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IN MEMORIAM 

JOHANNES TOBIAS BENAD:Et 

20_04_1920- 20_02_1988 

Die heengaan van prof J T Benade het familie, vriende, die Klassieke, die 
onderwys en die Afrikaanse taal en kultuur armer gelaat. Gelukkig het sy 
talentvolle lewe, geslyt in arbeidsaamheid en lojale toewyding al hierdie kringe 
en instansies beduidend en blywend verryk. Sy geleenthede het geleidelik 
gekom, soms byna laat en in vorme wat steeds buitengewone bydraes van hom 
geverg het. Sommige van die geleenthede moes hy eintlik self skep. Van elkeen 
het hy die beste gebruik gemaak, en tussenin steeds gedoen wat sy hand gevind 
het om te doen, daarby gereed om 'n volgende fase met die besondere eise 
daarvan doelgerig, ryp en altyd blymoedig te betree_ Hierdie gawe ingesteldheid 
en innemende aard van Jot Benade het onder aldie omstandighede van hom 'n 
besonder gewaardeerde vakgenoot, kameraad en vriend gemaak. Ashy negatief 
ingestel was, kon hy getob het oar die geleenthede wat maar geleidelik en laat 
gekom het, telkens gepaard met hoe eise, maar hy het nie. Hy was in wese, maar 
veral as "laatkommer" wei beskeie maar selfs die kant van hom was deur 'n 
behoorlikheid gekenmerk, omdat dit daadkragtig en so eg was, en omdat hy, na 
my mening, steeds die werklikheid en die rykdom van die voortgesette 
ontwikkeling so voluit beleef het. Hierdie ervaring van werklike verryking het 
hom as diep-opregte en ongeveinsde mens immers altyd weer iets van die 
oorweldigende aard van sy studievoorwerp laat beleef en na meer laat hunker. 
Hy het, mede as gevolg van die weg wat hy moes loop, maar alte goed besef dat 
hierdie skatte nie somaar stormenderhand bemeester word nie. Sy buitelandse 
verblyf het hierdie besef nag verder by hom tuisgebring. lets waaraan soveel 
uitmuntende vakgenote so lank al arbei, moet met agting bejeen ·vord, maar juis 
daarom was dit oak grootliks die moeite werd. Sy studie het inderodad steeds iets 
aan hom as mens gedoen. Kortom, hy het sy studieveld altyd met hoe 
verwagtinge betree, en met agting. Sy wins was steeds dienooreenkomstig groot 
en blywend. 

Dis verstaanbaar dat hy iets van hierdie verheffende ervaring ook <!an andere 
wou oordra. Sy oud-studende getuig ruim en dankbaar hiervan. Sy lange 
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betrokkenheid by die primere en sekondere onderwys voordat hy by die tersiere 
onderwys betrokke geraak het, het hierdie doseer-kant van hom opvallend ten 
goede gekom. As sy publikasies dan ook die behoefte van dosent, onderwyser, 
student en leerling, en van die belangstellende kultuurmens op die oog gehad 
het, dan was die toespitsing 'n logiese keuse en ontwikkeling. Sy strewe was om 
die rykdom van die klassieke letterkunde veral binne onderwyskaders en -eise te 
ontsluit. Hoer pretensies was daar rninstens nie eksplisiet nie al bevat sy 
vertalings veel aan rake vindinge, taal- en idioomgevoeligheid, voller insig in 
agtergronde en samehange, en korrektheid wat dit goed met die beste vertalings 
in ander tale laat vergelyk. Om hierdie kunswerke uit 'n verre en anderse verlede 
in behoorlike eietydse Afrikaans met die Afrikaanse gemeenskap te laat 
kommunikeer, was reeds 'n waardige oogmerk wat hoe eise gestel het waaraan 
min so volgehoue kan voldoen. Sy wetenskap was sterk onderwysgerig hoewel 
nie daartoe beperk nie. 'n Opregte mens soos hy word selfs nie deur verhewe 
pragmatiese eise gei"soleer van die wetenskap in 'eie' reg nie. Origens was sy 
leermeesters op sigself reeds die waarborg teen soiets. 

Ten slotte kom die kronkelgang van sy loopbaan en sy meer sigbare bydrae ter 
sprake wat teen die agtergrond van bogenoemde intiemer perspektief hopelik in 
'n duideliker relief te staan kom. Jot Benade het sy hoerskool-Latyn aan die 
Hoerskool Helpmekaar van die destyds bekende G J J van Deventer geleer. Hy 
behaal daarna in 1941 sy B A aan die P U vir C H 0 met die rektor, en bekende 
klassikus prof. F Postma as een van sy leermeesters. In 1942 volg dieT 0 D aan 
die Potchefstroomse Onderwyskollege. Hiema gee hy jarelank in primere en 
sekondere skole onderwys onder andere aan die Hoerskole van Florida en 
Westonaria. Aan laasgenoemde vorder hy tot vise-hoof. Deur deeltydse studie, 
met gereelde ritte na Pretoria, behaal hy in 1957 die M A-graad in Latyn 
(met lot) aan die Universiteit van Pretoria onder Ieiding van sy latere promotor. 
Uit belangstelling en omdat hy tot die tersiere onderwys wou toetree, vul hy nou 
Grieks tot op die derdejaarsvlak (1960) onder UNISA aan. Sedert 1962 is hy 
dosent in klassieke tale aan UNISA. Hiema vertrek hy met die oog op die 
voorbereiding van 'n proefskrif vir nege maande na die Universiteit van 
Heidelberg in Wes-Duitsland, meer bepaald met die oog daarop om by die 
Ieiding van Victor Posch! te baat. In 1968 promoveer hy dan onder prof 
H L Gonin op 'n proefskrif getiteld: " 'n Literer-estetiese waardering van 
Vergilius se Aenei"s Bk VIII" . Dit was 'n grondige stuk werk wat die grondslag 
gele het vir 'n lewenslange bemoeienis met die hele oeuvre van Vergilius en wat 
gelei het tot die eerste vertaling hiervan in Afrikaans, van die Aenei:S (1975) in die 
Afrikaansjaar (!)en van die Eclogae en Georgica in 1983. Sy omswerwinge na 
UOVS (1975-77) en die Universiteit van die Noorde (1977-81) het vertraging 
meegebring maar meer vertalings sou volg. In 1984 na sy formele aftrede as 
professor en hoof van die departement Klassieke Tale aan die Universiteit van 
die Noorde in 1981 volg die vertaling van Julius Caesar se Galliese Oorlog terwyl 
hy weer as dosent van Grieks aan UNISA werksaam was (immers tot met sy 
heengaan). In 1987 volg in artikelvorm 'n vertaling van die Lykrede van Perikles 
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in Thoekudides (2.34-36) en posthuum in Maart 1988 sy vertaling van 'n Keur uit 
die Redevoerings van Cicero . Vir die toekoms bet hy 'n verdere noodsaaklike en 
lofwaardige taak gesien tewete die vertaling van geselekteerde redevoeringe en 
treffende dele uit die Romeinse en Griekse geskiedskrywers. Die Lykrede van 
Perikles (1987) was 'n eerste paaiement hiervan. 'n Mens wil vertrou dat die 
besieling wat van hierdie vertalings uitgegaan bet, 'n opvolger na vore sallaat tree 
om hiermee voort te gaan. 

Vir ander publikasies bet daar in die lig van sy omstandighede en hooftaak 
min tyd oorgebly. Sy grondige resensie (in Acta Classica 7, 1964) van H L Krige 
se proefskrif oor Latyn se vormende waarde verdien vermelding asook sy artikel 
oor Vergilius-imitatio van Homeros in Pro Munere Grates , die gedenkbundel 
opgedra aan sy leermeester, prof H L Gonin (1971) . Hierin bet hy Vergilius se 
oorspronklikheid in die skepping van 'n eie nasionaal-historiese epos treffend 
belig. Prof. Maurach bet by geleentheid waarderend opgemerk: 'Benade knows 
his Vergil!' Breer waarderinge sou te noem wees, ook van die kant van kollegas en 
studente van die drie universiteite waaraan hy verbonde was, tewete UNISA 
(tweemaal), UOVS en die Universiteit van die Noorde, en sekerlik ook van die 
kant van die breer onderwys waaraan hy soveel onbaatsugtige dienste met 
blywende resultate gelewer bet selfs as eksaminator van die Gemeenskaplike 
Matrikulasieraad. 

Soveel aangenamer bly die herinnering omdat ons bevoorreg was om so 'n 
verrykende stuk "klassieke" lewensweg te kon deel met 'n betekenisvolle, 
toegewyde vakman maar ook blymoedig-innemende en beskeie kollega en 
vriend. Ons sal hom mis maar dankbaar in herinnering hou. 

W.J. Richards 
Universiteit van die Oranje-Vrystaat 
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