swembad was 
onbruikbaar. Oom Isak se gat het nie gewerk nie…

Loodjie de Klerk, mede-Ienk van Oom Kobus het 
teen die einde van die ontgroening gesien hoe die 
seniors glasstukke en doringdraad in die bad sit 
waardeur hulle sou moes gaan. “Kobus man, hulle 
kan ons mos nie gaan staan en vermoor nie,” het hy 
benoud uitgeroep. Die jong Potgieter het toe reeds 
verstaan dat die hele proses sielkundig was en 
Loodjie gerusgestel. Hulle het toe die doop oorleef; 
in, onderstebo en anderkant uit sonder insident.

Aan die einde van die ontgroening is die Ienks 
“gebêre”. Hulle is geblinddoek in motors vervoer 
en in die nag afgelaai op verskillende plekke in 
Pretoria. Oom Kobus het in die stilte gehoor hoe 
’n leeu brul en besef hy was naby die dieretuin. Hy 
het hard geroep en Loodjie ’n paar bloke verder 
opgespoor. Saam was hulle voor sonop by Sonop.

Om sakgeld te verdien het Oom Kobus hare gesny. 
Hy was aanvanklik versigtig en het slegs ’n tiekie 
per kop gevra, maar sy behendigheid het hom gou 
’n gunstelig gemaak en die seniors het hom aangesê 
om ’n sikspens per kop te vra. Uiteindelik het sy 
fooi tot ’n sjieling per kop gegroei! Sy opvolger 
was sy broer, Oom ST, wat selfs na sy studente 
loopbaan die praktyk deeltyds voortgesit het.

Kobus het in 1945 huisvoorsitter geword. Hy vra 
op ’n dag ’n senior om die dankgebed na ete te doen. 
“Dankie Here vir die kos. Vergewe asseblief die hande 
wat dit voorberei het…” Die gebed het legendaries 
geword. Aan die einde van die etes was daar bakke vol 
gratis sigarette beskikbaar op die tafels, as deel van 
Anton Rupert se advertensieveldtog in daardie dae. 
Talle studente het verslaaf geraak, maar Kobus het 
vroeg besef dat die praktyk skadelik was en het in die 
teenwoordigheid van Ben Odendaal sy sigarette by 
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die Ooste se hek onder sy skoen gemaal. Jare daarna 
het diè twee mekaar in die Wildtuin raakgeloop. “Ai 
man, ek is so spyt ek het nie jou voorbeeld gevolg 
nie,” het Ben gesê, “nou kan ek die goed nie los nie!”

Die goeie werksverhouding tussen die huisvader en 
huisvoorsitter is skielik beëindig deur die afsterwe 
van Prof. Bosman. Daar is toe op ’n huisvergadering 
besluit dat die koshuis onder die leiding van die 
huiskomitee sou voortgaan, sonder ’n huisvader. Die 
Sonoppers se steun het die taak vergemaklik, meen Oom 
Kobus. Daar was natuurlik die “gewone” moeite met 
uitskieters, maar die nagligte het dit vinnig hokgeslaan.

In baie opsigte het die huiskomitee onder Oom 
Kobus se leiding die fondament gelê vir Sonop se 
voortgang sonder ’n huisvader. Die koshuisfinansies sou 
aanvanklik deur die Universiteit bestuur word, maar 
dit het te veel rompslomp veroorsaak. Die volledige 
onafhanklikheid van die tehuis was om die draai… 

ST Potgieter

donuts, Sipresse en 
daadkrag: ST potgieter
geoRge Van deR meRwe

ondeR sy senioR sonoPPeR-bRoeR het st 

Potgieter uiteraard geen gemaklike Ienkjaar beleef 
nie. Hy moes “double-up” – twee-twee in ’n kamer, 
omdat die oorspronklike Stalle platgeslaan is vir die 
herbouproses. Behalwe vir die gebrek aan ruimte 
was die chaos na “Wembley night” soveel groter!

Sakkie Bosman, oudste seun van Prof. Bosman, en 
Oom ST was gou onskeibare vriende. Sakkie en sy 
twee broers het saam met hulle ouers en twee Nonnies 
in die Pastorie gewoon. Die boonste verdieping 
van die gebou se sifdraad is eers later met vensters 
vervang. Na die dood van Prof. Bosman het sy vrou ’n 
tydlank daar gewoon voordat seniors ingetrek het.

Oosterlinge wat uitgehaak het - soos Van Graan van 
Springs met sy twee-sitplek Buick wat donuts op die 
Weste grasperk gegooi het – het vinnig “regstellende 
aksie” beleef. Die huiskomitee kon nie toelaat dat die 
Universiteit bewyse kry dat Sonop nie alleen die mas 
kon opkom nie. Die nagligte het dus gereeld geloop, 
gewoonlik op ’n Vrydagaand, maar soms ook op ander 
dae. Dit was te veel vir sommiges. Lemmer, ’n Ienk van 

Delareyville het skuiling gesoek in die sipresse by die 
eetsaal. Hy het nagte daar deurgebring. Ander kere het 
hy na sy oom in Pretoria-Noord gery met sy fiets om die 
onheil te vermy. Geen wonder dat sy bynaam De Wet was 
nie; jy’t net van hom gehoor, maar hom nooit gesien nie!

Pik Botha was dikwels saans tot laat weg op “sosiale 
diens.” Op ’n keer het die manne ’n donkie gevang en 
met mag en mening oorreed om in Pik se afwesigheid in 
sy kamer te bly. Daar was luide protes van albei kante 
toe die twee mekaar ontmoet het. Sommige manne 
het gespot dat die donkie ’n beter inwoner was!

Oom ST en Tannie Dawn het vir meer as 17 jaar 
die wa deur die drif gedra vir Sonop. Hulle het 
saam waarskynlik meer opgeoffer vir Sonop as 
enige ander Sonopper. Oom ST was nou betrokke 
by die ondersoeke deur die Universiteit rakende 
menseregte, integrasie en ontgroening. Hy was 
die dryfveer agter die restourasie en ontwikkeling 
vir baie jare. Hulle het kontinuïteit verskaf tydens 
moeilike oorgangsfases in Sonop se ontwikkeling.

Met die dood van Tannie Dawn nog rou in sy hart het 
die 91-jarige Oom ST met deernis teruggekyk op Sonop 
en die waarde van die kameraadskappe wat daar gevorm 
is. Hy is werklik die verpersoonliking van Sonop tot laat!
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Pik Botha en George van der Merwe

Sjjjjjj - boem – ha…..  
pik botha!
geoRge Van deR meRwe

skaaRs Vyf JaaR na die tweede wêReldooRlog 
het sowat tien Sonoppers en ’n aantal ander Tukkies op 
Potchefstroom vrywillig opleiding in artillerie ontvang. 
Hulle was deel van die Eerste Observasie Regiment wat 
bestaan het uit Afrikaanse studente wat naweke die 
plesier van 25-ponders se gesis, geknal en oorverdowende 
kartetsontploffings gaan beleef het. Een van die manne 
was ’n knaap van Zeerust genaamd Pik Botha.

Later, as Tuks se intervarsity sangleier, het hierdie 
batterybevelvoerder die ervaring omskep in die 
Tukskreet. In die afwesigheid van Oom Gert en 
Garibaldi wat albei deur ’n slim Witsie-slenter uit Sonop 
gekaap is, moes Pik staatmaak op sy skerp intellek en 
kwinkslae om die Tukkies tot oorwinning aan te spoor. 
Dit was toe reeds duidelik dat hierdie regstudent sy 
oorredingsvermoë effektief in die openbaar kon benut.

Ons sit om die groot tafel op die wye stoep en 
drink koffie. Hier in Pretoria-Noord het Pik en sy 
gesin van die vroegste jare van sy politieke loopbaan 
gewoon. “Die kinders het nie van Bryntirion 
gehou nie, toe bly ons hier,” verduidelik hy. 

In die geselskap van Sonoppers soos David Bosch, 
Nico Smith en Willie Jonker het Pik sy aanvanklike 
voorneme om teoloog te word laat vaar ten gunste 
van die reg. As 4-jarige kind het breinvliesontsteking 
byna sy dood gekos. Sy ouers het uit dankbaarheid 
Pik in diens van God beloof, maar ’n senior tokkelok 
verduidelik toe aan hom dat alle gelowiges in God se 
diens staan. Dit het hom bevry om regte te studeer. 

Alhoewel Sonop na buite eenduidig opgetree het, was 
daar intern dikwels lewendige gesprekke oor sake van 
belang. “Daar was twee groepe in Sonop: die manne 
wat konserwatief en kerkbewus was en die ander; 
die dwarstrekkers. Ek was deel van laasgenoemde… 
Tog het Nico Smith as Perdeby redakteur van my 
gedigte geplaas en kritiek daarvoor verduur,” vertel 
Pik. Hy het toe reeds ’n aktiewe sosiale program 
gehad en was dikwels tot laatnag “uithuisig”.

Die Sonop huiskomitee het die oppergesag gedra 
en orde gehandhaaf, terwyl Ds. Beyers Naude, 

studenteleraar, gereeld ’n draai gemaak het om te 
hoor hoe dit gaan. Die Ligte het gewoonlik op Vrydae 
geloop en was effektief genoeg om uitspattighede 
hok te slaan. Letterlik. Die Nonnie het gesorg vir 
die kos en die inwoners vir die kritiek daarop! 

Na ’n jaar onder in die stalle het Pik in ’n 
mansjoen ingetrek, maar steeds met sy “boney” 
gery, soos die meeste ander Sonoppers. Slegs 
3 manne het motors besit! Op die kampus was 
die Merenskybiblioteek pas voltooi en daar is 
begin met die bou van die Nuwe Lettere. 

Pik het vakansies as kondukteur op die spoorweë 
gewerk en tydens die kwartaal aktief deelgeneem aan 
die studentelewe. Hy het sy BA (Regte) aan die einde 
van 1953 voltooi en gereedgemaak vir sy LLB toe ’n 
vriend ’n advertensie in die Pretoria News raaklees vir 
“Diplomatic Service Cadets.” Drie vriende – Marius 
de Klerk, Philip Malan en Francois de Villiers – “dare” 
toe vir Pik om aansoek te doen. Die weddenskap was 
vir 4 biere. Die manne ry met Philip se motor na die 
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Uniegebou en Pik vul die aansoekvorms in rekordtyd in 
om die weddenskap te wen – en die werk los te slaan. 

Hy het aan die einde van 1953 as kadet in die 
diplomatieke diens begin en sy LLB buitemuurs 
voltooi. Die toekomstige verteenwoordiger van 
Suid-Afrika by die VN en LP vir Wonderboom 
sou voortgaan om Minster van Buitelandse Sake 
te word onder Eerste Minister (later President) 
PW Botha, John Vorster en FW de Klerk, asook 
Minister van Mineraal- en Energiesake in die 
kabinet van President Nelson Mandela. 

Ek vra na die waarde van Sonop in sy 
beroepsloopbaan. Pik begin antwoord en dan staan 
hy op en nooi ons saam. Ons gaan kyk na sy saal groot 
genoeg om sy afdelingsvergaderings te huisves toe hy 
nog LP vir Wonderboom was. Die stoele en tafels het 
plekgemaak vir rakke en rye, volgepak met dokumente; 
sy nalatenskap uit sy luisterryke loopbaan. Baie 
indrukwekkend. Hy haal aan uit die Rubaiyyat:

“The Moving Finger writes; and, having writ, 
Moves on: nor all thy Piety nor Wit 
Shall lure it back to cancel half a Line, 
Nor all thy Tears wash out a Word of it.”

Pik was nog altyd omstrede, eiesinnig en 
onafhanklik in sy denke. Hy is ook ’n filosoof, digter, 
en wêreldbekende openbare figuur. Hy kan steeds 
met gemak bekende skrywers aanhaal en tel talle 
kunstenaars onder sy vriende. Hy geniet nog steeds 
goeie wyn, rook baie en sien ’n mooi vrou raak. 

Pik Botha is enig in sy sort. Geliefd, gehaat, bewonder 
en verag. Totaal omstrede. ’n Buitengewone Sonopper!

Andrie du Toit

die nonnie se nefie
geoRge Van deR meRwe

maRthie dU toit, nonnie Van sonoP het in 
die Pastorie gewoon toe haar nefie van Boshoff 
gematrikuleer het. Sy het hom oorreed om Tuks 
toe te kom vir sy beoogde teologiese studies. Hy 
kry toe (natuurlik) plek in die Pastorie…

Ienk Andrie du Toit het gedy in Sonop. In 1955 was 
hy nie net huisvoorsitter nie, maar ook President van 

die Sonop Republiek. Die verhaal van die Republiek 
is elders opgeteken, maar Prof. Andrie vertel dat dit 
later vervelig geword het en hulle moes ’n manier 
vind om heringelyf te word in die Unie. Hulle reel 
toe om Ds Kobus se motor te skaak en die polisie in 
te roep. Met almal se samewerking is die Republiek 
“gedwing” om te ontbind. Die republikeinse 
ideal het egter steeds bly brand in Sonop.

Raids was aan die orde van die dag. Prof. Andrie 
vertel hoedat een besondere raid op Voortrekker 
met groot sorg beplan is en uitstekend afgeloop het. 
“Voortrekker het gewèèt ons was daar!” Die Witsies 
het egter in daardie tyd vir Oom Gert en Garibaldi 
geskaak, wat vir ’n hele paar jaar smalend tydens 
Intervarsity onder die Tukkies se neuse gevryf is.

As die honde begin tjank het, het die stemme kort 
daarna weerklink: “Wembley night, tonight!” Dit 
was moeilik om te bepaal wat die ergste was: Bertus 
van Zyl se koue, starende oë, of die nagligte self. 
Natuurlik onthou Prof. Andrie die stryd tussen die 
Weste en die Ooste; die Ienk wie se Mammie gevra 
het hulle moet hom op die stasie ontmoet en mooi 
versorg; en die verhaal van Spykertjie Viljoen.
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Brian du Toit – Emeritus Professor Sosiale Antropologie, 
Universiteit van Florida

in Gesprek met  
prof. brian du Toit
hendRik bosman

VooRdat ek my ooR ontgRoening as ’n keRnasPek 

van student-wees uitlaat moet ek seker maak dat ons  
oor delikate sake sagkens sal loop.

Ons moet in gedagte hou dat Sonop - tydens geen fase 
van sy bestaan - ’n eenheid (homogene entiteit) gevorm 
het nie. Daar was die Stalle, die landbou uitbreiding, die 
tokkelok blok, en die eenvoudige kamertjies waar die 
gewone burgers hulle nagtelike rus geniet het. Om te 
sê jy is ’n Sonopper het jou natuurlik dadelik verhewe 
gemaak, beide in identiteit en in roeping! Ons was net nie 

Spykertjie was ’n veergewig, die ideale kandidaat vir 
die UP bokskampioenskap. Hy het die nodige afrigting 
en motivering ontvang om hom sover te kry dat hy 
deelneem. Toe hy met gespannne senuwees in die kryt 
klim, vind hy uit dat hy geen opponent het nie en word 
dus gekroon as UP kampioen. Na verdere afrigting 
en motivering word hy na die Dalrympel-byeenkoms 
gestuur vir die inter-universitêre kampioenskap. Weer 
beleef ons man dat daar geen opponent is nie en word hy 
dus die onbetwisbare veergewig universiteitskampioen. 
Met groeiende selfvertroue klim Spykertjie deur die toue 
by die daaropvolgende Noord-Transvaal kampioenskap 
– en daar verskyn ’n teenstander! Spykertjie fluister 
toe vir sy opponent dat hy hom gaan dooddons (of iets 
in dier voege) en verskrik die man in oorgawe in. Of 
Spykertjie wêreldkampioen geword het, is onbekend…

Die Ienk staan op die perron van Hatfield-stasie en 
word ontmoet deur die besorgde seniors wat op Mammie 
se aandrang sorgsaamheid verpersoonlik. Die mannetjie 
word doek aangesit, in die babawaentjie geprop met 
fopspeen en bottel. Die manne maak toe om die beurt 
seker dat hy veilig gestoot word na Murraystraat 
93 waar ’n nuwe toekoms op hom gewag het…

Wat bly hom by na sy studente jare in Sonop? 
Bo alles, kameraadskap; die voorreg om te mag 
saamleef in dieselfde ruimte. Prof. Andrie onthou 
ook die besielende invloed van mede-studente 
en die waarde van die basiese Christenskap wat 
ervaarbaar was in daardie vormingsjare.

dieselfde gemiddelde burgers as die studente in sekere 
koshuise wat ons nie eers sal noem nie. Om van die 
universiteit se kampus “tuis” te kom was gerusstellend. 
Om na middagete te kyk na die bekertjie-skoppery op die 
grasperk was ons vermaak totdat die boeke roep! As die 
asters se fietse op een of ander onverklare wyse op ons 
grasperk verskyn het, was ons in afwagting. Hulle moes 
die fietse kom identifiseer en liefderik verwyder! Soos ons 
nou in heimwee sing: “Those were the days, my friend...” 

Was ontgroening maar net ’n “deurgangsrite”  
(“rite of passage”)?
Ek het nog altyd ’n verdeeltheid in my gees gehad oor 
ontgroening.  As begrip is dit goed en gesond. Dit is ’n 
“rite de passage” en in die sin skep dit ’n mate van “ons” 
versus “hulle”. “Ons” het iets in gemeen. “Ons” het ’n 
identiteit in kontras met “hulle” en “julle”. Ontgroening 
wat korrek uitgevoer word - soms met oordrag van 
lidmaatskap, mededeling van vertroulike informasie, of 
regte en verantwoordelikhede, is goed. Dit sterk 
kameraderie, dien as ’n bank van vertroulike inligting, 
en beklemtoon die eenheidsgevoel. Dus is dit nooit 
“maar net” ’n “rite de passage” nie, dit is in sy begrip en 
uitvoering ’n bevorderingsrite - informasiedeling wat 
daarmee saamgaan is sekondêr.
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Waar trek ’n mens die streep met ontgroening – die grens 
tussen identiteitsvorming en bespotting?

Ontgroening in sy negatiewe sin kan lei tot baasspeel en 
afknou.  Ontgroening moet nooit aan die individu oorgelaat 
word nie, maar volgens voorbedagte beginsels toegepas 
word. Daar moet ’n “ontgroeningskomitee” bestaan.

Antropologies is die  doel van ontgroening universeel. Dit 
sluit af en open tegelykertyd. In die dae van “ontgroening” 
waartydens die “kind” sterf, ontwaak daar ’n jong man 
met  wie inligting, rolverantwoordelikheid en kennis 
gedeel word. Ontgroening impliseer die inname van nuwe 
kennis, die aanname van nuwe rolle, en die hegtheid van 
die groep.

Het u latere bekendheid as die netjieste student 
op Oregonkampus (VSA) gespruit uit u verpligting 
om in Sonop met das en baadjie (as ienk!) klas  
te draf ? 
Ja, natuurlik in luim maar nie in erns nie!

Indien die eerste deel van die stelling enigsins waterhou 
dan dui dit eintlik op ’n sonderlinge (“weird”) gewoonte van 
my om besonders in die publiek te verskyn, My kinderjare 
was vry - gee my ’n perd en die ooptes van Oos-Transvaal! 
Maar op UP-Sonop het ek begin das dra - gedeeltelik as 
respekbetoning, nie noodwendig vir die leermeester soveel 
as vir die instelling wat ons bevoorreg was om te ervaar.

 
Twee sydelingse opmerkings oor studiejare  
in Sonop:

1. Aan die begin van my Sonopjare was ek ’n tokkelok 
(Ja, pynlike ure aan Grieks en Hebreeus spandeer, 
maar gelukkig Volkekunde en Zulu ontdek.) Dus 
was ek besig met Ou Samuel (ons sendingbus) se 
besoeke aan swartwoonbuurtes buite Pretoria 
op Sondagmiddae. Een Sondagmiddag het ek ’n 
besondere ondervinding en Maandagoggend in die 
Volkekundeklas vra ek geleentheid om iets te sê:

   Ek vertel die klas dat ek by ’n huis aangeklop 
het en vriendelik na binne genooi is. Ons het lekker 
gekuier en tee gedrink. Toe vra my gasheer hoe dit 
is dat ek by die voordeur, na binne genooi is; dat ek 
gemaklik in die sitkamertjie op sy stoel kom sit het; 
dat ek ’n heerlike koppie tee uit sy vrou se teestel 
geniet het, MAAR as hy Maandagoggend by my 
huis aanklop moet dit by die agterdeur wees, AS hy 
ingenooi word sal dit net tot in die kombuis wees; AS 
hy dors is sal hy ’n beker water uit ’n blikbeker kry...? 
Die dosent het toe bloot gesê dat die klas sal môre-

oggend weer ontmoet en ons is summier ontslaan!
2. Toe ek besluit om buiteland toe te gaan vir nagraadse 

werk het ek na Skotland gekyk omdat my pa daar afstudeer 
het (in Teologie). Gelukkig het Newell Stultz in die 
mansjoenkamer langs my ingetrek; ons het baie goeie 
vriende geword; hy het dikwels naweke saam met my 
huistoe gegaan (my pa was toe predikant op Sundra). 

’n Klein vignette: Aan tafel die eerste dag vra Newell  
vir my suster vir ’n “glês ‘f warra.” Sy was heeltemal 
verward en met groot oë” neem sy haar toevlug na my: 
“Wat sê hy...?” Newell het sy klein Smith-Corona 
woordeboek uitgehaal en verduidelik.

Ek het ’n lys gemaak van Profs wie se boeke ons in klas 
gebruik het of in die biblioteek was, aangeteken en die 
lugposbriewe het gewaai na omtrent tien Profs in 
Amerika. (Party van hulle was al dood, ander kon ek nie 
opspoor nie.) Dr. Herskovits van Northwestern (Evanston, 
Chicago) was in Pretoria en het my van toelating verseker, 
maar ek wou Oregon toe om met Dr. Homer Barnett oor 
Innovation-Theory te werk.

Ek moes egter my MA voltooi. Gedurende ’n jaar 
van buitemuurse studie het ons saans ontmoet en elke 
moontlike aspek van “die lewering van trou-goedere  by 
die Mamabolo” (of wie ookal) neergeskryf terwyl sy pyp op 
die hoek van die tafel afgekoel het. Na ’n uur se eentonige 
(voor)lesing is die boeke toegemaak, die pyp weer brand 
gemaak en ons is die nag in om bus te vat Sunnyside toe. 
Die skryf van my verhandeling was spoedig, want ek 
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recollections of an 
american in Sonop
PRof. newell stUltz

yoU aRe kind to ask fRom me some Recollections 
of my 13 months at Sonop between October 1955 and 
early November 1956, “amusing ones” as you say, if 
possible.  Before doing this though, let me say that 
I too have had some difficulty communicating with 
Brian du Toit of late.  He was my immediate neighbour 
at Sonop, and aside from the young Bets Olckers who 
lived with her family directly across Murray Street 
-- who three years later in 1958  in Washington, DC, 
would become my wife, and one other young man 
whom I met and stayed in contact with until his recent 
death (later, Ambassador F. G. Conradie) -- Brian 
became a very close friend. Indeed, his father, whom 
I met when he (a DRC dominee) lived with his family 
in Springs, I later concluded is among the finest men 
I have ever known.  As Brian and I are now both in 
our early eighties, I’ll have now to look further into 
this, and it may take a few days to accomplish.  I 
will try to keep you informed of what I discover.

Below I have copied out a few paragraphs from a 
typewritten 40+ biography of my life (thus far) that I 
concluded a few years ago after having worked on it 
intermittently for more than a decade. The intended 
audience is our three granddaughters, still too young to 
care much about such things.  The motivation for this 
was my discovery that concerning my own knowledge 
of the early lives of my own grandparents at the times of 
their deaths, it was shockingly little and incomplete,  but 
by then, of course, I had lost the ability to interview 
them more deliberately as I soon felt I wished I had.  

As you may know, flowing from my time at Sonop 
now 60 years ago, my subsequent academic career here 
in the United States centered on 20th century South 
Africa. For some details of my evolving interests over 
many decades, I hope I may here immodestly suggest 
you look up such holdings of mine as the Stellenbosch 
University library possesses.  Anyway, the paragraphs 
following the next one will give you a bit of what I 
recalled of my Sonop stay of 13 months, taken from 
the typescript document I earlier referred to.

wou klaar kry, en het groter dinge in my toekoms gesien 
en beplan. Die finale aanvaarding van my verhandeling 
is bereik toe ek reeds twee jaar in Oregon studeer het. 

Omdat ek vir buitelandse studie aanbevelingsbriewe 
nodig gehad het, het ek vir Prof. Ben Marais (wat my 
van kindsbeen geken het), Dr. Scholten in Sosiologie, en 
natuurlik die Volkekundedosent gevra om briewe te stuur. 
Toe ek op University of Oregon aanland vra Dr. Luther 
Cressman (Departementshoof ) vir my: “Who is this … 
fellow? We decided to completely ignore his letter!”

Het u ooit met Newell Stultz later terugskouend 
oor die jare in Sonop gesels?
Ek twyfel of ons ooit spesifiek “terugskouing” gehad 
het. Ons lewens was vorentoe, wat wag more...? Ek is 
weg na University of Oregon en ’n jaar se navorsing 
in ’n Steentyd-gemeenskap. Hy is terug na  die 
Ooskus van die VSA. (Hy was later Prof. op Brown 
University; ek was Prof. op University of Florida).

As ’n mens in baie opsigte is, wat jy onthou , watter rol 
het u verblyf in Sonop in u identiteitsvorming gespeel?

As ek is wat ek onthou moet  ons teruggaan na my 
kinderjare op die vlaktes van Oos Transvaal. My pa was 
1944-48 predikant op  Charl Celliers. Die wonderlikste 
jeug vir ’n seun: mielielande, my perd “Vlam”, hoenders 
wat eendeiers uitgebroei het en dan hartaanval kry as 
die kleintjies plop-plop in die dammetjie in duik, ens.
Ek onthou “die pil”.
Ek onthou die kameraderie wat spruit 
uit broederskap-lidmaatskap.
Ek onthou die sekerheid van inwoning.
Ek onthou die “bounie” ry af na die UP 
kampus en... die terugry huistoe

Identiteitsvorming? Ek dink dat teen die tyd wat 
’n jong man op universiteit kom (of matriek voltooi 
het en gaan werk) is die omlyning van sy identiteit 
gevorm. Om die rede is daar baie studente wat nie die 
luuksheid van koshuis/voltydse studie kan bekostig nie 
en ten spyte daarvan (met buitemuurs en aandklasse 
soos ek my MA voltooi het) vorder en uitblink.

Dit is ook baie belangrik om in gedagte te hou dat 
“identiteit” ’n proses is en nie ’n staat (kondisie) nie. Jou 
identiteit hou verband met en is deels gekondisioneer 
deur tyd en plek. Identiteit is immers ’n dinamiese begrip.

 Nog  vrae? Dit is verstandelik gesond om bevraagteken 
te word! 
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fiRst encoUnteR with sonoP

But immediately, let me recall a bit from my first meal 
at Sonop at noontime, probably on about October 18, 
1955.  Having sometime few minutes earlier accepted the 
suggestion of someone in the Tukkies housing office on 
campus that I live while at UP at Sonop, I was deposited at 
the Pastorie where I was placed in a two-person room with 
only one occupant, he being Gerard Basson.  I unpacked 
such luggage as I had brought with me, was introduced 
to the Nonnie and a few others, and shortly was told that 
luncheon was about to be served in what I found was a large 
dining room some 40 yards away, a room capable of seating 
concurrently all of Sonop’s then, I should think, 150 or so 
occupants. Understand that at this moment, I knew a bit 
of German from having lived for two years in US Occupied 
Germany from 1948 to 1950, but not one word of Afrikaans.

Anyway, the after some period of eating, the “voorsitter” 
of the time who was nearing the end of his term (with 
the result now that I cannot recall his name years later – 
probably Andrie du Toit - editor) introduced me kindly to 
the larger group briefly and in English and then, switching 
back into Afrikaans to (I supposed) make some pertinent 
announcements, commence to do so.  At this moment, 
from several corners of the room voices began to shout 
“Engels, Engels,” which to my untrained ear sounded like 
a reference to Frederick Engels, Karl Marx’s collaborator.  

 At this beginning point in my eventual so-called 
“expertise” about South Africa, I  knew already that 
F. Engels seemed an unlikely hero for 1950’s Tukkies 
students living in a hostel affiliated to the DRC, and it 
took me some time before I learned the explanation 
for the amused shouting I had heard. Clearly, politics 
notwithstanding, I had a lot to learn about Afrikaners 
and the Union (as it then still was), but 13 months later 
I Ieft for my family in South Carolina feeling — with 
some pride — that with the help of a great many South 
Africans, many of them at Sonop, I had substantially 
met the earlier challenge, creating a firm starting 
point for the fulfilling personal and professional lives I 
subsequently had.  To 1991, my last time in South Africa 
to date, I had made a total of 12 trips to the country, living 
there for more than a few weeks upon four different 
occasions. Indeed, when we returned from South 
Africa to Rhode Island (Brown University) in 1972, our 
then 6 year old daughter was as comfortable speaking 
Afrikaans as she was speaking English, if  not more so.

two extRacts fRom the afoRementioned 

aUtobiogRaPhy:

“Before passing on, I perhaps should say something about 
how I reacted personally to the South African situation.  
Racially, I saw relatively little of the really “raw” side of 
apartheid, though I had no doubt that it was there, based on 
my readings on South African race relations. What I did see 
in the comfortable  white neighbourhood of Pretoria, 
known as Brooklyn, where my University of Pretoria hostel 
was located, was a highly stratified racial caste system, 
where those blacks at the bottom were overwhelmingly 
uneducated domestic servants, gardeners and commercial 
“helpers” of various sorts.  These individuals for the 
most part spoke no English, or little English, and in any 
case the norms of the society discouraged any social 
contact between them and me.  Although I had lived in 
my boyhood in Virginia and Washington, DC, during 
the years of official local segregation in these parts, I 
came to South Africa in 1955 with no well informed 
opinions about race relations anywhere, and certainly 
no particular sensitivity to racial oppression where it 
existed.  I don’t mean to suggest I was a conscious bigot, 
just an ordinary white college student of the times.  I 
left South Africa thirteen months after I arrived much 
better informed about South African race relations than 
before, but at best this was an intellectual understanding, 
little bolstered by strong emotional feelings.

A second and more profound impact arose from my 
exposure at the University and in Pretoria to Afrikaner 
ethnicity.  I had never seen myself as part of an ethnic 
group.  I had (and have) always been aware of my Scottish 
and Canadian “roots,” as it were, and I respected these, 
but with little passion.  I didn’t look at the world through 
any kind of sub-national, group-oriented lens.  When I 
encountered at Sonop scores of my age-peers who did see 
their country and indeed the world from a decidedly 
Afrikaner nationalist perspective, it made quite an impact.  
I thought a good deal about whether these sentiments 
were good or bad, for both the individuals holding them 
and the larger society, questions that my liberal upbringing 
and education at Dartmouth College in New Hampshire 
little prepared me to answer.  Indeed, when I got out of 
the Navy in 1959, one of the justifications I gave myself 
for returning to graduate school in political science was 
to better answer these kinds of questions.   I didn’t learn a 
great deal of Afrikaans in 1955-56, but I soon came to feel 



1 8 91 8 8

H e r i N N e r i N g e  Va N  o U D - S o N o P P e r S

at home in this community.  And while I found some of 
their habits -- for example, their tendency towards public 
displays of piety -- off-putting, I ended up essentially 
sympathetic to the Afrikaans community and proud of my 
associations with it and within it. Though the Afrikaans 
culture was clearly a strict, hierarchical one, perhaps 
because I was usually accepted as a welcome visitor, this 
trait didn’t bother me.  Having lived happily for a while 
in Germany may have helped too.  Otherwise, like many 
foreigners in South Africa I have come to know since, I 
was charmed by the country in 1955-56 -- by its scenery, 
its weather, its history, and by the smaller magnitude of 
South African society, especially its Afrikaner component, 
which allowed me to feel much closer personally to this 
new subject matter than I suspect a South African coming 
to the United States for an equivalent period would feel.”

in conclUsion

Most of all, I have a great sense of gratitude for the 
kindness that I received at Sonop from just about everyone, 
at first certainly but also throughout my 13 month 
stay.  This said, having arrived in the middle of November 
as the campus was entering the final exam period, within a 
few weeks I was almost alone living there, save for two or 
three others.  Of course, three provided meals a day 
suddenly disappeared as well, which required alternative 
arrangements.  But very soon, due my near exclusive 
inhabitation of the place for more than a month, I began 
psychologically to see myself not as a recently arrived 
“stranger,” but as momentarily its only burger.  Thus when 
the “inks” and others arrived in early February 1956, it felt 
almost as they were invading, so to speak, my “space,” no 
longer I invading theirs.  

As I have indicated previously, I did not upon arriving 
know any Afrikaans at all, and such “learning” of the 
language as I did gradually acquire really “seeped” into my 
brain by osmosis, rather than in consequence of systematic 
study.  At the time I had no expectation of the academic 
career focused upon SA (and really upon Afrikaners) 
that I eventually did have, so spending a lot of effort 
learning more of a language that I might never encounter 
again seemed a questionable investment of energy.  

But as I’ve said, eleven subsequent visits did occur, and 
on many of these I spent much of my time in the country 
in Pretoria, which quickly began to feel as my “second 
home.”  Anyway, from time to time later in Pretoria I would 

accidentally encounter someone on the street that I had 
first seen years earlier at Sonop.  Some of these individuals 
knew that I was once again a short-term visitor from 
the USA. (At Sonop in 1955-56 I was often referred to 
as “Yank,” or “die Yank,” an identity I did not really have 
of myself, and at first found a bit off-putting.)  Anyway, 
one day in down-town Pretoria someone I recalled from 
Sonop but didn’t really know leaned out of a car stopped 
at a red light and greeted me — understandingly in 
Afrikaans.  I replied in a friendly manner in English, but 
he was clearly miffed that after seemingly (as he saw it) 
residing in Pretoria for a decade, or perhaps longer, I still 
couldn’t respond to him “in sy taal,” or maybe could but 
out of habit chose not to.  Such an encounter in 1955-56 
never happened, and by the time later when it did, I had 
now since 1958 become through marriage a member of 
a South African family wherein speaking Afrikaans “op 
die straat” —  at least in Pretoria -- was understood as an 
important patriotic duty, one from which I was ordinarily 
excused. In 1955 I  had initially only the most elementary 
conception of such “taal nasionalisme”.  But by  the time 
of the street encounter I am recalling here, not only had 
I acquired in the meantime a deeper understanding of 
the matter, but also had developed some real sympathy 
for the annoyance expressed to me that I have referred 
to coming from the car’s window.  Indeed, I have long 
been embarrassed that my Afrikaans is as poor as it, little 
consoled by the feeling that in as much as almost every 
Afrikaner I have ever met has spoken English (British 
English, to be sure) as well as I do, if not sometimes better.  

I am sorry that I have now gone on so long about perhaps 
a small point, but I confess to have  enjoyed doing so!

Newell Stultz
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Sonop: die kern van 
Tukkies se heel eerste 
Comrades Marathon span
Jan bReytenbach

Skenking van 
pierneefskilderye
Jan bReytenbach

in 1968 het tUkkies ViR die heel eeRste keeR  

’n span ingeskryf om deel te neem aan die tussen-
universitêre kompetisie binne die Comrades Marathon. 
Dit was die heel eerste keer dat Universiteitspanne 
teen mekaar op hierdie vlak gekompeteer het. Die 
kompetisie was geredelik anders as die hedendaagse 
Comrades. Daar was 581 deelnemers wat weggespring 
het en elke deelnemer moes sy eie helper voorsien wat 
in ’n motorkar of per motorfiets langs hom gery het om 
hom van drinkwater en verversings te voorsien. (Die 
organiseerders het toe nog nie waterpunte langs die 
pad voorsien nie.) 436 deenemers het die wedren vanaf 
Durban na Pietermaritzburg voltooi, wat beteken dat 
25% van die beginners tou opgegooi het voor die einde. 
Die wenner was die 36-jarige legende Jackie Mekler wat 
die afstand in ’n tyd van 6hr 1min 11 sek afgelê het. Slegs 
die eerste vyf deelnemers het goue medaljes ontvang, 
terwyl alle ander deelnemers wat die wedren voltooi het, 
silwer medaljes ontvang het. Die wedren moes binne 11 
ure voltooi word. (In 2014 was die aantal inskrywings 
beperk tot 18 000 en was die wentyd 5hr 28min 34sek. 
Goud is aan die eerste 10 deelnemers gegee en silwer 
aan almal wat die wedren onder 7h30 voltooi. In die 
jaar 2000 is die voltooiingstyd verleng na 12 ure.) 

Tukkies het ’n span van 10 deelnemers ingeskryf 
waarvan nie minder as 5 Sonoppers was. In die 
tussenuniversitêre kompetisie het Tukkies derde 
plek behaal na die Universiteite van Natal se 
Pietermaritzburg en Durban spanne, met die Universitiet 
van Kaapstad in die vierde plek. Tydens nabetragting 
het ons egter besef dat ons deur die wenspan en 
die verkeersowerheid van Natal met ’n slap slenter 
gevang was. Ongeveer 20 kilometer vanaf die eindpunt 
het die verkeersowerheid teen ’n steil afdraende ’n 
verkeersteken opgerig wat lui: “Verminder spoed”. 
As wetsgehoorsame burgers het die Tukkie atlete 
hieraan gehoor gegee. Die teken is egter nooit opgehef 
nie en dit het veroorsaak dat die Tukkie spanlede die 
laaste 20 kilometer nie volgens hulle volle potensiaal 

ek is getRoUd met miekie, deRde dogteR Van 
Professor Dirk en Mev Ethelwyn de Vos. Wyle Professor 
de Vos was die stigter van die siviele ingenieursfakultiet 
aan Tukkies. Mev. Ethelwyn de Vos was die tweede dogter 
van professor W.P. de Villiers, Sonop se eerste huisvader. 
Tannie Ethie is in Maart 2008 oorlede, minder as twee 
maande voor haar 92ste verjaardag. Sy was van haar eerste 
tot een-en twintigste lewensjare in Sonop – ek glo nie 
een van ons oud-Sonoppers was vir so ’n lang tydperk in 
Sonop nie. Gedurende 1991 het sy het haar lewensverhaal 
kortliks op skrif gestel en die volgende oor Sonop geskryf:

“In 1917 het ons verhuis na Sonop-tehuis, 
Murraystraat, Brooklyn waar my pa huisvader was. 
Ek was toe nog nie een jaar oud. Lillie (Eluned) was 5 
jaar ouer as ek, na my was daar Boet (Willem Petrus), 
Friedel (Gomer Wilfried) en Dot (Dora Frances). Sy was 
5 jaar jonger as ek. Ons vier jonges het soos wildes groot 
geword. ’n “Moeder-se-hulp” het vir ons gesorg en met 
ons geëet. Net vakansies het ons met Pa en Ma geëet. 

In die vakansietyd het ons by Sonop heerlik gespeel 
– lekker wegkruipplekke gehad op die hope matrasse 
wat almal opmekaar gestapel is. Ons het al die stukkies 
kryt, stompies potlood, halwe bottles ink, kladpapier 
en eksamenboeke, ens. uit die studentekamers 
bymekaargemaak. Ons het ook kaal-kaal in hulle 
stortkamers rondgeseil – ook om en om die wasbakke, 

afgelê het nie. Die wenspan se lede het hulle skynbaar 
geensins aan hierdie opdrag gesteur nie, alternatiewelik 
kon hulle nie Afrikaans lees en/of verstaan nie.

Die spanlede het waardevolle aandenkings in die 
vorm van hulle silwer medaljes gekry aangesien elke 
deelnemer se naam, sy tyd en posisie op sy medalje 
gegrafeer was. Die Sonoppers wat Tukkies in hierdie 
geskiedkundige eerste tussenuniversitêre Comrades 
kompetisie verteenwoordig het, was die volgende: 
Chris Jordaan (Tukkies se spankaptein), 121ste, 
8.55.47, Jan Breytenbach, 250ste, 10.00.36, Andre 
Lourens, 251ste, 10.00.48, Arend van de Heever, 364ste, 
10.39.17 en Herkie Sandenberg, 412de, 10.52,36. 
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Straat van Silverton, Pierneef (1924)

My Sonop-storie:
die drie “groot” vriende
Jan Van zyl

ek wil ook ’n stoRie VeRtel. elke sonoPPeR  
het ’n storie om te vertel, want in Sonop gebeur so 
baie goeters wat elke Sonopper altyd sal bybly. Stories 
wat ’n mens jare later nog laat oopmond lag - sommer 
so op jou eie, en dan verlang jy weer na die pêlle. En 
dan laat dit jou stories skryf soos die een. Ek is so 
dankbaar ek was in Sonop. Dit was een groot voorreg.

Maar ek wil nie nou huil nie. Ek wil ’n storie vertel.
Ek het 3 groot vriende gehad: Willie, Beer en 

Barend. Twee van hulle was veral groot. Hulle was 
my groot vriende in beide betekenisse. Ons was 
saam semis in die Bloutrein. Ek was die kortetjie. 

Hulle het soms ’n gewoonte gehad om snags laat by 
die koshuis te kom na ’n draai by College Tearoom of 
by daai “fast foods” oorkant die proefplaas. Dan kom 
eet hulle die “Sonop Dagwood” in my kamer - elkeen 
met ’n stoel bo-op my bed. En ek is in die bed. 

So het dit een Vrydagnag weer gebeur. Ek maak die keer 
voorsiening dat die gewoonte nie die nag kan gebeur nie. 
Ek sluit die deur. (Niemand het destyds deure gesluit nie, 
want dit was nie nodig nie) Ek is veilig want my kamer 
is bo in die Bloutrein. Maar hoe die drie grotes deur die 
kamervenster langsaan en ook my venster gekom het, 
weet ek nie. Daar sit die 3 weer soos altyd - en eet. Hierdie 
keer is dit vieruur die oggend. Mooi vra help nie. Hulle 
wil eers klaar eet. Maar dit gaan lank vat want hulle het 
dubbeldikkes gekoop, en Coke ook. Hulle was baie honger. 

Tot op ’n punt. Maar asof hulle dit verwag het, want 
met my opvlie toe sukkel die 3 al in die deurkosyn om 
eerste uit die kamer te kom. So op ’n streep: eers Beer, 
toe Willie en dan Barend. Af met die trappe, om die 
biljartsaal aan die westekant, tussen die kombuis en die 
werkers se blyplek deur. Ek agterna. Almal teen hoogste 
spoed. Vang gaan ek verseker minstens een vang. Dit sal 
seker nie Willie wees nie want hy speel darem agsteman 
vir Fazelas, maar Barend en Beer is “sitting ducks”. 
Hulle is loskop en vaskop onderskeidelik vir Sonop 1. 
Maar ek moet sê dit was wensdenkery, want ek haal 
nie ’n sentimeter op hulle in nie. Vreesbevangenheid 
is ’n lelike ding! Toe ons so linksom die hoek van die 

en kneuskolle gehad wat die krane veroorsaak het as 
jy wel in ’n wasbak vasgly. In een stortkamer het ons 
die uitlaatgat toegestop en handdoeke onder die deur 
gedruk en al die krane oopgedraai. Ons het toe daar in 
die water rondgegly. Om uit te kom, moes ons kaal-kaal 
uit die venster klim – die water het lank geneem om 
alles uit te loop en ons kon eers later die deur oopmaak. 
Ontgroeningstyd het ons geniet – bo in die bome geklim 
om te sien wat aangaan. Die sloot vol modderwater en 
rolle doringdraad waarin die studente die laaste aand 
gedoop sou word. Ons het toe nie besef dat die draad 
voor die tyd verwyder sou word nie. Daar was altyd 
’n ‘hofsaak’ en die groenes moes pille drink wat van 
rou mieliemeel, uie, kasterolie, ens. gemaak is, sluk. 
As hulle daarna op die grasperk lê en opgooi, het ons 
belangrik gevoel as ons vir hulle water kon aandra.” 

My skoonmoeder het ons ook meegedeel dat haar 
pa vriende was met Pierneef en verskeie skilderye 
by Pierneef gekoop het. Hierdie skilderye was sy 
privaat eiendom en het hy aan sy kinders vererf. Hy 
het ook toestemming by die destydse Sonopraad 
gekry om ’n stel skilderye van Pierneef aan te koop 
as ’n belegging vir Sonop, wat hy dan ook gedoen het. 
Hierdie stelling van my skoonmoeder is bevestig deur 
haar jonger suster wat gedurende 2009 in Pretoria 
kom kuier het en wou weet of sy die versameling 
Pierneef skilderye wat haar pa vir Sonop aangekoop 
het, kon besigtig. Sy is ongelukkig kort na sy die versoek 
verrig het, oorlede voordat ek dit vir haar kon reël.
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kombuis daar by die Ooste se parkering gaan, glip-glip 
ou Beer se regtervoet so, maar hy bly regop. Hier by 
Ossie se mansjoen lyk dit of Barend sy spoed verslap 
en ek weet hy gaan die ongelukkige een wees. Reg voor 
die eetsaal se ingang raak-raak ek so aan sy elmboog. 
Met sy omkyk lyk dit of hy ’n spook gesien het, want 
hy versnel dat hy byna vir Willie verbygaan. Ek begin 
bedaar en besef dat die 3 manne iets ingekry het wat 
maak dat ek hulle nie vannag gevang gaan kry nie. 
En ook, wat gaan ek met die een maak as ek hom sou 
vang? Dis groot manne dié. Ek vergeef hulle, en ons 
skud blad - seker so 05:00 die Saterdagoggend.

Later het ek besef ek het daardie nag een van my 
hoogtepunte en gelyktydig verseker een van my 
laagtepunte in die koshuis beleef: Dat die 3 groot 
manne vir my kon weghol weens vrees, was ’n klop 
op my skouer. En onthou, hulle was ’n bende maar 
het nie gesamentlik vir my kans gesien nie! Wat ’n 
hoogtepunt in my lewe! Maar dis tog so jammer dat 2 
voorrye en ’n agsteman vinniger as ek was daai nag! 
Dit was ’n laagtepunt in my lewe wat my nou nog jare 
later soms erg pla. Later toe die asem weer terug is, 
vertel hulle dat laasnag se uitslag maar net bevestig het 
wat hulle lankal geweet het en dit is dat voorspelers 
oor die algemeen vinniger as agterspelers is!    

Sonop Konserttoere in 
die laat 70's
Riaan Jacobs

my eeRste ontmoeting met die konseRttoeRe 

van Sonop was gedurende my tweede jaar in 1976. 
Die konserttoere was definitief ’n hoogtepunt tydens 
my verblyfjare aan Sonop. Ek het ’n paar jaar gelede 
al agtergekom datdie toere nie meer plaasvind nie 
en is Sonop armer en is dit ’n waardevolle stukkie 
tradisie wat met die jare verlore gegaan het. Ek hoop 
my herinneringe kan moontlik daartoe lei dat hierdie 
konserttoere dalk kan herleef in die toekoms.

Die konserttoere waarby skrywer betrokke was, was 
gedurende 1976 tot 1980 vir studente bearbeiding en 
het plaasgevind onder die beskerming en toesig van 
die Universiteitsoord gemeente. Die Universiteitsoord 
se betrokkendheid was verder dat ’n studenteleraar 

en sy huisgesin die studente vergesel het op die toer. 
Prof. Ben Marais se eggenote wat destyds dan ook die 
voorsitter van die Sonopraad was, het ook gedien as 
hoof “sensor” saam met ’n paar ander dames van die 
Gemeente.Partykeers was dit maar ’n senutergende 
proses, veral aan die beginjare om deur die sensors 
goedgekeur te word. Hulle was gelukkig nie sensors 
in die werklike sin dat daar ongewenste materiaal 
in ons produksies was nie, maar eerder dat hulle 
die gehalte van die produksies wou verseker. Ons 
was darem elke jaar toegelaat om te gaan toer.

Die toergroep het gewoonlik uit ongeveer 22 lede 
bestaan waarvan die helfde Sonopper was (daar was 
een jaar ’n man saamgeneem wat nie ’n Sonopper 
was nie) en dan 11 uitgesoekte dames studente wat 
gewoonlik met die hand en die oog gekies tydens die 
jaarlikse eerstejaarskamp. Dis voor die hand liggend 
dat geen Ienks op die konserttoere saamgeneem 
was nie. Gewoonlik het ons vroeg in die jaar begin 
oefen en het die konserttoer plaasgevind gedurende 
die April-vakansie elke jaar. Gewoonlik was daar 
so 10 optredes en gedurende enkele jare was daar 
ook latere optredes gedurende die jaar gereël.

Die program het gewoonlik bestaan uit sang, kort 
toneeltjies, groepsang en ’n eenbedryf. Aan die begin 
van die toer was die eenbedryf gewoonlik so 45 minute 
lank maar spoedig na die eerste optrede het dit gewissel 
tussen 45minute tot 60minute soos dialoog bygevoeg is.

’n Baie bekende kort toneeltjie was Blasie, wat ook 
oor die jare amper ’n eenbedryf ontwikkel het.

Ek is te bang om name te noem van persone wat die 
groot geeste was omdat ek dalk iemand se naam kan 
uitlaat. Al wat ek wel wil noem was dat daar Sonoppers 
was, wat uitstekende toneelspelers was, ander was baie 
vaardig met musiekinstrumente en baie was geseënd met 
pragtige sangstemme. Gewoonlik het van die uitgesoekte 
dames ook oor uitstekende talente en vaardighede 
beskik om afrigting te gee t.o.v. die choreografie. Oor die 
jare het ons beligting, klank en dekor ook uitstekend 
ontwikkel a.g.v. die bydraes van ons ingenieustudente.

’n Hoogtepunt tydens my betrokkenheid by 
die toere was seker die optrede wat ons in die 
Stadskouburg van Kroonstad gehad het wat nie 
alleen die grootste teater was waarin ons opgetree 
het nie, maar ons ook ’n baie groot gehoor gehad het. 
Gewoonlik was ons optredes in kerke en skoolsale.
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Ons daaglikse program het basies as volg daar uitgesien: 
ons sou vroeg die oggend per bus vertrek het na die 
volgende dorp waar ons ’n optrede sou hê. Langs die 
pad sou daar gestop word vir ’n oordenking deur die 
Studenteleraar. Op die bus sou die studente hulleself 
vermaak het. Daar was gevestigde brugspelers wat in die 
bus brug gespeel het, ander het geslaap en verder was daar 
net gekuier. Wanneer daar dan op ’n dorp aangekom sou 
word, sou ons onmiddellik begin het met kaartjieverkope 
van deur tot deur. Daardie tyd het die sakesentrums 
van die dorpe baie positief op die studente gereageer 
en wanneer ’n kaartjie nie verkoop was nie, was daar 
ten minste ’n donasie vir studentebearbeiding gegee.

Teen middagete was ons gewoonlik klaar met ons 
verkope en het ons, ons gasouers by die plaaslike 
gemeente ontmoet. Ons was dan uitgeplaas by gasouers. 
Die dekorbouers sou gedurende die middag sorg vir 
die opstel van beligting en die bou van dekor dekor 
terwyl die ander rustig by hulle gasouers gekuier het. 
Ongeveer 18h00 sou ons weer by die plek van optrede 
bymekaarkom en sou die optrede teen ongeveer 19h00 
begin. Na afloop van die konsert is ons weer terug na ons 
gasouers waar ons gewoonlik baie goed onthaal was.

Die volgende oggend het ons weer vroegoggend 
ontmoet by ’n sentrale punt van waar ons sou vertrek 
het. Stiptheid was altyd maar ’n probleem en daarom 
het ons unieke strawwe uitgedink om te verseker dat 

stiptheid plaasvind. Daar was dan ook doelbewus pogings 
aangewend om sommige mense laat te kry sodat hulle 
gestraf moes word. Soos ondermeer die voertuig wat die 
dekor getrek het se bande was by ’n geleentheid afgeblaas 
om die toerleier laat te maak sodat hy gestraf moes word.

Vroegoggend was dan ook die geleentheid wat die 
toerlede staaltjies gedeel het van hulle verblyf en ek 
onthou goed dat daar by geleentheid gepraat is deur 
Sonoppers van die pragtige dogters van die gasouers 
wat hulle ontmoet het en by ander geleenthede 
oor drie toerlede wat op een bed moes slaap.

Die sukses van die toer het afgehang van ’n voortoer 
wat plaasgevind het waartydens twee van die toerlede 
gewoonlik ’n maand voor die tyd al die dorpe waar 
optredes beplan was besoek het om die verblyf, die 
plek van optrede, die kaartjieverkope en die verblyf 
by gasouers te reël. Ook tydens die voortoere was die 
toerlede daarby betrokke, met groot gasvryheid ontvang.

Ek het net goeie herinneringe van die toere en 
kan byvoeg dat elke toer ’n groot sukses was.

In 1980 het lede van die konsertgroep van die 
sewentigerjare ook saam met Rudi Neitz ’n spesiale 
feeskonsert gehou. Sovêr ek kon vasstel het nie een van 
ons konsertgangers ooit Oscars gewen nie, maar is die 
herinneringe wat in ons harte bewaar word kosbaar en 
wie weet, moontlik sal van die huidige Sonoppers deur die 
paar woorde geïnpireer word om die tradisie voort te sit.
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kUnstenaaRs

Bosch, DT (Dawid)
1949 – 1954 
Skrywer

Franz, R
1918 
Skrywer

Janson, WJ (Murray) 
1946 – 1951   
Skrywer

Jonker, WD (Willie)
1946 – 1952   
Skrywer

Maree, WL (Willie)
1943- 1949
Skrywer

Meiring, E (Eben)
1953 
Skrywer

Neitz, R (Rudi ) 
1953 
Bariton

Snyman, R (Robert)  
1976   
Panfluit

Van Niekerk, A (Attie)
1969   
Skrywer

Van Bruggen, JRL  
(Kleinjan) 1917 
Skrywer en digter.

Brittz, L (Louis) 
1987 – 1990   
“Gospel” sanger

De Jager, N (Nic) 
1959 – 1965   
Radio persoonlikheid

Bosman, PJ (Paul) 
1952
Skrywer

Loots, Flip  
1964 – 1968  
Radio persoonlikheid

ministeRs

Botha, MC (Mike)  
1934   
Bantoe Administrasie en 
Onderwys

Botha, RF (Pik)
1950 – 1954   
Buitelandse Sake

Du Plessis, PTC (Pietie)
1954 
Mannekrag

Maree, W (Willie) 
1938
Pos-en-Telegraafwese

Müller, H (Hilgard)  
1933 – 1936   
Buitelandse Sake

Nel, MDC (Daan de W)
1923 1927  
Naturellesake

Raubenheimer, A 
(Braam) 
1939 – 1942  
Waterwese en Bosbou 

modeRatoRs

Bezuidenhout, NMS 
(Nick) 
1964 – 1977   
Wes - Transvaal

Doyer, GJS (Gerrie) 
1968 – 1973   
Oos – Transvaal 

Dreyer, DJ (Danie)
1975 – 1977  
Oos – Transvaal 

Erasmus, GJ (Gert)  
1946   
Suid – Transvaal 

Gous, JHG (Henk)
1971 – 1974  
Wes – Transvaal 

Lubbe, WJG (Willie)
1941 – 1947
Natal

Niemandt, N (Nelus )
1975 – 1980   
Hoëveld / Algemene

Pienaar, S (Schalk) 
1976 – 1982 
Namibië

Potgieter, JE (Kobus )
1940 – 1946  
N – Tvl / Algemene

Smuts, M (Mike Jnr)
1963 – 1966 
N - Tvl

Strauss, PJ (Piet) 
1974 – 1975  
Vrystaat / Algemene

Swanepoel, LJ (Louis)
1954

RegteRs

De Jager, C (Chris) 
1951 – 1953

Louw, A (Andrie)
1978

Malan, FR (Frans)  
1962 – 1966 

Swart, JDM (Buddy) 
1953

Vd Merwe, W (Willem)
1961 – 1964 
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RektoRe

Crouse, CF (Cas) 
1953 – 1957   
Vista Universiteit /RAU

Du Plessis, PW (PW) 
1946   
Universiteit Venda 

Rautenbach, CH 
(Casper) 1920 – 1923  
Universiteit Pretoria

Stumpf, R (Rolf)
1965 - 1968   
Universiteit van PE
 
sakeleieRs

Brönn, ML (Marius) 
1953-1954
Best dir: SA Druggists

Bruwer, ABB (Dries) 
1954-1958
Pres: TLU Transvaalse 
Landbou Unie

Cronje, NS (Nic) 
1969-1971
Best dir: Golden Arrow 
Busse

De Villiers, De La 
Harpe 1926-1928
President van SA Landbou 
Unie / SALU

De Witt, PJ (Johan) 
1968-1971
Best dir: Aveng Steel

Erasmus, JM (Jan) 
1967-1971
Best dir: Prestasi

Feenstra, P (Piet) 
1973-1976
Eiendomsontwikkelaar

Geldenhuys, JJ Jurie 
1960-1963
Best dir: Anglovaal; 
AvGold; Pres: Kamer  
van Mynwese

Hanekom, H 
1973 – 1978
Besturende dir: Intercare 

Kruger, Hein 
1974-1977 
Best dir: Kruger 
Internasionaal

Lategan, AW (Lossie) 
1934-1938
Direkteur: SABS

Le Riche, Kabols 
1986
Dir: Cavalier Groep 
Abbatoirs

Neser, MSB Thys 
1975-1979
Direkteur: Abland,  
Pivotal Property Fund, 
Atterbury Quass

FW Kwassie 
1930-1934
Best dir: SOEKOR

Rupert, Anton 
1933-1934
Best dir: Rembrandt ens

Schutte, G (Boekies) 
1977 – 1982 
Hoofbestuurder:  
Rooivleis Produsente 

Slabbert, D Danie 
1973-1975
Best dir: Stelloy

Uys, DS (Kalahari)
1942-1943
Hoofbest: Sybokhaarraad

Von Marle, J (Koos)
1944-1946
Best dir: EOK

Veldman. CC Charl
1969-1972
Best dir: Denel filiaal

Veldman, FJ (Vellie)
1937
Best dir: Agricura.

sPRingbokke/nasionale 
sPoRtkleURe & keURdeRs

Alberts, Willem 
2003 – 2005
Rugby

Dreyer, Hannes 
2004 – 2007
SA Atletiek:  
Olimpiese Spele

Eloff, Fritz 
1937-1939
President: SA RugbyUnie

Geyer, Ricus 
1969-1971
SA kampioen, Spiesgooi

Holmes, Reggie
1980
SA Muurbal

Hugo, GJ George
1977-1980
SA karate

Joubert, JSH (Buks)
1938-1939
Liggewig-bokser, 
Statebondspele 1938 
Sydney

Meyer, RS (Renier) 
1947-1952
SA rekord spiesgooi

Read, CJ Boet 
1949
SA Pluimbalkampioen

Schmidt, Uli 
1980 – 1984
Rugby

Serfontein, Sep 
1960
SA Naelloopkampioen

Steyn , Stefan 
2000 
Judo

Struwig, KD (Karl) 
1949-1952
Jukskei

Van Rensburg, SPJ 
1927-1932
Atletiek

Van Rensburg , Theo 
1986 
Rugby 

Van Zyl, Stephan 
2003 – 2006
Proteas – Krieket vir 
Dowes (Kaptein)

Viljoen, Greyling
1980-1986
Kanovaarts
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Alberts, W  
2003 – 2005  
Bone Collector

Badenhorst, CH  
1945 – 1951 
Oubaas

Barnard, FJH  
1937 – 1939 
Rooies

Basson, LK  
1935 – 1938 
Skellie

Basson, SH  
1958 – 1960 
Voëlie

Bekker, EH  
1987 – 1991 
Bekkies

Bezuidenhout, WJK 
1938 – 1940  
Wissie

Bezuidenhout, LJN 
1971 – 1973   
Pyp

Boltman, DP   
1965 – 1966 
Oubaas

Borchardt, GJF  
1970 – 1972 
Bokkie

Bootha, HJ 
1974 – 1977 
Bol

Botha, CJ 
1947 – 1953 
Fief

Botha, JJ  
1984 – 1987 
Jannan

Botha, JP  
1929  
Koos-Gras

Botha, JC 
1947 – 1950 
Sep

Botha, RF 
1950 – 1954 
Pik

Bothma, LS  
2006 – 2009 
Pikkie

Bothma, LS  
1977 – 1978 
Wuk

Bouman, NCH  
1957 – 1960 
Biscuit

Breedt, GK  
1986  
Kottie

Brink, DJ  
1990 – 1993 
Dassie

Britz, BJ  
1953 – 1959 
Bannie

Bronkhorst, G  
1924  
Boesman

Bruwer, JH  
1981 – 1985 
Boela

Burger, RP  
1995 – 1998 
Cheese

Cilliers, JW  
1964 – 1970 
Speedy

Claassen, JD  
1999 – 2003 
Jannas

Coetzee, B  
1965  
Blaar

Coetzee, MN 
1998  
OB

Combrink, J  
1936 -1941 
Commies

Conradie, JD le R 
1946 – 1947 
KO

Cornelius, LFB  
1961  
Lampies

De Kock, AJ  
1946 – 1950 
Arend

De Kock, EL 
1941 – 1946 
Tot

De Vleeschauwer, CJ 
1965 – 1966 
Kameel

De Waal, P 
1918 – 1922 
Pale

De Waal, D  
1972 – 1975 
Jakes

De Wet, J  
1968 – 1972 
Wettie

Delport, ATC  
1942 – 1944 
Dellie

Dreyer, JGM  
1917 – 1922 
Netso

Dreyer, TFJ  
1917 – 1922 
Okso

Dreyer, DH  
1960  
Dumbo

Du Plessis  
2003 – 2007 
Jannas

Du Preez, FA  
1950 – 1952 
Dampies

Du Rand, DJ  
1965  
Salty

Duvenhage, WL  
1976 – 1980 
Why

Erasmus, JC  
1961 – 1967 
Dopper

Erasmus, JM  
1956 – 1957 
Ghandi

Ernst, JH  
1970 – 1975 
Tokkie

Ferreira, IS  
1934 – 1939 
Kanon

Fourie, AJ  
1937 – 1941 
Boer

Fourie, JC  
1978 – 1981 
Vaatjie

Fourie, JM  
1937  
Hollywood

Franz, R  
1918   
Tiek-Tiek 

Grobler, DC  
1975 – 1979 
Dik-Daan

Grobler, H 
1917  
Bul

Grobler, H  
1918  
Twak

Grobler, JF  
1944 – 1946 
Ogies

Groenewald, HB  
1946 – 1951 
Horries

Grové, J   
1979  
Toffie

Hamman, W  
1961 – 1964 
Taaf

Hancke, HP 
1964 – 1969 
Ref

Harmse, JH  
1965  
Rooimasjien

Henrico, SJ  
1933 – 1935 
Apie

Heynecke, CS
1927 – 1930 
Dox

Hollenbach, CJI  
1950  
Kees

Hoogenboezem, J
1986 – 1989 
Manna

Hugo, GJ  
1977 - 1980 
Tier 

Jacobs, CJ  
1945 – 1946 
Jakkals

Jacobs, LH  
1958 – 1962 
Lammie

o n G e W o n e  b Y n a M e 
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Janse v. Rensburg, NJ
1932 – 1935 
Klein Atle

Janse v. Vuuren, MF 
1957 – 1961 
Fires

Johnson, D de L  
1992  
Buddy

Kachelhoffer, GC  
1942 – 1944 
Kachie

Karshagen, WF  
1964 – 1967 
Karries

Kemp, WJ  
1923 – 1929 
Strongfort

Kleingeld, DJ  
1989 – 1991 
Disie

Kotzé, J  
1981 – 1984 
Zibi

Kotzé, JF  
1988 – 1992 
Boere

Kriek, CJ  
1959 – 1963 
Joffie

Kriek, J   
1972 – 1973 
Bommie

Kritzinger, JJ  
1961 – 1968 
Dons

Kritzinger, JJ  
1989 – 1992 
Klipspringer

Kruger, L  
2001 – 2005 
Stiff

La Grange, JCH  
1918  
Texas

Lategan, AW  
1934 – 1938 
Lassie

Le Roux, JC  
1948  
Rooikoos

Maritz, JJ  
1971 – 1975 
Tarries

Meintjies, AW  
1992 -1995 
Atman

Naude, DF  
1959  
Doom

Nell, JT   
1949 – 1951 
Sarge

Nothnagel, R du P 
1966- 1971 
Klein-Nottie

Oberholzer, PCJ  
1928 – 1932 
Diggie

Odendaal, AG  
1971 - 1980 
Killer

Odendaal, MA  
1985 – 1992 
Oudste

Peens, HB  
1933  
Skrikkie

Pretoius, JH  
1933  
Demmit

Pretorius, WJ 
1959  
Bok

Pretorius, HN vd W 
1933 – 1936 
Dons

Pretorius, J  
1963 – 1968 
Lets

Pretorius, WW  
1976 – 1977 
Putu

Prinsloo, LA  
1930  
Strich

Prinsloo, WS  
1963 – 1969  
Riempies

Quass, FW  
1930 – 1934 
Kwassie

Rautenbach, CH  
1920 – 1923 
Nap

Rautenbach, WF 
1974 – 1978 
Djis

Redelinghuys, G  
1973 – 1976  
Gras

Rossouw, B  
1917 – 1920 
Beklawaai

Joubert, GJ  
1938 – 1943 
Apie

Schutte, GM  
1977 – 1982 
Boekies

Scholtz, K  
1947 – 1948 
Koning

Searle, O  
1970 – 1975 
Ossie

Sephton, AC  
1949  
Ou man

Smit, HP  
1922 – 1926 
Lassie

Smit, MJ  
1988 – 1992 
Skallies

Smith, OG  
1956  
Ossie

Smuts, SA  
1963 – 1969 
Sasie

Snyman, DB  
1938  
Bullet
 
Strydom, IJ  
1998 – 2001 
Jokie

Strydom, PJK  
1959 – 1962  
Tsumeb

Swart, PGJ  
1969 – 1973 
Snowy

Theron, JP  
1935  
Groot-Jep

Theunissen, NH  
1917 – 1928 
Skaap

Thompson, WR  
1922  
Seekoei 

Trollip, JB  
1984 – 1988 
Trollies

Uys, K   
1942  
Kalahari

Van den Heever, M 
1960  
Mice

Van den Heever, DM 
1952  
Mouse

Van der Merwe  
1967- 1970 
Choppie

Van der Merwe, PS 
1967 – 70 
Bierie

Van der Merwe, G 
1962  
Bierie

Van der Merwe, PJ 
1984  
Polla

Van der Merwe, GP 
1957  
Rooies

Van der Poel, EPV 
1935 – 1938 
Poelie

Van der Schyff, PJ 
1938 – 1942 
Target

Van der Spuy, A
1927 – 1929 
Riel

Van Heerden, J  
1965 – 1969 
Bokkie

Van Niekerk, CH  
1963  
Skiddie

Van Niekerk, RAP
1973 – 1978 
RAP

Van Rensburg, J  
1935  
Klein Atleet

Van Rensburg, SP 
1927  
Atleet

Van Rooyen, M 
1922  
Mier

Van Vuuren, JS  
1971 – 1976  
Fires

Van Wyngaard, LJ 
1992 – 1996 
Gina

Van Zyl, JLN  
1972 – 1977 
Jan-Pokkel

Veldman, FJ 
1937 
Vellie

Vermeulen, J  
1998  
Klippies

Viljoen, HJ  
2008 – 2012 
Pokkel

Viljoen, PJ  
1970 – 1975 
Slang

Wasserman, JG  
1966 – 1973 
Wassie

Wessels, ABE  
1938 – 1942 
Snor

Wessels,M  
1922  
Wynprop
 
Wessels, PFC  
1920  
Witbooi

Wilken, HJ  
1988 – 1991  
Mannetjie 
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Willem Boshoff 
1977  
Volblad 
boshows@mweb.co.za

Boela Bruwer  
1981  
Volblad 
bb51@mweb.co.za

Dries Bruwer  
1954

Andries Bruwer 
2014

Hannes de Beer 
1966  
Volblad 

Kosie Eloff  
1979  
Kwartblad
kosie83@gmail.com

Hannes Eloff  
1987  
Kwartblad

Manie Eloff
2007
Kwartblad

Pieter Eloff
2009
Kwartblad

Kobus Eloff
2012
Kwartblad

Chris Els
1983
Volblad 
chrisels@iinet.net.au

Stef Henning
1987
Volblad 
stef@itavero.co.za

At Kruger
1966
Kwartblad
atkr@vodamail.co.za

Dykhard Laage
2003
Volblad 
Bon Accord Build It
daniel.buildit@gmail.com

Koos Naude   
1970  
Volblad 
janaude@netactive.co.za

Eduan Naude   
1999

Johan Naudé   
2004

Laurie Olivier   
1977  
Volblad 
rolivier@gmail.com

Sam Olsen   
1970  
Halfblad 
samandlucy@gmail.com

Arrie Schriek   
1969  
Halfblad 
schriek@execnet.co.za

Sep Serfontein  
1960  
Volblad 
sep@sepserfontein.com  
 

Willie Spies   
1990  
Halfblad 
balkie@mweb.co.za

Albert van der Merwe 
1964  
Volblad 
almerwe@telkomsa.net 

Christi van Jaarsveld 
1975  
Volblad 
chrisvj@marques.co.za

Michael van Jaarsveld 
2007

Jannie Wagener  
1978  
Kwartblad   

b o r G e
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Willem Boshoff vir goeie samewerking met die  
Bond van Oud-Sonoppers.

Fred Camphor vir raad tov drukwerk.

Nic Cronje met advies met betrekking tot die  
finansiële beplanning.

Alida Greene, assistent, UP Argief.

Stephen Keet, foto’s.

Andrea Kühn vir die professionele uitleg van  
die Eeufeesboek.

Johan Olivier van Kejafa wat die drukproses  
bestuur het.

Danie Slabbert vir oorlegpleging met  
die Sonopraad.

Fanie Steyn vir noodsaaklike koördinering  met  
die Eeufeeskomitee.

b e d a n K i n G S

Dr. Ria vd Merwe, Argivaris van die UP Argief.

Tonie Viljoen wat ’n onskatbare bydrae gelewer het – 
skakeling met alumni, soektogte na argivale materiaal; 
boonop skrywer van etlike artikels.

NG Kerk Argief, Stellenbosch se personeel wat talle 
stukkies ontbrekende inligting opgespoor het.

Elke borg wat bladsye gefinansier het – sien lys elders.

Lede van die Redaksie wat moeite gedoen het om die 
kroniek van Sonop oor die afgelope eeu in woord en beeld 
saam te stel.

Lede van die Adviespaneel wat kundige insette op 
verskillende terreine gemaak het.

Elke Sonopper met ouderdomme wat wissel van twintig 
tot tagtig, wat skriftelike bydraes gemaak het.  
Die afgelope drie jaar het korrespondensie met dosyne 
Sonoppers van vier kontinente die samestelling van  
die Eeufeesblad eindelik ’n werklikheid gemaak – DANKIE!






