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ACTA CLASSICA XXVIII (/985) 1-4 /SSN0065-1141 

IN MEMORIAM 

SUSANNA MARGARETIIA BRUWERt 

10.10.1941-21.10.1983 

Suretha Bruwer se heengaan op 21 Oktober 1983 op betreklik jeugdige leeftyd 
was 'n gevoelige verlies vir haar farnilie, vriende, kollegas en vir haar uni
versiteit, maar in die besonder vir die Klassieke in Suid-Afrika, wat sy met soveel 
oortuiging en toewyding tot die einde van haar lewe gedien het, selfs toe 'n 
langdurige siekte reeds haar kragte gesloop het. 

Sy is gebore op 10 Oktober 1941 op Stellenbosch, waar haar vader, Luther 
Bruwer, bekende in onderwyskringe, en later hoof van die Hoerskool Jan van 
Riebeeck en rektor van die Paarlse Onderwyskollege, destyds onderwys gegee 
het. Haar jeugjare het sy egter op verskeie plekke in die Boland deurgebring en 
eindelik aan die Jan van Riebeeck Hoerskool in Kaapstad gematrikuleer voordat 
sy in 1959 by die Universiteit van Stellenbosch ingeskryfhet. In 1961 behaal sy die 
B. A. -graad met Latyn, Afrikaans-N ederlands en Engels as hoofvakke. Drie j aar 
later het sy Grieks III hierby gevoeg. Intussen het sy ook die Honneursgraad in 
Latyn (1963) behaal en in 1964 die M.A. in Latyn, beide cum laude. 

Direk na die verkryging van die B.A.-graad is sy as junior dosent in Latyn aan 
haar alma mater aangestel en hier het sy gewerk tot haar qood, behalwe vir 'n 
onderbreking gedurende die jare 1968 tot 1971. In 1974 behaal sy die doktors
graad met 'n proefskrif oor die tema van ballingskap in Vergilius se Aeneis 1

• 

Dieselfde jaar word sy senior lektrise in Latyn. Hierop volg vrugbare jare en 
Suretha leef haar uit in die doseer van Latyn en Klassieke Kultuur, in die 
algemene universiteitslewe, in navorsing op vakgebied, in die bevordering van 
die Klassieke deur haar deelname aan die aktiwiteite van die Klassieke 
Vereniging en in talle kornitees. 

Sy bereik in 1981 twee hoogtepunte in haar loopbaan kort na mekaar. Eers 
word sy, teen sterk kompetisie van 'n groot aantal kollegas uit ander vakgebiede, 
tot merle-professor benoem. Dit was 'n duidelike erkenning deur haar uni
versiteit dat hulle haar werk- en doseervermoe, haar kapasiteit as navorser en 
administrateur en die uitlewing van haar vak hoog geskat het. Enkele weke later, 
toe die professoraat in Latyn, wat die einde van daardie jaar sou vakant raak, 
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gevul moes word, was sy weer die suksesvolle kandidaat. Vanaf 1 Januarie 1982 
word sy hoogleraar en hoof van die Departement Latyn. 

Suretha se eerste liefde was die letterkunde, soos haar vakkeuse vir die B.A.
graad en haar onderwerp vir die doktorstesis reeds aangedui het. Maar dit was 
veral die vergelykende letterkunde wat haar na aan die hart gele het. In een van 
haar vroegste gepubliseerde artikels het sy die ooreenkomste tussen Opperman 
se Joemaal van Jorik en 'n klassieke epos- die Aeneis- bespreek. Saam met 
prof. P.J. Conradie was sy die stigter en die dryfkrag agter Letterkundige Forum, 
'n interdissiplinere studiegroep aan die Universiteit van Stellenbosch. 

Sy het ook baie tyd bestee om mnr N.A. Blanckenberg te help om sy Aenei:s
vertaling, waaraan hy self baie jare gewerk het en wat die S.A. Akademie-prys 
vir vertaalde poesie in 1983 gekry het, persklaar te maak en van 'n inleiding te 
voorsien. Daarmee het sy die epos toeganklik vir nie-klassieke lesers gemaak en 
haar vermoe getoon om die klassieke letterkunde relevant vir vandag te maak, 
soos sy ook gedoen het in haar letterkunde voorlesings vir Latyn- en Klassieke 
Kultuur-studente . Haar benadering in haar doseerwerk was dinarnies en ver
nuwend en sy kon haar studente inspireer, selfs die wat gedwing is om Latyn te 
neem omdat bulle 'n graad in die regte wou behaal. Na haar oorlye het Forum, 
die blad van die Juridiese Vereniging van die Universiteit van Stellenbosch, die 
volgende oar haar as dosent geskryf: 'Vir menige regstudent wat prof. Brower in 
die Latyn-klaskamer beleef het, sal haar ywer, haar positiewe ingesteldheid en 
haar ysere dissipline 'n blywende inspirasie wees.' 

Suretha se belangstelling in die lewe was egter te groat om haar net tot een 
aspek van haar vakgebied te bepaal. Bowendien was sy oortuig dat 'n kennis van 
die antieke wereld 'n onvervangbare komponent van ons opvoedingstelsel in 
hierdie land behoort te wees, op skoal sowel as aan die universiteit; en in hierdie 
tye, waar Latyn op skoal 'n sterk agteruitgang beleef het, was sy oortuig dat dit 'n 
primere taak van Suid-Afrikaanse klassici is om die voortbestaan van Latyn op 
skool te verseker deur basiese navorsing te doen, vemuwing in leerplanne en in 
metodes van onderrig en eksarninering in te voer en, veral, om die Klassieke 
Kultuur-komponent te versterk. 

Om hierdie doel te bevorder het sy onvermoeid op talle komitees gedien en 
aan nuwe handboeke gewerk, selfs nog in die laaste twee jaar van haar lewe, toe 
sy al bewus was van die emstige kwaal wat haar lewe bedreig het. Sy het op 
verskeie komitees van die Klassieke Vereniging van Suid-Afrika gedien, op 
streeksvlak sowel as op nasionale vlak. Van 1979 was sy sekretaresse van die 
hoofbestuur vir twee termyne. Sedert 1977 tot haar oorlye was sy voorsitter van 
die Vereniging se sub-komi tee om in te gaan op 'Die posisie van Latyn op skool in 
S.A.'. Sy was oak lid van die R.G.N. se Raadgewende Komitee vir die projek 
'Die onderrig van Latyn op sekondere skoolvlak in die R.S.A.', 'n projek wat op 
15.3.1978 deur die Advieskomitee vir Opvoedkundige Navorsing van die 
R.G.N. goedgekeur is 'as 'n navorsingsprojek wat hoe prioriteit moet geniet'. 
Hierdie ondersoek is in hoe mate deur haar toedoen gei:nisieer nadat sy 'n 
loodsondersoek in Wes-Kaapland met kollegas ondemeem het. Helaas, kon sy 
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nie die eind-rapport van hierdie ondersoek beleef nie. 
Die Kaaplandse Departement van Onderwys het oak dankbaar gebruik ge

maak van Suretha se vemuwende denke in sy komi tees wat met die onderrig van 
Latyn te doen het. Die belangrikste hiervan was sekerlik die 'Studiekornitee vir 
Latyn' wat belas was met die opstel van 'n nuwe sekondere konsepleerplan vir 
Latyn vir die skole van die R.S.A. Suretha het sterk standpunte bier ingeneem 
wat tot uitdrukking gekom het in 'n studiestuk wat sy vir hierdie kornitee opgestel 
het- 'n Memorandum insake sillabus-hersiening (1981), waaraan sy aan die een 
kant haar vinger gele het op die tekortkorninge van die ou leerplan en sy 
eksarninering en aan die ander kant voorstelle vir 'n nuwe benadering gemaak 
het. Dit was 'n belangrike bydrae tot die werk van die kornitee, want haar idees 
het 'n beduidende neerslag in die nuwe leerplan gevind en was van onskatbare 
waarde in die formulering daarvan, in 'n paging om 'n instrument te skep wat 
hemuwing in die Latynonderrig kon bring. 2 

Sy was geesdriftig daarvoor dat die 'klassieke kultuur' wat tot nag toe maar 
stiefmoederlike behandeling op skoal gekry het, 'n veel belangriker plek as 
voorheen in die Latyn leerplan kry - soos wel gebeur het - eerder as dat die 
veel meer onsekere en riskante weg gevolg word om pogings aan te wend om dit 
as aparte Senior Sertifikaat vak ingestel te kry. Sy het haar wel beywer om dit in 
die laerskool te bevorder as lid van 'n kornitee van die Kaaplandse Onderwys
departement wat die behoeftes van die buitengewoon begaafde kind moes 
ondersoek. Hierdie kornitee moes oak aan klassieke kultuur as moontlike 
komponent van sodanige spesiale kurrikulum aandag gee. 

Om hierdie doeleindes te bevorder het sy in die eerste helfte van 1982 nag 'n . 
studiereis in Brittanje ondemeem met behulp van 'n RGN-toekenning met 
studie-onderwerp 'Die onderrig van klassieke kultuur op primere, sekondere en 
tersiere vlak'. Sy het teruggekom met 'n massa materiaal- boeke, pamflette en 
onderrigpakkette- bedoel vir die onderrig van klassieke kultuur aan jeugdiges. 
Helaas sy het nooit die tyd gekry om die studiemateriaal wat sy saamgebring het 
te verwerk nie. Dit is 'n dringende taak wat haar kollegas nou moet voortsit. 3 

'n Prioriteit in hierdie laaste jaar van haar lewe was om die vergrootte en 
vermeerderde uitgawe van die skole-reeks Tria Saecula, waaraan sy met kollegas 
F. Smuts en A.V. van Stekelenburg gewerk het, te voltooi. Sy kon baie van haar 
idees hierin verwerk, onder meer dat 'n bepaalde Latynse teks 'n gei:ntegreerde 
benadering vereis - nie as 'n 'goudmyn' vir grammatikale en sintaktiese 
strikvrae nie, maar as 'n stuk letterkunde uit sy eie tyd met 'n bepaalde kulturele, 
politieke en maatskaplike agtergrond. Haar benadering het ingesluit dat 'n 
leerling op skoal en 'n student op universiteit al 'n gedig van 'n Catullus of die 
grootsheid van 'n Vergilius, selfs die retoriek van 'n Cicero- met die regte 
onderrig- kan waardeer. Dit is oak wat Suretha in haar eie doseerwerk bewys 
het. Gelukkig kon sy nag beleef dat Tria Saecula sterk ingang in die skole van ons 
land gevind het. 

Suretha het baie gawes gehad. Sy was beslis, sy kon sterk leiding neem, het 
haar nie deur probleme laat afskrik van 'n einddoel nie; het bo alles;n duidelike 
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visie gehad van wat sy wou doen. In alles wat sy gedoen bet, bet sy niks 
tweedehands gelewer nie: dit bet in haar doseerwerk, maar veral ook in haar 
komiteewerk uitgekom. Met skerp insig bet sy probleme ge-identifiseer en met 
duidelik geformuleerde aanbevelings gekom. 

Ek sou graag wou afsluit deur te se wat Suretha as kollega vir my persoonlik en 
vir ons Department van Latyn op Stellenbosch beteken bet, deur gestalte te gee 
aan nuwe idees, ondersteuning om dit uit te voer, beplanning, bystand en raad in 
aile sake wat 'n universiteitsdepartement raak, sekerheid dat 'n jonger kollega 
die werk kan oomeem en voortsit. Ons haar kollegas, sal haar sprankelende 
persoonlikheid, haar geesdrif, skerp insig en positiewe Ieiding altyd bly mis. Ons 
bet so baie nog van haar verwag. Hierby wil ek graag voeg wat 'n kollega uit 'n 
ander universiteit by haar oorlye geskryf bet, wat saamvat hoe in wyer vakkringe 
oor haar gevoel is. Dit kom uit 'n brief van prof. John Atkinson van Uni
versiteit Kaapstad, destyds met studieverlof in Cambridge, Mass.: 'I was stunned 
by the news of Suretha's passing: she was slow to recover from her last major 
operation, but I had no idea, when I went on leave, that there was anything more 
serious wrong with her. I realize what a special place she had in the Stellenbosch 
family and I wish to express our condolences to the staff of the Classics Dept. 

She did a wonderful job for the Classical Association as Secretary and one saw 
in her the promise of strong leadership in the future. She was an able and 
authoritative representative of the interests of the Classical Association and the 
Depts. of Classics at a national level, and in that role she will not easily be 
replaced. Her contribution to the life of the local branch of the ·Classical 
Association was vital and purposive, and her leadership will be sorely missed. 

Tria Saecula and the growing strength of Akroterion are evidence of the 
importance of Suretha's contribution to the development of Classics at the 
University of Stellenbosch. Her commitment and hard work showed that she was 
more concerned about the promotion of her subject than in advancing her own 
career, and we all owe her a debt of gratitude for what she achieved for the study 
of classics at both school and university level.' 

F. Smuts 
Universiteit van Stellenbosch. · 

VERWYSINGS 

1. The theme of exile in Vergil's Aeneid, ongepubliseerde doktorale proefskrif, Universiteit van 
Stellenbosch. 

2. Kyk S. Bruwer, ' 'n Nuwe kemsillabus vir Latyn- 'n memorandum', Akroterion 28,3+4 (Sept.
Des. 1983) 109-130. 

3. Kyk die artikel 'New books for school libraries. Reviews by a panel of experts aged 13 to 17', 
Akroterion 29.3 (Sept. 1984) 76-84. 
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