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IN MEMORIAM 

FRANCOIS SMUTSt 

1.4.1916-27.3.1987 

Prof. Frans Smuts was 'n man wat hom op baie gebiede onderskei het. Hy het 'n 
besondere kennis van die geskiedenis van Stellenbosch gehad en was redakteur 
van die feesuitgawe Stellenbosch Drie Eeue; hy het nie alleen 'n groot aantal 
hoofstukke daartoe bygedra nie, maar ook sy stempel op die boek as geheel 
afgedruk. Hy het 'n groot liefde vir ou Stellenbosch gekoester en dit was vera! 
deur sy toedoen dat die proses van sloping gekeer is en daadwerklik' met die 
restourasie van ou geboue begin is. Ook in die land as geheel het hy hom vir 
bewaring beywer en hy was lank lid van die Raad vir Nasionale Gedenk
waardighede. Dit is onmoontlik om in 'n kort bestek aan a! sy bedrywighede 
aandag te gee, en daarom wil ek in hierdie huldeblyk op sy bydrae as klassikus 
konsentreer. 

Prof. Smuts het aan die Universiteit van Stellenbosch studeer waar hy in 1936 
die B.A. en in 1937 die M.A.-graad, albei met !of behaal het. Die uitbreek van 
die Tweede Wereldoorlog het verhinder dat hy dadelik vir verdere studie oorsee 
gaan, maar in 1948 het hy aan die Rijksuniversiteit te Utrecht gepromoveer met 
'n proefskrif oor die etiek van Seneca. In 1938 is hy as dosent in K.lassieke Tale 
aan die Universiteit van Stell en bosch aangestel en in 1951 tot professor bevorder, 
'n posisie wat hy tot aan sy aftrede in 1981 beklee het. 

In sy navorsing het prof. Smuts hom op verskillende gebiede begewe. In 
opvolging van sy proefskrif het hy aandag gegee aan die Romeinse Stoi:syne soos 
die ouer Cato en Tiberius Gracchus . Verder washy gei:nteresseerd in die posisie 
van die vroee Christene in die Romeinse Ryk. Algaande het die Latyns
Christelike literatuur a! hoe meer sy aandag opgeeis, vera! omdat klassici tot 
dusver minder aandag daaraan gegee het. Hy het meer van hierdie skrywers se 
werke vera! in die nagraadse kursusse opgeneem en sy studente aangespoor om 
daaroor navorsing te doen. Die laaste artikel van hom wat inAkroterion verskyn 
het , het oar Augustinus gehandel. Hy het ook navorsing gedoen oor die 
geskiedenis van die onderrig van die Klassieke in Suid-Afrika en verskeie artikels 
daaroor gepubliseer. Sy laaste voordrag voor die Klassieke Vereniging het juis 
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oor die Ou Hoofgebou en die Klassieke gehandel. 
As dosent het prof. Smuts hom onderskei deur die geesdriftige wyse waarop hy 

die ou Latynse skrywers vir die studente laat leef het. Daarby het hy geeksperi
menteer met nuwe onderrigmetodes en 'n beginnerskursus vir Latyn ontwerp 
wat daama gestreef het om die studente gouer aaneenlopende passasies te laat 
lees. Hy het weggebreek van die ou filologiese benadering wat net op die 
verklaring van grammatika en sintaksis gekonsentreer het, en baie meer aandag 
aan die geskiedkundige en kulturele agtergrond gegee. As departementshoof het 
hy die vermoe gehad om sy jongere kollegas te inspireer en bulle ook toegelaat 
om met nuwe metodes te eksperimenteer. 

In aansluiting by hierdie strewe na vernuwing op universiteitsvlak het prof. 
Smuts hom vir die bevordering van Latynonderrig op skool beywer. Hy het besef 
dat Latyn op skool baie gou sal verdwyn as daar nie vemuwing in onderrigmetodes 
en leerplanne kom nie. Daarom het hy probeer om nuwe benaderings te 
propageer en talle artikels in Akroterion geskryf waarin hy gedemonstreer het 
hoe 'n mens te werk moet gaan om 'n passasie in Latyn te lees; daarby het hy vera! 
aandag aan struktuurpatrone gegee. As lid van die Gemeenskaplike Matriku
lasieraad en die studiekomitee vir Latyn van die Kaapse Provinsiale Adrninistrasie 
het hy baie vir die verandering van leerplanne gedoen. Hy het ook lank as 
eksaminator en moderator vir Latyn opgetree. Omdat hy die behoefte aan 
geskikte leesstof op skoolvlak gevoel het, het hy probeer om sulke gedeeltes te 
versamel en aan die onderwysers beskikbaar te stel; alreeds in die eerste uitgawes 
van die Nuusbrief verskyn daar sulke passasies. Hierdie strewe het uiteindelik 
gelei tot die samestelling van Tria Saecula, en die verskillende dele van hierdie 
werk word vandag landswyd gebruik. In aansluiting daarby is 'n spesiale 
woordelys Lexis Latina uitgegee. 

Dit was juis vanwee sy begeerte om die Latyn-onderwysers te bereik en voor te 
lig dat prof. Smuts in 1956 begin het met 'n Nuusbrief wat aanvanklik vera! aan 
die onderrig van Latyn op skoolvlak aandag gegee het, maar ook meer algemene 
artikels en nuusberigte oor die Klassieke in Suid-Afrika bevat het. In 1961 het die 
Klassieke Vereniging dit as een van sy offisiele tydskrifte aanvaar en in 1970 is die 
naam na Akroterion verander. Die onderrig van Latyn neem nog altyd 'n 
belangrike plek in hierdie blad in, maar dit plaas tans populere artikels oor elke 
aspek van die Klassieke in Suid-Afrika. Vir meer as dertig jaar het prof. Smuts as 
redakteur opgetree en dit deur talle finansiele krisisse gedra. 

Op die breer terrein van die Klassieke in Suid-Afrika het prof. Smuts 'n groot 
bydrae gelewer. Hy was een van die stigterslede van die Klassieke Vereniging 
van Suid-Afrika en het lank op die hoofbestuur gedien, o.a. as sekretaris en 
voorsitter. Die kongresse van die vereniging bet hy baie getrou bygewoon en 
gereeld referate gelewer. Verder was hy lank voorsitter van die Wes-Kaaplandse 
tak en het baie dikwels by die streekvergaderings as spreker opgetree. By 
verskeie geleenthede het hy by die Somerskool van die Universiteit van Kaapstad 
voordragte gehou, en in talle tydskrifte die Klassieke aan die bree publiek 
bekendgestel. Prof. Smuts se dood laat 'n groot leemte, maar ons het die 
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versekering dat sy werk voortgesit sal word deur die gene wat hy met sy liefde vir 
die Klassieke gei:nspireer het. 

P .J. Conradie 
Universiteit van Stellenbosch 
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