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IN MEMORIAM 

ELBERT LUCAS ('TOT') DE KOCK t 

19.10.1924-30.01.1996 

'Tot' de Kock is op 19 November 1924 in Caledon gebore, waar sy vader 
dominee was. Die gesin het later na Sannieshof (in die voormalige Wes
Transvaal, nou die Noordelike Provinsie) verhuis, waar hy sy skoolopleiding 
voltooi het. In 1941 registreer hy as admissiestudent aan die Universiteit 
van Pretoria, en behaal in 1943 die B.A. Admissiegraad (met Grieks III, 
Latyn III en Hebreeus III) cum laude. In 1944 voeg hy Grieks Honneurs 
en Filosofie III by sy kwalifikasies, en in 1945 behaal hy die M.A.-graad in 
Grieks, weer cum laude. In 1946 vertrek hy (soos hy soveel maal aan vriende 
en kollegas herhaal het!) op die eerste boot wat na die oorlog na Nederland 
geseil het, na Leiden om sy studies voort te sit. In 1947 Ie hy die doktorale 
eksamen in Grieks, Latyn en Oud-Geskiedenis 'met groot genoegen' af, en 
promoveer hy die volgende jaar (D. Litt. et Phil.) op grond van 'n proefskrif 
getiteld Die K osmeet van Egipte (Leiden 1948), 'n papirologiese studie. 

Na sy terugkeer na Suid-Afrika, begin sy doseerloopbaan. Vanaf 1949 
tot 1953 is hy Lektor en van 1954 tot 1962 Senior Lektor in Grieks aan 
die Universiteit van Pretoria. In 1963 word hy aangestel as Professor en 
Hoof van die Departement Klassieke aan die Universiteit van Natal, Pieter
maritzburg. Daar bly hy tot aan die einde van 1968. In 1969 word hy 
die eerste Professor en Voorsitter van die Departement Klassieke Tale aan 
die nuutgestigde Randse Afrikaanse Universiteit. Tot sy aftrede in 1989 
het hy etlike termyne as voorsitter gedien, en sy besliste stempel op die 
departement afgedruk. 

Onder sy ander aktiwiteite kan genoem word sy insette as afrigter 
van Tukkies se rugbyspanne, as huisvader van die RAU manskoshuis 
Dromedaris, en sy jarelange diens as Ouderling in die NG Kerk. 

Afgesien van sy proefskrif, het hy enkele artikels oor verskeie onderwerpe 
gedurende die periode 1948-1969 gepubliseer. Oor die Klassieke in Suid
Afrika skryf hy twee mededelinge: 'The Department of Classics, University 
of Natal,' Newsletter 13.1 (1967) 4-7 en 'Randse Afrikaanse Universiteit,' 
Nuusbnef 14.1 (1969) 12-14. Oor die Griekse taal lewer hy een artikel: 
'Die imperatiewe gebruik van 'iva,' Die Studiekring 1.4 (1951) 3-11. Oor die 
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Griekse Nuwe Testament verskyn twee bydraes: 'Die taalkundige probleem 
van I Thess. 4:3~7,' Die Studiekring 4.3/4 (1954) 1~14, en 'Verklarende 
aantekeninge by I en II Thessalonicense,' Die Bybel met verklarende aan
tekeninge II (Kaapstad 1959) 583-605. Oor die Griekse epos, waaroor hy 
heelwat navorsing gedoen het, publiseer hy 'Die !lias in Afrikaans,' Stand
punte 10.1 (1955) 59-69 (moontlik na aanleiding van J.P.J. van Rensburg 
se vertaling). 

Die fokus van al sy akademiese energie en tyd was egter sy geliefde 
Griekse tragedie en Aristoteles se Poetika. Vroeg reeds verskyn vertaal
werk: 'Sophokles: Oidipus Tyrannos - koorgedeeltes,' Acta Classica 3 
(1960) 36-39; en twee belangrike bydraes: 'The Sophoklean Oidipus and 
its antecedents,' Acta Classica 4 (1961) 7-28, en 'The Peisandros Scholium 
- its sources, unity and relationship to Euripides' Chrysippos,' Acta Clas
sica 5 (1962) 15-37. Dan, vanaf sy periode aan die Universiteit van Natal, 
was daar net een projek waaraan hy konstant en met algehele toewyding 
gewerk het: die vertaling van en kommentaar op die Poetika van Aris
toteles. Sy intreerede aan die Randse Afrikaanse Universiteit konsentreer 
nog op Sophokles: 'Op soek na die boodskap van 'n Sophoklelese tragedie' 
(RAU Publikasiereeks A49, Johannesburg 1971). Sy navorsing en skryf
werk fokus egter daarna byna uitsluitlik op die Poiitika. Periodes van swak 
gesondheid, asook 'n sterk begeerte om dit 'reg te kry,' het die vordering 
van die werk vertraag. Sy strewe na 'perfeksie' het nog sy navorsing nog sy 
gesondheid bevorder.~ Hy het, byvoorbeeld, 'n departementele seminaar oor 
'n afdeling van sy studie aangebied. Na die aanbieding is enkele vrae deur 
die lede van die departement gestel. Die vrae was algemeen, selfs oningelig 
en glad nie op die hoe vlak van sy aanbieding nie, maar hy het vir maande 
daarna daardie materiaal herhaaldelik oorgewerk om seker te maak dat hy 
reg was. Uiteindelik, na twintig jaar se navorsing en skryf en herskryf, het 
hy die hulp ingeroep van professor Louise Cilliers, wat haar doktorale proef
skrif onder sy leiding vol tOO! het. Die produk van hierdie samewerking was 
die publikasie van Aristoteles: Poetika. Vertaling en Uitleg van Betekenis 
(Perskor, Johannesburg 1991), wat hy self 'my monument' genoem het, en 
wat later met die S.A. Akademieprys vir Vertaalde Werk bekroon is. 

Professor De Kock was €en van die groep Suid-Afrikaanse klassici wat on
middellik na die oorlog en in die vyftigerjare na Europa gegaan het om hulle 
studies voort te sit. Die invloed van hierdie persone op die ontwikkeling 
van klassieke studies in Suid-Afrika kan en moet nooit onderskat word nie. 
Die konkrete vrugte daarvan was die stigting van die Klassieke Vereniging 
van Suid-Afrika (4 April 1956), die vestiging van die vereniging se tydskrif 
Acta Classica (1958), die uitbouing van biblioteekversamelings van werke 
oor die klassieke, die stimulering van studie en navorsing op internasionale 
vlak, die oordrag van die ideaal om die Griekse en Latynse tale so goed 
as moontlik te ken, en die opleiding van jong klassici wat ook mettertyd 
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hulle rol op nasionale en internasionale vlak gespeel het. Prof. De Kock 
was ook self Sekretaris-Tesourier (1959~1961) en Voorsitter (1969-1971) 
van die Klassieke Vereniging. 

Professor De Kock se hele loopbaan as skolier, student, dosent en 
akademikus was gekenmerk deur harde werk, nougesette deursettingsver
moe, die strewe na hoe standaarde, en toewyding. Hy het baie hoe eise 
aan homself gestel, en niks minder van ander verwag nie. Dit was, byvoor~ 
beeld, jarelank sy gewoonte om soggens om vieruur vir 'n paar uur Griekse 
woordeskat te leer. Hy het ure aan die voorbereiding van sy lesings gewy. 
Menige student sal kan getuig van die ywer waarmee hy klas gegee het, 
die vlak van voorbereidheid, die hoeveelheid bordkryt wat hy in 'n periode 
kon opgebruik, die intense belangstelling in hulle werk en lewens. Hy het 
hulle name en al hull," punte in 'n sakboekie altyd by hom gehad. Hulle 
het altyd geweet hy was aan hulle kant. 

Sy kollegas was ook dikwels die mikpunte van sy kritiese ingesteldheid en 
hoe eise. In vergaderings van die fakulteit en senaat, of van die Klassieke 
Vereniging, was hy 'n gevreesde teenstaander en vraesteller; in die lesing
lokaal of departmentele seminaar het sy buitengewone kennis van en liefde 
vir die Griekse taal na vore gekom. Almal wat hom geken het, sal weet 
van sy teorie van die 'Paniese skrik,' die oortuiging dat 'n Suid-Afrikaanse 
klassikus op een of ander tyd in die buiteland die paniek oor sy onkunde 
teenoor daardie geleerdes se kennis moet ervaar. Sy menings, uitsprake en 
optredes was nie altyd gewild nie, maar diegene wat lank en nou met hom 
saamgeleef en saamgewerk het, weet dat alles wat hy gedoen en gese het, 
deurdring was met liefde en deernis. Hy het op die loopbane van 'n hele 
paar akademici, predikante en ander 'n ingrypende invloed gehad. 

Na sy aftrede in 1!J89, het hy hom ten doel gestel om al die Griekse 
tragedies weer 'n slag in die oorspronklike Grieks deur te lees. Hy het ook 
praatjies oor die Nuwe Testament gelewer voor die inwoners van die aftree
oord Kokanja in Nylstroom. Ten spyte van sy verswakkende gesondheid, 
was hy steeds blymoedig en vol ywer. Hy het in November nog 'n besoek 
aan die RAU en sy ou departement gebring om die nuwe verwikkelinge en 
aanbouings te sien. Teen Kersfees het sy toestand begin versleg, en is hy 
op 30 Januarie oorlede. Ons bring hulde aan sy nagedagtenis. 

W.J. Henderson 
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