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Pa Sampie het altyd die
undtrdog se kanl gekles. En

r egverdlgh el d was sy eerste
taal.
As Jong k lnders moes d 1e een
wat die waardevolle eenliterCokP m vyf g]asics deel laaste
kles om enige selfverryking uit
te skakel. Familie elcs was
ultbund1g: alma! het gelyk
gepraa1. ver kU, vcrduldelik en
get.>et Oil het Marie iare
geneem om 1e besef dat stry
n1e deel van eet was n1e.
··v1r pa Sample was werktyd
en vrye tyd ineenge,·leg, want
sy wcrk was ook sy
stokperd)ie. Maar soms het h,·
opgcstaan van sy gcliefde
·
le senaar en aangebied om ons
te help met 'n skooltaak of
eksamcnvoorbereiding.
" Ons het die ris1ko's wat
hlermee gepaardgaan, gocd
verstnan. Hy sou na die
aardrykskunde- of
geskiedenlshandboek kyk en ·n
hele kabaal sou volg. Hy sou
die inhoud ultmekaar trek. die
benadering en fPite kriuseer en
ons heeltcmnl n•rnard laat oor
wat die regte antwoord of regte
vcrkeerde antv.oord was
"Ons maats. en later sy
kleinkinders, was vers1om oor
sv vermoc om stories sommer

so in die vertel uil 1e dink en
uit te leef. met ~lemme en
bewegmgs en alles. En die
storie was altyd geanker aan
die ou wat aan die kortste ent
trek. Ons gunstellngstorie was
geweef rondom 'n flkt iewe en
avontuurlustige karakter,
Karools1P. Carine moes saam
met Karools ie morele en etiese
keuses maak m 'n fantas1cland
geskep deur pa Sampie sc
dramatieSt- stem en vermoe om
die onmoontlike 1c vergestalt.
"l\laar kleutervermaak was
me dte emdc van sy
,•erstommende storlc,·ertellery
nie. Studente en kollcgas het
tot onlangs nog ann sy lippe
gehang vlr fasslnerende stories
waar die waarhe id soms
behendig lngekleur is met
flksie. Pa Samp1e het op sy
beurt gereeld sy intcraksie met
studente as 'n bron van
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vreugde en inspirasie beskryf.
"So tussen die aanhoudende
werkery deur het hy ons leer
branders ry en lafeltennis
speel. maar was op S)' oudag 'n
meer betrokke oupa as pa vlr
ons destyds," onthou Louise.
Carine onthou horn as 'n
streng pa wat die perke In die
huishouding bale duldelik
ges1el het.
" Hoewel ons dll nie destyds
waardeer bet nle, weet ek nou
dat dit seker die cnlgsle uilweg
met vyf kinders In die huis
was.··
Sampie onlhou hoe lief sy pa
wa.s om sport - vcral rugby en
krieket te kyk. Hy en pa
Sample hel die WP- en
Springbok-rugbyspanne
passlcvol ondersteun.
"Ons pa se slerk sin vir
geregtlgheld bet ook na vore
gel ree In sy liefde vir sport en
hy sou letterlik opsraan en sy
uiting gee aan hoe hy met die
ske ids regter se besluile verskil.
" Hy het ook daarvan gehou
om polit ieke debalte op die
lelevlsle te volg en na llterere
radioprogramme te !ulster
veral die Afrikaanse dlgkuns en hel In sy laaste dae
teruggekeer na sy liefde vlr
klassleke muslek.
"Hy het die geselskap van
Jonger mense geniet en het

graag stories oor sy loopbaan
met hulle gedecl om hulle 1e
vermaak. maar ook sy groot
algemene kennls te dee!.
"Sy werk was sy lewe, sy
flow. Selfs In die ouderdom van
84 het hy nie ophou werk nie.
Alles wat hy gedoen hct. sou
deur nnder mcnse as 'werk'
beskou word, maar vir horn
was dlt ·tewe· "
Stellenbosch Is die plek waar
hy studeer hel en 'n grool
vormlngsfase van sy lewe
betree het.
Hy het sy vrou, Ina, hier
onlmoet en derdulsende
studente onderrig.
"Hy het 52 Jaar lank in
dieselfde h uis gewoon en dit
was sy wens om daar te sterf.
Die tuislc is geskep deur ons
ma. Ina. met wle hy 58 jaar
getroud was. Sy is In Augustus
2016 oorlede. Ma Ina het 'n
merkwaardige rol gespeel om
orde en rustigheid In die
haastlge hulshoudlng te
verseker.
"Ons pa het die meeste van
sy werksure In sy
studeerkamer deurgebrlng
waar hy deur boeke omrlng
was."
Carine onthou dat dit 'n bale
speslale plek vlr horn was,
want dil is waar sy skryfwerk.
'n chaotiese dog kreatlewe

proses. plaasgevlnd het.
Die lcssenaar was altyd
deurmekaar Om op ·n
rekenaar te skryf en tik. is lets
wat hy noolt werklik
baasgeraak het nie. Hy het
veranderinge aan sy skrywe op
sy handgcskrewe blaale geknip
en geplak en dan weer
bygevoeg. Die resultaat was ·n
dik stapel papier wat dan na 'n
tikster gestuur sou word.
"Ons pa, 'n aktlewe en
energieke man in murg en
been. was lief daarvoor om
byna daagllks in die buurt te
gaan slap sodat hy sy nuutste
argument gocd kan deurdlnk of
om politieke ontwikkellnge met
sy kinders le bespreek.
Stellenbosch was op baie
maniere vir horn 'n
mlkrokosmos en reneksie van
die grootskaalse ongelykhede
in die samelewing en sy
voortgesctte SO('kc na algemene
welvaart.
Die rulm agtcrplaas by
Rowanstraat 8 was \'Ir hom 'n
groot bron van genot waarhC('n
hy graag leiwatcr uit die
Eersterivicr gekanaliseer het.
Hy het die laaste paar
maande groo1 l roos by die
wlldcvycboom gevlnd wat hy
in 1965 geplant hct. Vlr hom
was hierdie boom so naby aan
heillg as wal 'n agnostikus kon

begryp.
.
Hy het bale genot geput uu
sy gesprekke met sy vyf
kleinklnders tussen die
ouderdom van 10 en 26 vier
seuns (Gerhard Kirsten.
Willem en SJ van Zyl en Sam
Oupper) en 'n meis1e (Nma
Kirste n).
Hy sou hulle oor ,·erskillcnde
onderwerpe uitdaag en
gewaagde gocd tot hul 1!1"001
vermaak kwytraak.
Carine se seun. Sam 00). het
alt)·d gese sy oupa het drie
woordeboeke In sy brein.
Hy is lnderdaad gereeld as 'n
wandelende cnsiklopedte
beskryf danks)' S)' ongeloonike
vermoe om datums en
geskiedkundige gebeurten isse
te onthou.
Christene het gereeld gespot
dal hy die cnlgste mens was
wat uit die vuls kon vertel op
watter dag die Bastlll~ bestorm
Is.

Hoewcl sy hcrinneringe
stelselmat1g verdof het. het hy
aangehou om op die lewe l~
renektrer. soos altyd met ·n
,In \'On eerllkheid teenoor
homself
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