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In Memoriam

Professor Bunyan Booyens 
(14 Januarie 1916 – 25 Mei 2010) 

 

 
 

 Legende in sy eie leeftyd 
 
Bun Booyens is een van die min mense wat werklik in sy eie leeftyd  legende 
geword het –  alombeminde en verkwiklike legende.   Gesprek met hom was altyd 
soos om uit  stroom vars bergwater te drink;  tydjie saam met hom, en jou lagspiere 
was lam, jy is gelaat met  gevoel van behaaglikheid … 
 

Bunyan Booyens is op 14 Januarie 1916 op Nelsrivier in die distrik 
Oudtshoorn gebore.  Hy het skoolgegaan in  plaasskool en die Hoërskool De Rust, in 
1934 gematrikuleer en daarna aan die Oudtshoornse Opleidingskollege gestudeer.  Na 

 paar jaar in die onderwys, het hy verder aan die Universiteit van Stellenbosch 
gestudeer en in 1946  MA-graad in Geskiedenis behaal.  Vir nog veertien jaar het hy 
die onderwys op Worcester, George, Robertson en Oudtshoorn gedien, waarna hy 
aangestel is as die persoonlike assistent van die rektor van die Universiteit van 
Stellenbosch.  In dieselfde tyd was hy ook redakteur van Matieland.  In 1963 is hy 
aangestel as senior lektor in Geskiedenis en het hy ook  doktorsgraad in Geskiedenis 
verwerf. 
 

Booyens het  leidende aandeel gehad in die samestelling van die omvattende 
werk Stellenbosch, 1866-1966, Honderd jaar hoër onderwys, wat tot vandag steeds  
waardevolle naslaanwerk oor die universiteit en sy voorlopers is.  Sy ander 
publikasies wat die vakgebiede Kultuurgeskiedenis, Volkskunde en Geskiedenis dek, 
het deur die jare  groot bydrae tot die vakliteratuur van dié dissiplines gemaak en 
dien as getuies van  deeglike navorser en bekwame skrywer. 
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In 1967 is hy aangestel as professor in Afrikaanse Kultuur- en Volkskunde en 
het hoof van hierdie departement gebly tot met sy aftrede in 1981.  Sy gewildheid as 
dosent was legendaries en sy klasse het oorgeloop van talle studente wat nie eers die 
vak gevolg nie.  Hy was ook verantwoordelik vir die instel van die eerste nagraadse 
professionele Diploma in Museumkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, wat 
die eerste van sy soort in Suid-Afrika was. 

 
Prof. Booyens het gedien op verskeie rade waar hy betekenisvolle bydraes 

gelewer het tot die bewaring van die kultuurerfenis en om Suid-Afrikaners bekend te 
stel aan akademiese kwessies rondom kultuur en erfenissake.  Hy was ook dikwels 
betrokke by radioprogramme en het male sonder tal opgetree as  uiters gewilde 
geleentheidspreker.  Met verloop van tyd het hy ook die nodige erkenning vir sy werk 
en toewyding gekry en  hele aantal toekennings van vooraanstaande 
kultuurorganisasies ontvang. 

 
As sekerlik die gewildste en mees geliefde koshuisvader van alle tye, het 

Oom Bun vir sewentien jaar die pos van inwonende hoof van die manskoshuis 
Eendrag op Stellenbosch beklee.  In hierdie hoedanigheid het hy in duisende studente 
se lewens  besondere plek vervul, hulle ondersteun en onderskraag en met  
vlymskerp humorsin, altyd die positiewe in die lewe laat raaksien. 

 
Oom Bun was passievol oor rugby en het ook op dié terrein bydraes gelewer.  

Hy was baie, baie lief vir sy honde, vir musiek en vir tuinmaak. 
 
Almal wie se lewens deur hom aangeraak is, het ryker mense geword.  Hy is 

dikwels “die klein mannetjie met die groot gees” genoem, en sy grootheid het gelê in 
sy eenvoud en nederigheid. 
 
Matilda Burden 
 

Oom Bun – dosent en historikus 
 
Dit was  groot voorreg om die merkwaardige mens te ken wat vir my en so baie 
ander “Oom Bun” was.  Ek het in my laat-twintigerjare by die Departement van 
Geskiedenis op Stellenbosch aangesluit, net nadat hy daar weg is.  Dit was om 
bepaalde redes  moeilike omgewing en hy was altyd bereid om te luister en raad te 
gee sonder om iemand te na te kom.  In baie opsigte was hy  wonderlike brug tussen 
die gevestigde manne en die nuwe geslag van historici wat soms ongeduldig met die 
ouer garde was.  Lojaliteit was by hom  wagwoord. 
 

Hy was  veel beter historikus as wat besef word en ek het min twyfel dat sy 
biografie oor die eerste deel van dr. D.F. Malan se lewe van veel hoër gehalte is as die 
een van prof. Thom oor die tweede deel van Malan se lewe.  Die groot verskil was dat 
hy die mens agter dr. Malan se openbare beeld raak gesien het en nie belang gestel het 
in die poets van  historiese beeld nie. 

 
By hom was daar die onmisbare kwaliteite vir  dosent en ook vir  

historikus: opregte belangstelling, geesdrif, empatie en die bereidwilligheid om baie 
hard te werk om luisterbaar en leesbaar te wees.  Daarsonder is die skryf of doseer van 
geskiedenis dood. 


