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IN MEMORIAM 

A G P VANDER WALTt 

Andries Gustaaf Petrus van der Walt is op 23 April1940 te Benoni gebore 
as jongste seun van ds. en mev. L S van der Walt. Nadat hy aan die 
Helpmekaar Hoer Seunskool in Johannesburg gematrikuleer het, skryf hy 
in 1958 aan die PU vir CHO in, waar hy die grade B.A., Honns. B.A. 
(Grieks) en Th.B. verwerf. 

Vanaf 1965 tot 1974 is hy predikant van die Gereformeerde kerk en bedien 
hy agtereenvolgens die gemeentes Volksrust, Orkney en Margate. 

In 1975 aanvaar hy 'n benoeming as senior lektor in die Departement 
Latyn aan sy Alma Mater. In 1978 verwerf hy die graad M.A. in Latyn, 
met 'n verhandeling getiteld, 'Die teorie en praktyk van die onderwys by 
Hieronymus.' Vir sy doktorale studie vertrek hy in September 1978 oorsee 
en promoveer in i980 onder die promotorskap van dr. D L D'Avray aan 
die Universiteit van Louden, met 'n studie getiteld 'The homiliary of the 
Venerable Bede and early medieval preaching.' 

Hy word in 1985 bevorder tot mede-professor en beklee die pos van hoof 
van die Departement Latyn vanaf 1984 tot met sy afsterwe in 1988. Sy 
termyn as departementshoof word gekenmerk deur 'n uitbouing van die 
Latyns-Christelike komponent in voorgraadse en nagraadse kursusse. In 
hierdie tyd onderskei hy hom ook as 'n bekwame administrateur. 

Professor Van der Walt was 'n man met 'n gedee kennis van die Klassieke. 
Sy hoofbelangstelling het egter gele by .die Latynse literq.tuur van die Pa
tristiese en Vroeg-Middeleeuse tydperke, soos sy studies oor Hieronymus, 
Gregori us Magnus en Beda getuig. Veral ten opsigte van navorsing oor die 
prediking het hy 'n besonder waardevolle bydrae gelewer. 

Hy was ·,n begaafde dose~t, iemand met 'n fyn humorsin en geliefd by sy 
studente en kollegas. Ook op die gebied van die verenigingslewe het hy sy 
bydrae gelewer, onder meer as bestuurslid van die Transvaalstreek van die 
Klassieke Vereniging en as ondervoorsitter van die Patristiese Vereniging 
van Suid-Afrika. 

Ons sal hom onthou as 'n knap akademikus, 'n lojale kollega en as 'n 
persoon met 'n vriendelike en innemende geaardheid. Hy was 'n man van 
min woorde, maar met diep oortuigings, wat sy Christenskap uitgeleef het . 

1 

_..,. .. : 



Sy skielike heengaan op agt en veertigjarige leeftyd laat 'n groot leemte. 
Hy word oorleef deur sy vrou Martie en drie landers. 

Jan Swanepoel 
Potchefstroomse Universiteit vir CHO 
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