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Voorwoord

As deel van sy eeufeesviering het die Universiteit van Suid-Afrika 
sy geskiedenis te boek gestel.

In werklikheid is dit meer as net sy eie geskiedenis. Die Univer- 
siteit van Suid-Afrika, voorheen die Universiteit die Kaap die 
Goeie Hoop, is die oudste instelling in die Republiek wat grade 
toeken. Tot 1918 was dit inderdaad ons enigste universiteit. Die 
vroeë geskiedenis daarvan is dus grotendeels tegelyk die geskie- 
denis van die hoër ondcrwys as geheel in Suid-Afrika. Dit moet 
die leser dus nie verbaas dat die eerste hoofstukke van hierdie 
relaas die ontwikkelings op onderwysgebied in ’n wyer perspektief 
stel as die latere hoofstukke nie. Aan die ander kant moet ’n mens 
besef dat die Universiteit van Suid-Afrika maar betreklik onlangs 
die rol van ’n moderne universiteit met ’n unieke doseermetode 
begin vervul het. Om dié rede is besondere klem gelê op die 
vinnige uitbreiding van die dienslewering in die laaste paar 
dekades.

Die Universiteit was gelukkig om in die persoon van professor 
M. Boucher iemand te hê wat vir sy proefskrif vir die D.Litt et 
Phil.-graad [The University of the Cape of Good Hope and the 
University of South Africa (1873-1946). A Study in national 
and imperial perspective] die geskiedenis tot 1946 indringend hier 
te lande en in die buiteland nagevors het. Hieruit is ruim vir die 
eerste hoofstukke van hierdie werk geput. Vir die aanvullende 
gedeelte is ’n groot verskeidenheid amptelike en nie-amptelike 
bronne gebruik, maar verlewendig deur die persoonlike herinne- 
ringe van vorige en huidige dosente en amptenare. Gewag moet 
ook gemaak word van die gulle samewerking van ander persone 
en instansies. ’n Besondere woord van dank is verskuldig aan die 
Departement van Nasionale Opvoeding vir vergunning tot insae 
in die lêers van die staatsargief.



Aangesien hierdie werk nie in die eerste plek vir die vakman 
bedoel is nie, is afgesien van voetnote en ’n bibliografie. ’n Om- 
vattende bronnelys vir die tydperk tot 1946 verskyn in voor- 
melde proefskrif, wat vir publikasie in die Argiefjaarboek vir 
Suid-Afrikaanse Geskiedenis aanvaar is. Vir die keurige versor- 
ging van die Afrikaanse teks was professor M.J. Posthumus ver- 
antwoordelik.

Professor Boucher was op sy beurt gelukkig om as medewerker 
te hê mnr. J.J. Brits wat uit hoofde van sy jarelange verbintenis 
met die Universiteit en sy verdieping in die geskiedenis daarvan, 
veral in die dag-tot-dag gebeure en die menslike aspekte, biogra- 
fiese en ander besonderhede, foto’s en gegewens kon bydra wat 
andersins moeilik opgespoor sou kon word. Sy kennis en navor- 
sing het verskeie universiteitspublikasies verryk.

Vir albei was hierdie studie liefdeswerk. ,,Liefdeswerk soos dié,” 
skryf professor Boucher, ,,word soms ietwat neerhalend beskryf 
as blote piëteitsbetoning, dit wil sê as ’n onkritiese lofuiting oor 
persone in ’n klein gemeenskappie. Dit is inderdaad moeilik om 
koud objektief te staan teenoor gebeurtenisse van onlangs as jy 
hulle van binne bekyk sonder die perspektief wat alleen die tyd 
daaraan kan gee. Nietemin, as waardering van die Universiteit 
die grondtema van die verhaal sedert 1946 is, kan ten minste 
gesê word dat daar oral ’n gunstige siening van die LTniver- 
siteit bestaan, veral by die groot getalle studente wat hulle vir 
sy kursusse ingeskryf het vandat dit ’n doserende universiíeit ge- 
word het. Wat ook al die tekortkomings van die federale univer- 
siteit en van die Kaapse universiteit voor die tyd was, het die 
moderne inrigting net soos hulle nooit sy verantwoordelikheid 
teenoor die volkere van Suid-Afrika uit die oog verloor nie. Die 
langdurige strewe na volle erkenning het net een doel voor oë 
gehad : om die belange te behartig van almal vir wie die L niver- 
siteit in die lewe geroep is.”

Dit is met trots maar ook met deemoed dat die geskiedenis van 
’n Universiteit aangebied word.

Theo van Wijk 
Rektor en Vise-kanselier



1 Die 
voorsp

Universiteitsopleiding is maar ’n eeu oud in Suid-Afrika. In al 
die jare van die Nederlandse Verenigde Oos-Indiese Kompanjie 
se bewind aan die Kaap tot by die eerste Britse besetting in 1795 
het die hoër onderwys niks meer behels as dié wat in ’n paar 
private middelbare skole aangebied is nie. Die bevolking het 
stadig aangewas, en die moederland kon self maklik in die be- 
hoefte aan opgeleide lciers voorsien. Daar was ook ’n gestadige 
uitswerming van mans en vroue na die binneland toe. Teen die 
einde van die eeu het hierdie mense al ver van Kaapstad, die 
haard van die kolonie, gewoon. Voordat ’n mens in die Kaap die 
Goeie Hoop aan die stigting van ’n universiteit kon dink, moes 
daar eers die fondament van goeie laer en middelbare skool- 
opleiding gelê word.

Eers gedurende die kort bewind van die Bataafse Republiek 
van 1803 tot 1806 was daar tekens van vordering in dié rigting, 
maar werklike vordering het eers na die hervatting van Britse 
bestuur gevolg. Die verbetering was stadig, maar teen 1839 is ’n 
goewermentsdepartement van onderwys gestig, met die Skotse 
onderwyser, James Rose Innes, aan die hoof.

Die nuwe superintendent-generaal van onderwys het ’n stelsel 
van staats- en staatsondersteunde skole deur die hele kolonie in- 
gestel. Teen hierdie tyd was die beweging wat naderhand die 
hele Suider-Afrika vir blanke bewoning sou ontsluit, in volle gang. 
Dit sou egter lank duur voordat die kinders in die kusgebied 
Natal of in die binneland oorkant Oranje en Vaal toereikende 
onderwysgeriewe kon geniet.
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Selfs voordat die koloniale regering ’n mate van verantwoorde- 
likheid vir die onderwys aanvaar het, was daar al mense met 
drome van 'n hoër peil van onderwys as wat toe aan die Kaap 
gegeld het. In 1817 het 'n toekomstige predikant van die Neder- 
duitse Gereformeerde Kerk, Abraham Faure, wat toe in Neder- 
land student was, voorstelle gedoen vir die ontwikkeling van hoër 
onderwys in sy vaderland. Tien jaar later sou hy saam met ander 
vooraanstaande Kaaplanders, onder wie James Adamson van die 
Skotse Kerk, die voortou neem in die stigting van ’n „Atheneum” 
in Kaapstad — die Suid-Afrikaanse Kollege. Die kursusse wat hier- 
die nuwe inrigting sou aanhied, het ’n hoë standaard in die voor- 
uitsig gestel. Aan die dosente is professorale status verleen. Die 
opening van die kollege in 1829 het nuwe luister gebring aan die 
koloniale hoofstadjie, want al was Kaapstad verwyder van die 
kultuursentrums van Europa, kon hy spog met ’n openbare biblio- 
teek, ’n sterrewag en een of twee belowende skole, onder andere 
die akademie van die vereniging Tot Nut van ’t Algemeen.

Die voorbeeld van die stigters van die Suid-Afrikaanse Kollege 
het die Anglikaanse Kerk tot soortgelyke pogings besiel. Dit het 
twintig jaar later gelei tot die oprigting van ’n konkurrent, die 
Diocesan Collegiate School. Sir John Herschel, een van die 
bouers aan die goewerment se onderwysstelsel van 1839, het die 
opneem van verder gevorderde studievakke in die Kaapse skool- 
leerplan gesien as die begin van toekomstige universitêre ontwik- 
keling in Suid-Afrika.

Die Suid-Afrikaanse Kollege was in sy beginjare op sy beste 'n 
middelbare skool en in sekere opsigte selfs niks meer as 'n laer- 
skool nie. Die eerwaarde professore wat die eerste klasse gelei het 
-  Adamson, Faure en die Anglikaan, Edward G. Judge -  het uit- 
gevind dat hulle hulle leerlinge nie in die geheime van die meta- 
fisika, die driehoeksmeting en die sterrekunde soos in die pros- 
pektus belowe, kon inlei sonder om ’n hele paar eers te leer lees 
nie ! DÍe prikkel tot hoër prestasie het ook ontbreek. Die openbare 
mondelinge eksamen aan die einde van die studiekursus was on- 
getwyfeld ’n waardige plegtigheid, maar dit het nie juis diep in- 
gegaan op die studente se bekwaamheid nie.
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In die verre Brittanje het die rituele mondelinge disputasie aan 
die eeueoue universiteite van Engeland reeds begin wyk voor die 
skriftelike eksamen. Gou het die gedagte veld gewen dat die ge- 
meenskap onpartydige middele sal moet vind waardeur die beste 
man vir elke pos in 5n toenemend wedywerende wêreld gekies 
kan word. Daar is bevind dat die skriftelike toets uitstekend ge- 
skik is vir dié doel, soos duidelik bewys deur die suiwer eksamine- 
rende Universiteit van Londen, wat in 1836 opgerig is teen die 
godsdienstige eksklusiwiteit van Oxford en Cambridge en om die 
aanhoudende vyandigheid tussen verskillende wedywerende kol- 
leges in die hoofstad te beëindig. Later is skriftelike eksamens ook 
vir die staatsdiens ingestel, waar vroeër die stelsel van aanbeve- 
ling deur invloedryke persone by werwing gegeld het. Die nuwe 
toetse is spoedig uitgebrei tot ander terreine. Na die middel van 
die eeu het hulle al hoe meer die skoolleerplan op alle vlakke oor- 
heers. Charles Kingsley skryf in 1863 gevoelvol van die onge- 
lukkige burgers van die ,,Isle of Tomtoddies” wat die pure kop 
sonder lyf is. Hulle aanbid die Eksamengod met soveel heilige 
ywer dat hulle kinders eers water op die harsings moet kry voor- 
dat hulle verlos kan word van die ewige geblok!

Die publiek aan die Kaap was wel bewus van hierdie ontwik- 
kelings. Die invoer van skriftelike eksamens in die koloniale 
staatsdiens het inderdaad saamgeval met Britse eksperimente in 
dié rigting. Die Kaap was Brittanje selfs voor met die uitbreiding 
van die nuwe werwingsmetode oor die hele diens. Die doeltref- 
fendheid van die stelsel het ook gelei tot die toepassing daarvan 
op ander onderwysterreine soos in Lngeland.

Die beheer oor die staatdienseksamens is in 1850 toevertrou 
aan ’n raad van eksaminatore wat kandidate vir goewerments- 
diens moes eksamineer. Die skole van die kolonie het ál beter 
geword en die tyd het gekom, soos die goewermentsekretaris, 
John Montagu, dit gestel het, dat hoër kwalifikasies, selfs vir 
klerke, gestel moet word as wat bloot vir die uitvoering van hulle 
pligte nodig is. Bo en behalwe ’n eenvoudige toets vir die onderste 
klas rekrute, is dus ’n gevorderde toets ingestel wat kennis van 
klassieke tale, wiskunde en die beginsels van die natuurwetenskap
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vereis. Op die wyse het jong Suid-Afrika in die diep waters van 
skriftelike eksamens beiand, waarin meer as een wat ’n sertifikaat 
wou behaal, later verswelg is.

Die raad het bestaan uit drie lede en ’n deeltydse klerk, F. R. 
Jervis. Die superintendent-generaal van onderwys, Rose Innes, 
’n onvermoeide komiteeman, was ’n vanselfsprekende keuse. Sy 
kollegas was die ouditeur-generaal, William Hope, en die wees- 
heer, John Steuart. Die bedaarde en vriendelike Hope het blyk- 
baar op die eerste vergaderings die voortou geneem, maar ’n 
tydjie voor sy dood in die laaste jaar van die raad se kortstondige 
bestaan het hy op die agtergrond geraak. Die Kaapse regter, 
A. W. Cole, het vir ons ’n beskrywing van Steuart nagelaat. 
Cole vertel dat hy ’n verfynde, hoflike man uit ’n ou Skotse 
familie was, soms ’n bietjie terughoudend, behahve onder vriende. 
Hy is dikwels oorweldig deur die komiese, maar het dan na binne 
gelag, sodat sy gesig bloedrooi geword het en hy, in Cole se 
woorde, dan soos ,,a dissipated old Punch” gelyk het.

Dat hierdie manne met ongekende probleme geworstel het, 
blyk uit die notule van hulle vergaderings en uit hulle brief- 
wisseling. Die opdragte wat hulle gekry het oor die uitoefening 
van hulle pligte, sou vandag as totaal oorbodig beskou gewees 
het. Hulle het dit ook nodig geag om die regering in te lig oor 
die metode van puntetoekenning aan skrifte.

Die raad was bedoel om invloed by die werwing van ampte- 
nare uit te skakel, maar die publiek kon nie so gou oortuig word 
dat ’n nuwe tydperk ingelui is nie. Verontwaardigde ouers, onder 
wie ds. William Robertson van Swellendam, moes gepaai word, 
en teleurgestelde kandidate wou weet hoekom hulle nie aangestel 
word nie.

Robertson was self vroeër onderwyser en moes van beter ge- 
weet het, maar die mense het blykbaar gemeen dat die nuwe 
metode onnodig straf toegepas word. Die lede van die raad wou 
geen toegewings maak nie en het met klem verklaar dat hulle 
hulle onder geen omstandighede deur die geboorte of afkoms van 
die kandidate kon laat beïnvloed nie, maar dat slegs die uitslag 
van die eksamens hulle sou lei. Aanstelling deur invloed het begin
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verdwyn aan die Kaap, hoewel nie alle pas aangestelde lede van 
die staatsdiens in die vyftigerjare van die vorige eeu aan die raad 
se eksamens deelgeneem het nie.

Die opiigting van die Raad van Eksaminatore was nietemin ’n 
stap in die rigting van die doeltreffende administrasie van ’n 
kolonie, wat in 1854 met verteenwoordigende regering begunstig 
is. Die raad het sy taak emstig opgevat, was bereid om op plekke 
ver van die hoofstad af eksamen af te neem en het die deur oop- 
gemaak vir baie wat later onderskeiding verwerf het in die staats- 
diens of in wyer kringe daarbuite.

Een man, Charles Bletterman Elliott, wie se naam op die raad 
se eindlys van geslaagde kandidate verskyn, sou sy bydrae tot die 
verdere ontwikkeling van die hoër onderwys aan die Kaap lewer 
voordat hy sy lang verbintenis met die staatsspoorweë aangegaan 
het. Ook in ’n ander verband verdien die raad se werk vermel- 
ding. Hoewel die lede geen ingrypende verandering in ’n suiwer 
Engelse eksamenstelsel voorgestaan het nie, het hulle die nood- 
saaklikheid van ’n toets in Hollands vir aanstaande amptenare 
vir die platteland beklemtoon. Die aanbeveling het op dowe ore 
geval. Dit sou nog baie jare duur voordat die taal van die blanke 
meerderheid billike behandeling aan die Kaap sou ontvang.

Die eksamens van die Raad van Eksaminatore het duidelik die 
waarde van sulke toetse om akademiese bekwaamheid te bepaal, 
bewys, maar hulle was nie ingestel op die behoeftes van skole en 
kolleges in die Kolonie nie. Ook het die raad geen sertifikate aan 
geslaagde kandidate uitgereik nie, terwyl sy hoogste bekwaam- 
heidstoets maar min aftrek gekry het. Daar was destyds baie min 
plaaslik opgeleide manne wat dit kon aandruf. Die behoefte is 
gevoel aan ’n reeks eksamens wat spesiaal daarop gerig is om die 
belangstelling van die opleiers van jonger mense te wek. ’n Nuwe 
beherende liggaam, waarin die bestaande raad sou opgaan en 
wat die funksies daarvan sou uitbrei, was ook nodig. Die Kaap 
die Goeie Hoop was gelukkig dat hy tussen 1854 en 1861 ’n man 
soos sir George Grey as goewerneur gehad het. Hy was ’n krag- 
dadige ondersteuner van vooruitgang op onderwysgebied. Sy be- 
langstelling het ander aangemoedig om aan te dring op ’n ander
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l a n g h a m  d a l e  is op 22 M ei 1826 te K ingsclere in H am pshire, 
E ngeland, gebore. Sy skoolonderwys on tvang  hy te C h ris t’s H osp ita l, L onden , 
en hy behaal sy B.A. in W iskunde te Q ueen ’s College, O xford , en kry ’n 
aanstelling  as professor in Engels en K lassieke T ale  aan  die S.A. A thenaeum  
(later bekend as die South African College), K aapstad .

As gevolg van sy groot belangstelling in die opvoeding w ord hy in 1859 
superin tenden t-generaa l van onderwys van die K aapkolonie en in 1867 
presiden t van die Board of Public Examiners. H y kry ook ’n ere-L L .D . van 
Glasgow in 1859.

D ale he t baie sterk gevoel v ir ’n universite it, en deels op sy aa n d ra n g  by 
die K aapse regering word ’n kommissie m et hom as voorsitter aangestel om 
ondersoek in te stel. U it h ierdie verslag kom die U n iversite it van  De K aap  
De G oede H oop to t stand.

D ale h et hom  sterk beywer v ir ’n doserende universite it, m aa r d aa r was te 
veel problem e soos finansies, geboue, personeel, getal potensiële stud en te  en 
teenkan ting  van  skole, la ter kolleges genoem .

H y spits hom  toe op die verbetering  van  die onderwysstelsel, g rad erin g  en 
opleid ing van onderwysers. H y  h et dikwels gebots m et die voorstanders van 
H ollands as v oertaal in die skole,

Hy bly sup erin ten d en t-g en eraa l van onderwys to t 1892, is vise-kanselier 
1873-1877, 1879-1882, 1884-1889, en is kanselier van  1890-1898. In  1889 
is hy to t ridd er geslaan.

N a sy aftred e as sup erin ten d en t-g en eraa l b ring  hy to t aan  sy dood op 
12 Jan u a rie  1898 sy ja re  deu r aan  sy ou w oning, M ontagu  C ottage, 
M ow bray, K aapstad .

Sir Langham Dale, M .A., LL.D . (h .c.), K.C.M.G. 
Raadslid 1873-1892 
Mede-vise-kanselier 1890-1892 
Vise-kanselier 1873-1877; 1879-1882; 1884-1889 
Kanselier 1890-1898
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benadering van die hoër onderwys. In 1857 is ’n regerings- 
kommissie aangestel om die moontlike instelling van ’n eksamine- 
rende raad met groter bevoegdheid te ondersoek. Rose Innes was 
-  vanselfsprekend — lid. Saam met hom was Langham Dale, 
gebore in Engeland, professor aan die Suid-Afrikaanse Kollege 
en ’n man wat vinnig aan die opkom was tot een van die kolo- 
nie se voorste opvoeders. Die ander lid was Egidius Benedictus 
Watermeyer, wat hom onderskei het as skrywer en kenner van 
die vroeë Kaapse geskiedenis en wat toe pas tot regter bevorder 
is. Watermeyer is in Kaapstad uit Hollandssprekende ouers ge- 
bore, maar hy was volkome tuis in ’n Engelse omgewing. Hy het 
besonder belang gestel in verbeterde geriewe vir die hoër onder- 
wys.

In 1858 bring die kommissie verslag uit. ’n Vergrote raad, met 
eksaminatore vir lettere, die natuurwetenskappe en die regte, 
word voorgestel. Sertifikate in twee klasse volgens die uitslag van 
eksamens op die model van dié vir grade aan Britse universiteite, 
moes uitgereik word. Besondere aandag moes ook gegee word 
aan eksamens in die siviele ingenieurswese en aan ander beroeps- 
rigtings. Die wortel voor die donkie se neus is ook nie vergeet nie, 
want beurse en pryse is aan kandidate voorgehou, aangesien die 
kommissie gemeen het dat die blote sertifikate nie voldoende aan- 
sporing tot verdere studie sou bied nie. Die lede van die kom- 
missie was blykbaar bewus van ontwikkelinge in die Britse aka- 
demiese wêreld, want hulle het die uiteindelike stigting van ’n 
universiteit in die kolonie met bevoegdheid en funksies soos dié 
van die Londense Universiteit en die Queen’s University in Ier- 
land in die gedagte gehad.

’n Eksaminerende inrigting van dié soort het ’n uitvoerproduk 
geword. Teen die middel van die eeu het dit wortel geskiet in 
Dublin. Daarna het dit in 1854 opgeduik in Toronto, Bo-Kanada, 
en drie jaar later in Bombaai, Kalkutta en Madras in Brits-Indië. 
Die goedkoopheid van so ’n kursus het baie getel. Buitendien, al 
hierdie inrigtings is op nie-sektariese grondslag ingerig om die 
dikwels bitter getwis onder kolleges wat deur wedywerende gods- 
dienstige liggame onderhou is, te voorkom. Daar was toe reeds
8



5n Anglikaanse inrígting aan die Kaap teenoor die Suid-Afri- 
kaanse Kollege. Ander kerkgenootskappe kon die voorbeeld volg. 
’n Godsdienstig neutrale, of soos party dit bestempel het, ’n ,,god- 
lose’’ eksaminerende raad, kon die kolonie weglei van kerkistiese 
twis op onderwysgebied.

Een voorstel van die kommissie kon die totstandkoming van ’n 
volwaardige universiteit nader bring. Daar is naamlik aan die 
hand gegee dat ’n soort konvokasie saamgestel kon word sodra 
die getal sertifikaathouers vyftig is. Die konvokasie sou saam met 
die goewerneur die reg hê om ’n driejaarlikse onderwysraad te 
kies, wat bevoeg sou wees om eksaminatore te kies.

Die aanbevelings van die kommissie is in ’n wetsontwerp be- 
liggaam wat met die steun van goewerneur Grey in 1858 voor 
die wetgewende liggaam van die kolonie gedien iiet. Soos te ver- 
wagte was daar teenstand van die kant van mense wat gemeen 
het dat daar vir L S R (lees, skryf, reken) aan die Kaap meer 
p!ek ingeruim moet word as vir klassieke studies. Party het ge- 
meen dat sertifikate in tegniese vakke heeltemal onnodig is, want 
Brittanje sou dan sy nywerheidsoorwig te danke hê aan die man 
wat sy eie leermeester is. Die maatreël is nietemin met min ver- 
andering aangeneem. Die Kaap se eerste verteenwoordigende 
vergadering het egter geweier om die Koninginbeurse vir studie 
in die buiteland in te stel. Hierdie beurse sou 'n permanente toe- 
kenning meegebring het, en die wetgewende vergadering was 
sterk daarop gesteld om beheer oor die raad te behou deur middel 
van ’n jaarlike bewilliging.

Die lede van die Raad van Openbare Eksaminatore in Lettere 
en Wetenskap is vir vyfjaartermyne gekies. Watermeyer, Dale en 
Rose Innes kon nie oor die hoof gesien word in die eerste raad 
nie. Watermeyer was die regseksaminator en president tot aan 
sy ontydige dood in 1867. As hy langer geleef het, kon hy seker 
hoog gestaan het in die toekomstige universiteit met die leuse 
Spes in Arduis, wat aan hom toegeskryf word. Rose Innes het as 
wetenskapeksaminator voortgegaan na sy aftrede as superinten- 
dent-generaal van onderwys in 1859. Sy opvolger, Langham 
Dale, was die lettere-eksaminator en het na Watermeyer se dood
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W I L L I A M  P O R T E R  is op 15 Sep tem ber 1805 te A rtikelly, C ounty  
L ondonderry , in die noorde van le rla n d  gebore as seun van ’n Presbite- 
riaanse p red ik an t. H y o n tvang  sy skoolopleiding in L im avady  en aan  die 
A rtillery  L ane School in L ondonderry . ’n Poging van  sy ouers om hom  as 
sakem an te laa t oplei, m isluk om dat hy reeds op vroeë leeftyd belangstelling 
in an der rigtings toon. U iteindelik  is hy in G ray’s In n , L onden  en K ing’s 
In n , D ublin , en w ord in 1831 to t die balie in Ie rlan d  toegelaat. A gt ja a r 
la te r word hy aangestel as p roku reur-g en eraa l van die K aapkolonie.

T erselfdertyd  kry hy toestem m ing om as advokaat te p rak tiseer m its d it in 
sake is w aarby  die K roon  nie direk betrokke is nie, en hy bou ’n g root p riv aa t 
p rak ty k  op.

Hy is in ’n g root m ate  gem oeid m et die konstitusionele veranderings w at 
in d ie K olonie tussen 1848 en 1872 te r sprake kom. In  1866 bedank hy as 
p roku reur-g en eraal, m aa r w ord drie ja a r  la te r w eer lid van die w etgew ende 
vergadering. H y  was ook lid van die Board of Public Examiners tussen 1867 
en 1871.

’n Skenking van  hom  van  £ 2  500 (R5 000) by wyse van  ’n jaarge ld  van 
£ 5 0 0  (R1 000) aan  die Board w ord la te r aan  die universite it oorgedra en 
vorm  een van  die g rootste fondse vir beurstoekennings. In  1874 h et d it reeds 
m eer as £ 4  000 (R8 000) bedra.

H y doen belangrike werk op regeringskomm issies, w ord beskou as ’n van- 
selfsprekende keuse as eerste m inister, w eier d it egter, asook die hoofregter- 
skap en die ridderskap , m aar kry die C .M .G . in 1872.

Behalwe die beursfonds is ’n verbeteringsgestig en die dorp  Porterville na 
hom  vernoem .

H y gaan  w oon na sy aftrede in sy geboorteland , en hy sterf op 13 Julie 
1880 in Belfast.
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c h a r l e s  a b e r c r o m b i e  s m i t h  i s o p  12 M ei 1834 te St. C yrus, 
K incard inesh ire , S kotland, gebore. H y voltooi sy studies aan  Glasgow, w aar 
hy die M .A . verw erf en toe aan  C am bridge, w aar hy in 1858 die B.A. kry. 
Hy h et ’n b riljan te  stud ieloopbaan. H y stel besonder belang in fisika, veral 
h itte , lig en elektrisiteit.

O m  gesondheidsredes kom hy in 1860 n a die K aap , w aar hy na ’n tyd jie 
as land m eter begin p raktiseer. H y  laa t hom  oorreed om as parlem entslid  te 
staan  en w ord in 1866 lid van d ie w etgew ende vergadering  v ir K ing  W illiam ’s 
T ow n en bly d it to t 1875. In  die M olteno-kabinet is hy ’n tyd lank m inister 
belas m et kroongrond  en publieke w erke. In  1875 aan vaar hy eg ter die pos 
van oud iteu r-g en eraa l en bly d it v ir 28 ja a r . By sy aftrede word hy to t 
rid d er geslaan vir sy u itstekende dienste.

H y is lid van  die Board of Public Examiners van  1868 to t 1873 en is deur- 
lopend van 1873 to t 1916 raadslid . Sy bydrae lê veral in die bevordering 
van dissiplines in die natuu rw etenskap like rigting. H y  is dan  ook v ir baie ja re  
een van die m oderators en eksam inatore in natuu rw etenskap like en wiskun- 
dige vakke.

T ussen  1877 en  1879 en w eer van  1905 to t 1911 is hy vise-kanselier. In  
1917 ken die universite it ’n ere-L L .D . aan  hom  toe, en in  sy 85ste ja a r  is 
hy aan  sy w oning St. C yrus, W ynberg, K aapstad  op 1 M ei 1919 oorlede.

Sir Charles Abercrombie Smith, K t, M .A ., LL.D. (h.c.)
Raadslid 1873-1916 

Mede-vise-kanselier 1892—1897 
Vise-kanselier 1877-1879, 1905-1911
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president geword. Twee ander voormalige professore van die 
Suid-Afrikaanse Kollege was lid van die raad, naamlik eerwaarde 
Edward Judge, destyds kapelaan en privaatdosent in Simonstad, 
en A. N. E. Changuion, !n vroeë voorstander van hoër onderwys 
vir die kolonie en destyds die eienaar van ’n uitstekende private 
skool in Kaapstad.

Onder die regseksaminatore was daar nog ’n aanhanger van 
die universitêre ideaal. Dit was William Porter, wat grootmoedig 
die ekstra pensioen wat aan hom toegeken is by sy uittrede as 
prokureur-generaal, aan die raad geskenk het, waardeur daar ’n 
belangrike Suid-Afrikaanse beurs tot stand gekom het. Twee 
manne wat onderskeiding verwerf het in die raad se eksamens, 
C. B. Elliott en Charles Abercrombie Smith, het later wetenskap- 
eksaminatore geword. Elliott het ook die sekretariaat van Rose 
ïnnes in 1863 oorgeneem.

Van Smith, ’n geslaagde in die eerste klas in die matesistripos 
van Cambridge, is gesê dat sy antwoorde in die landmeters- 
eksamen bewys het dat hy die meerdere van sy eksaminatore 
was. A1 twee is later in die raad van die toekomstige universiteit 
aangestel. Smith was etlike jare vise-kanselier. Eerw. professor 
G. F. Childe van die Suid-Afrikaanse Kollege, ’n skitterende 
matematikus, was lid van al drie rade tussen 1858 en 1873, ter- 
wyl die Diocesan College twee eksaminatore opgelewer het. Een 
was eerw. F. G. White, ’n nakomeling van die beroemde natuur- 
kundige, Gilbert White; die ander was eerw. George Ogilvie, 
'n wêreldreisiger en ’n goeie eksemplaar van die stoere Britse 
Christenonderwysmanne wat so ’n kragtige rol in die negentiende 
eeu gespeel het. Ogilvie het net soos Smith later vise-kanselier 
van die Kaap se eerste universiteit geword.

Die Raad van Openbare Eksaminatore in Lettere en Weten- 
skap het die beheer oor die staatsdienseksamens wat sy voor- 
ganger gehou het, oorgeneem en sertifikate in die eerste en die 
tweede klas bygevoeg. Hierdie sertifikate het baie na ooreenge- 
kom met die grade M.A. en B.A. van die Universiteit van Londen. 
Eksamens in die regte, siviele ingenieurswese, landmeting en 
skeepvaart is ingerig volgens dié van die Universiteit van Glas-
14



fow, maar in die tyd voor die groot nywerheidsontwikkeling in 
Snid-Afrika kon die toets slegs twee kandidate lok. Skeepvaart- 
sertifikate is nooit uitgereik nie. Aanvanklik is die eksamens net 
in Kaapstad afgeneem, maar later ook op ander plekke. Dis mis- 
kien onnodig om te sê dat Engels in dié dae van nagenoeg on- 
betwiste Britse heerskappy die enigste taal was wat in die eksa- 
mens toegelaat is.

Skole en kolleges het gou ingesien dat die raad se toetse ’n 
gerieflike middel is om hulle leerlinge se bekwaamheid te toets. 
Vroeg al was daar dus ’n vraag na eksamens op die peil van die 
middelbare skool, op die lees geskoei van dié wat toe in Engeland 
in swang begin raak het. Die raad het besluit om ’n skoolkompe- 
tisie in 1864 in te stel en voeg toe !n eksamen vir ’n sertifikaat 
in die derde klas by. Dié eksamen was baie soos dié van die 
matrikulasie-eksamen van die Universiteit van Londen, waarin 
die skoolkompetisie uiteindelik opgegaan het. Die nuwe eksamen 
het die plek geneem van die hoofstaatsdienseksamen, en ’n paar 
jaar later is die vooreksamen vir die staatsdiens, wat bedoel was 
om die onbekwames te weerhou van verdere toetse, afgeskaf.

Hoewel daar kritiek gekom het oor die klem op wiskunde en 
die klassieke in die raad se toetse vir skole -  baie het verpligte 
Grieks ’n moeilike hinderpaal gevind -  het die onderwysers spoe- 
dig begin om hulle knapste leerlinge vir die nuwe eksamens voor 
te berei. Na die aanname van die onderwyswet van 1865 is hulle 
hierin aangespoor deur ’n stelsel van inspeksie gepaard met gelde- 
like bystand, wat sterk ooreenkoms getoon het met die Engelse 
stelsel van betaling volgens resultate. Goeie instrukteurs was sterk 
in aanvraag, en Skotland het maar weer baie van hulle gelewer. 
Hierdie toegewyde manne het hoër standaarde nagestrewe en 
probeer om die grondslae stewig genoeg te lc sodat die studente 
meer gevorderde werk kon aandurf. Hulle wou nie, soos ’n raads- 
verslag dit gestel het, ,,’n Korinthiese kapiteel op ’n suil van stof 
en as” oprig nie.

Daar was geen beperking op vroue of nie-blankes om aan die 
eksamens van die Raad van Openbare Eksaminatore deel te neem 
nie. Teen dié tyd het daar meisieskole ontstaan, maar ons Vikto-
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g e o r g e  o g i l v i e  is op 30 Ju n ie  1826 te C alne, W iltshire, E ngeland, 
gebore. Sy opleid ing  is te W inchester en W adham  College, O xford , w aar hy 
die M .A . behaal. H y studeer ook af as p red ik an t.

T ussen 1855 en 1858 is hy eers v ise-prinsipaal van B radfield College in 
Berkshire, en  toe is hy n a  Buenos Aires as h u lpp red iker en vise-prinsipaal van 
die G ram m ar School. In  1858 kom hy na Suid-A frika as voorsinger in  die 
St. G eorge’s k a ted raa l, K aap stad , en p rinsipaal van St. G eorge’s G ram m ar 
School to t in 1861, w aarn a  hy na d ie C ollegiate School, w at la te r D iocesan 
C ollege („Bishops” ) geword het, gegaan  het.

In  A ugustus 1885, n ad a t aartsdeken  B adnall as le raar van  St. P au l’s, 
R ondebosch, afgetree het, is O gilvie as sy opvolger aangestel. Hy bly predi- 
k an t to t hy in sy ses-en-sewentigste ja a r  sy em eritaa t aanvaar.

Sy ervaring  as onderw ysm an was baie wyd. H y w ord in 1873 in die raad  
benoem  en is lid to t 1903. H y is v ir twee term yne, naam lik  1893-1897 vise- 
kanselier. In  1906 is die ere-D .L itt. d eu r die universite it aan  hom  toegeken 
as erkenn ing  v ir sy lang en w aardevolle bydrae to t die opvoeding en die 
un iversite it in  die besonder.

O gilvie se naam  sal altyd  voortleef o m dat hy die stigter is van rugby in ons 
land. Hy h e t die sogenaam de W inchester-tipe rugby ingevoer en was ook 
stig ter, en baie ja re  o nd ersteu ner van  die twee rugbyklubs W estelike 
Provinsie en H am iltons.

O p  1 M ei 1915 is hy in K aapstad  oorlede.

Kanunnik George Ogilvie, M .A ., D .Litt. (h.c.)
Raadslid 1873-1903 

Voorsitter van die konvokasie 1890-1894 
Vise-kanselier 1893—1897
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riaanse voorouers was glad nie seker dat jong dames sterk genoeg 
is teen die spanning van voortgesette verstandswerk nie. Meisies 
het hulle nie vir die raad se toetse aangemeld nie, en dit was eers 
in die vroeë jare sewentig, toe ds. Andrew Murray se geesdrif 
tot die stigting van die Hugenote-kollege op Wellington gelei het, 
dat daar aan hoër onderwys vir vroue gedink is. Die nie-blankes 
van Suid-Afrika moes nog 'n langer pad aflê. Daar was darem 
’n paar belowende tekens. Die sendinginstituut van Lovedale het 
uitbreiding beoog, terwyl die Raad van Openbare Eksaminatore 
in 1867 navraag ontvang het van die Anglikaanse skool, die 
Zonnebloem-kollege, omtrent die moontlike toelating van ’n paar 
,,Kafir lads” tot die vooreksamen.

Die derdeklassertifikaat is deur baie beskou as die hoogste 
akademiese prestasie. ’n Paar studente het hulle visier egter hoër 
gestel. Die graadeksamens het bevolglik ’n invloed begin uitoefen 
op die onderrig in die hoër klasse aan kolleges in Kaapstad. Aan 
die Suid-Afrikaanse Kollege, waar geskrewe eksamens uiteindelik 
die mondelinge toetse wat nog bestaan het, vervang het, het die 
akademiese werk ’n hoogbloeiperiode beleef onder invloed van 
sulke bekwame leermeesters soos die veelsydige Roderick Noble, 
professor vir Engels, James Cameron, en die wiskundige, Childe. 
In 1859 het J. H. Brand, die latere president van die Oranje 
Vrystaat, in die regte begin studeer met die oog op die Raad 
van Openbare Eksaminatore se sertifikaat. Die Diocesan College, 
wat sedert 1867 nie langer as ’n skool bestempel is nie, se leer- 
planne is so grondig deur Ogilvie hersien dat dié Anglikaanse 
inrigting ’n beduidende mededinger vir sy ouer Kaapstadse buur- 
man geword het.

Die invloed van die Raad van Openbare Eksaminatore was nie 
beperk tot die kolleges van die hoofstad nie. Ander inrigtings het 
in aansyn gekom, party daarvan as gevolg van Grey se besielende 
belangstelling in die hoër onderwys. Hulle het begin om studente 
vir die nuwe gevorderde eksamens voor te berei. Hoewel nie 
almal beantwoord het aan die grootse verwagtings wat by hulle 
stigting gekoester is nie, bestaan daar geen twyfel dat, soos Came- 
ron later gesê het, die instelling van die raad grotendeels daar-
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toe gelei het dat die verstrooide ligstrale van kennis van oral in 
die kolonie gebundel en saamgetrek is nie.

Grey se invloed is erken dcur sy naam te heg aan die skole in 
Port Elizabeth en Bloemfontein. Die Grey-instituut van Port 
Elizabeth kon nie sukses maak van sy gevorderde werk nie, maar 
die Vrystaatse kollege het naderhand die kern geword van die 
huidige universiteit in Bloemfontein. Die Anglikane was baie be- 
drywig op die gebied van hoër onderwys in Oos-Kaapland. Die 
St. Andrew’s kollege in Grahamstad sou sy boonste klasse bly 
behou tot in die beginjare van ons eeu.

In die Kaapse Middelland het die plaaslike mense in 1860 
die Graaff-Reinetse Kollege opgerig. Hierdie inrigting het in sy 
vroeë jare vinnig vooruit gegaan onder die leiding van James 
Gill, !n besonder begaafde onderwyser in die klassieke, en Francis 
Guthrie, regsgeleerde en wetenskaplike, bevorderaar van spoor- 
wegontwikkeling en uitvinder van ’n vliegmasjien. Die kollege 
kon hom egter nie handhaaf nie. Nog ’n inrigting, die Gill- 
kollege, opgerig in 1869 in Somerset-Oos, moes na ’n harde stryd 
die toneel van die hoër onderwys verlaat. Ook in dié geval was 
die aanvanklike sukses grotendeels te danke aan sy uitmuntende 
professore, onder wie die Skotsman, John Brebner, voorheen 
onderwyser op Burgersdorp en bestem om later hoof van die 
Vrystaatse ondcrwysdiens te word. Nog ’n professor was die uit- 
muntende botanis, Peter MacOwan, uit Yorkshire.

In Wes-Kaapland het die Nederduitse Gereformeerde Kerk ’n 
lank gekoesterde ideaal verwesenlik met die oprigting van ’n 
teologiese seminarie in 1859 op Stellenbosch. Die eerste profes- 
sore was Andrew Murray se broer, John, en N. J. Hofmeyr. 
Die Raad van Openbare Eksaminatore het verwag dat party van 
die seminarie se studente hulle hoër kwalifikasies van die raad 
sou verlang, maar universitêre onderwys in dié streek het nie uit 
die seminarie ontwikkel nie, wel uit die stigting van ’n nie- 
kerklike openbare skool in 1866 op Stellenbosch. Op hierdie be- 
skeie fondament sou later die Victoria-kollege, vandag die Uni- 
versiteit van Stellenbosch, verrys.

Ten slotte het die Gereformeerde Kerk in 1869 ’n teologiese
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j a m e s  c a m e r o n  i s o p  19 Ju lie  1831 te A ntan an ariv o  op  M adagaskar 
gebore as k ind van ’n sendeling en kom as jong kind n a Suid-A frikaj w aar 
hy byna die res van  sy lewe slyt.

Sy skoolopleiding kry hy aan  ’n privaatskool, naam lik  die A .N .E. C han- 
guion  A kadem ie; toe na die S ou th  A frican College. D a a rn a  is hy eers na die 
L ancash ire  In d ep en d en t C ollege, M anchester, w aar hy die B.A. van die 
U n iversite it van  L onden  in  1852 behaal en as p red ik an t afstudeer. T oe na 
O w ens College in dieselfde stad , w aar hy in die klassieke presteer.

N a sy terugkeer na die K aap  gee hy ’n tyd lank onderwys aan  C hanguionse 
A kadem ie en w ord assistent van  prof. D ale, vir wie hy in 1859 as professor 
opvolg toe D ale superin ten d en t-g en eraa l van onderw ys w ord.

In  1873 w ord hy  raadslid  van  die un iversite it en by d ie raad  se eerste 
vergadering  w ord hy as reg istra teu r benoem . H y beklee die pos twee-en- 
tw in tig  ja a r  lank.

G edurende 1878 neem  hy m et verlof van die raad  w aar as sup erin ten d en t- 
g en eraa l van onderwys, m aa r hy bly verantw oordelik  as reg istra teu r, alhoewel 
die w erk d eu r ’n assisten t-reg istra teur gedoen is.

H y  bedank  as reg istra teu r in 1895 en w ord in 1896 deu r die konvokasie 
as raadslid  gekies. In  1870 o n tvang  hy van die u niversite it van  Glasgow die 
L L .D . (honoris causa) en in 1901 gee d ie universite it hom  ’n ere-D .L itt.

V eertig  ja a r  lank het hy van  elke geleen theid  gebruik  gem aak om te preek, 
m aa r vera l gereeld S ondagaande. N a sy aftred e  as reg istra teu r in  1895 w ord 
hy  p red ik an t van die C on gregational C hu rch , S eepunt, en bly d it to t 1902.

O p 2 O k tob er 1906 is hy op 75-jarige leeftyd in B ournem outh , E ngeland, 
oorlede.

Dr. James Cameron, B.A., LL.D . (h .c .), D .Litt. (h.c.)
Registrateur 1873—1895 

Raadslid 1873; 1896-1897; 1897-1902 
Sekretaris van die konvokasie 1873—1876 

Mede-vise-kanselier 1897
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seminarie op Burgersdorp geopen. Aanvanklik het dit min in- 
vloed op onderwysgebicd uitgeoefen, maar daaruit het ’n lettere- 
departement voortgekom, die voorloper van die huidige Potchef- 
stroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

Langham Dale het die Suid-Afrikaanse Kollege beskou as die 
aanstaande sluitsteen van die stelsel van openbare onderwys in 
die kolonie. Hoewel hy hom daartoe gebring het om te erken dat 
die kollege op Graaff-Reinet, so ver van die hoofstad, in ’n 
behoefte voorsien, was hy nie gelukkig oor die vermenigvuldi- 
ging van klein inrigtings nie. Hierdie kleintjies was weer jaloers 
op die twee „reuse” in Kaapstad, veral omdat dié na 1867 albei 
verteenwoordig was in die raad. Destyds en ook later was daar 
algemene weerstand daarteen dat ’n dosent sy eie studente eksa- 
mineer. Childe se aanstelling as eksaminator is op grond hiervan 
deur party afgekeur ten spyte van sy erkende meerdere bekwaam- 
heid op dié gebied. ’n Ligte krisis liet ontstaan toe Ogilvie deur 
goewemeur Wodehouse aangestel is. Daar is beweer dat die hoof 
van dic Diocesan College homself met voorbedagte rade as lid 
van die raad aangedien het omdat sy mededinger, die Kaapstadse 
inrigting, iemand as lid daarin gehad het. Buitendien, is gesê, en 
met ’n mate van reg ook, dat hy dit ten koste van ’n ander aan- 
spraakmaker op die eer, die hoof van die Stellenbosse Gimnasium 
of openbare skool, W. E. W. Braid, gedoen het. Die twis het die 
einde van die Raad van Openbare Eksaminatore verhaas. Die 
universiteit wat in die plek daarvan opgerig is, was verplig om 
sover moontlik eksterne eksaminatore aan te stel, maar ook dit 
sou later probleme oplewer.

Die uitgang van die jare sestig het die einde van ’n tydperk 
van ekonomiese stilstand gesien. DÍe kolonie het in die rigting 
van verantwoordelike regering en ’n nuwe voorspoed beweeg. A1 
meer is die koers wat die hoër onderwys sou inslaan, ernstig 
bespreek. W atter tckortkomings die Raad van Openbare Eksami- 
natore ook al mag gehad het, hy het ongetwyfeld tot ’n hoër 
onderwyspeil in die kolonie bygedra. Sy werk het ook in Natal 
aandag getrek. Die superintendent van onderwys aldaar, T. War- 
wick Brooks, het gemeen dat die jonger kolonie hom innig moet
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aansluit by die raad, aangesien ’n staatkundige federasie met 
Kaapland waarskynlik die bestemming van Natal was.

Aan die ander kant het die raad nie die aansien van ’n vol- 
waardige universiteit geniet nie en het hy nie buitelandse erken- 
ning van sy eksamens kon verwerf nie. Die Universiteit van 
Londen wou byvoorbeeld nie eers daaraan dink dat ander lig- 
game die hoe eksamenpeil kon handhaaf waarop hy hom beroem 
het nie. Dié Engelse inrigting word ’n imperiale universiteit in 
die volste sin van die woord toe hy in 1864 op versoek van 
Mauritius instem om kandidate uit dié land te eksamineer. Daar- 
na het hy eksameninskrywings van individuele kandidate uit baie 
verafgeleë gebiede aangeneem. Teen 1871 het sy invloed uitge- 
dein tot aan die Kaap. In dié jaar het Josiah Slater, opvoed- 
kundige van naam en latere joernalis, die een eksamen na die 
ander afgelê en die Londense graad B.A. verwerf. In 1872 het 
F. C. Kolbe, later ’n vooraanstaande figuur in Suid-Afrika op 
opvoedkundige sowel as op geestelike gebied, die gesogte Gil- 
christ-beurs vir verdere studie in Brittanje verower op grond van 
die uitslag van die Universiteit van Londen se matrikulasie- 
eksamen. Dinge het al klaar begin deurmekaarloop tussen die 
Engelse universiteit en die Kaapse raad. Dit het gelyk of die 
raad se manne teen wil en dank agente sou word van die groter 
Londense liggaam.

Toe die stigting van die Raad van Openbare Eksaminatore die 
eerste keer ter sprake was, het party gemeen dat die beste weg 
vir die kolonie sou wees om die Suid-Afrikaanse Kollege om te 
skep in ’n volwaardige doserende universiteit met ’n geneeskun- 
dige fakulteit daarby. Die kollege was toe sonder twyfel die 
voorste akademiese inrigting aan die Kaap, en as die plan uit- 
gevoer sou gewees het, sou die instelling van ’n eksaminerende 
universiteit op die Londense lees vermy kon gewees het. Nieu- 
Suid-Wallis het met die stigting van die Universiteit van Sydney 
’n paar jaar vroeër die Londense patroon van die hand gewys. 
Teen die tyd dat die sertifikaathouers die vereiste vyftigtal bereik 
het om die raad te kan omskep, was die kollege se posisie egter 
nie meer so stewig nie. Hy was nie meer die enigste nie en hoe-
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wel sy mededingers, net soos hy, maar middelbare skole was met 
n handvol rypere studente, was daar taamlik baie sulke inrig- 

tings en daarby goed ondersteun.
Daar was egter ander redes vir die afwysende houding teenoor 

'n doserende universiteit. Die Raad van Openbare Eksaminatore 
het goeie werk gedoen en was nooit ’n las vir die staatskas nie. 
As dit omgeskep kon word in ’n inrigting wat grade toeken en 
met volkome skeiding van die eksaminerende en administratiewe 
funksies, sou dit met geringe koste die aansien van ’n kolonie, 
wat eindelik in 1872 verantwoordelike regering ontvang het, baie 
verhoog. Die Londense model was ’n sukses in ander lande en 
sou binnekort in Nieu-Seeland ingevoer en verder in Kanada 
uitgebrei word. As die Kaap die Goeie Hoop nie sy eie universi- 
teit van dié tipe kragtens oktrooi van die Koningin stig nie, sou 
die Universiteit van Londen waarskynhk self vaster voet in 
Suider-Afrika kry. Dit sou te betreur wees as ’n selfregerende 
kolonie in sake van die hoër onderwys aan die leiband van die 
moederland moet bly loop.

Die ou raad was ’n waardevolle bate. Sy eksamens het ’n hoë 
standaard gestel, en sy beurse en toekennings het baie studente 
tot verdere studie aangemoedig. Die publiek het die waarde daar- 
van begin insien. In sy laaste bestaansjaar het hy die kurator 
geword van ’n spesiale fonds wat ’n ryk weduwee, Sophia Jami- 
son, nagelaat het. Die geld is geskenk om studente van die Suid- 
Afrikaanse Kollege wat die eksamen vir die tweedeklassertifikaat 
met onderskeiding afgelê het, in staat te stel om hulle studie in 
Europa voort te sit. Baie bekwame manne het die raad se hoëre 
eksamens afgelê; nog baie meer het die sertifikaat in die derde 
klas behaal. Behalwe Elliott en Smith was daar ander wat hulle 
eksaminatore op verskeie vlakke tevrede gestel het en hulle dienste 
kon gee aan die administrasie van die toekomstige universiteit. 
Onder hulle was daar E. J. Buchanan, J. H. de Villiers, J. I. 
Marais en J. X. Merriman. Die houers van die hoëre sertifikate 
moes meer as twintig jaar wag voordat hulle sertifikate graad- 
status gekry het ingevolge die wet van 1896 (University Incorpo- 
ration Amendment Act). Hulle kan dus as Suid-Afrika se eerste
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plaaslik opgeleide gegradueerdes beskou word. Hulle name ver- 
dien vemielding naas dié van lateres wat grade verwerf het nadat 
die Raad van Openbare Eksaminatore in Lettere en Wetenskap 
sy bevoegdhede oorgedra het aan ’n groter eksaminerende orgaan.
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