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Prof. S.J. (Faan) Schoeman is in Windhoek gebore 
en ontvang sy skoolopleiding aan onderskeidelik 
die Laerskool Leonardville en Hoërskool Gobabis. 
Na ‘n jaar militêre opleiding begin hy sy studies aan 
die Universiteit van Stellenbosch. Sy nagraadse 
studies (meesters en doktoraal) voltooi hy aan die 
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Universiteit van die Vrystaat.

Hy begin in 1969, by die destydse Afdeling Landbou, van die Suidwes Administrasie, as 
navorser te werk. Hy boer later vir 10 jaar in die Leonardville omgewing. 

In 1980 word hy ook tot lid van die destydse wetgewende vergadering verkies. In 1981 
is sy seun (9 jaar oud) in ‘n tragiese skietongeluk, waarin hy grootliks die gebruik van sy 
hand verloor het. Dit noop die familie om, om mediese redes, Pretoria toe te verhuis, waar 
Prof. Schoeman ‘n pos aan die Universiteit van Pretoria aanvaar.

Na 12 jaar verbonde aan die Universiteit van Pretoria, word hy die pos van Departments-
hoof, Departement Veekundige Wetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch 
aangebied, wat hy 10 jaar beklee.

Na sy aftrede, word hy weer vir 6 jaar as Buitengewone Professor in Diereteling aan die 
Universiteit van Pretoria aangestel.

As Veekundige is hy die outeur van meer as 150 wetenskaplike publikasies en interna-
sionale kongres referate, waarvan ‘n hele aantal oor kruisteling handel. Hy tree ook as 
keurder vir beide Suid- Afrikaanse en oorsese wetenskaplike joernale op, is promotor van 
‘n hele aantal magister en doktorale studente aan verskeie universiteite en ontvang ‘n 
aantal meriete toekennings van verskeie instansies.

Na sy finale aftrede, is hy tans wildboer in die Messina omgewing saam met sy seun en 
skoonseun.

Hy is getroud, het 3 kinders en 5 kleinkinders.


