
2 Die eksaminerende 
universiteit

Die veldtog om ’n universiteit het in Maart 1873 begin. Aan die 
begin van die maand het die redakteur van die Argus in Kaap- 
stad, Thomas Ekins Fuller, die saak met twee vooraanstaande 
persone, die prokureur-generaal, J. H. de Villiers, en die man wat 
daardie pos voorheen beklee het, William Porter, bespreek. Op 
hierdie bespreking in die koerantkantoor het ’n hoofartikel gevolg 
waarin spocdige optrede bepleit is om ’n Kaapse universiteit te 
stig met bevoegdheid om kragtens oktrooí van die Kroon grade 
toe te ken.

Die South African Teachers’ Association het dadelik gerea- 
geer. Die president, Langham Dale, die superintendent-generaal 
van onderwys, was teen dié tyd ten gunste van iets beters vir die 
kolonie as ’n hervormde Raad van Openbare Eksaminatore en 
’n onderwysraad. Die bestuursliggame en die professore van die 
Kaapstadse kolleges het die gedagte ook sterk gesteun. Binne 
twee weke stel die Molteno-regering ’n kommissie aan om die 
vorm van die nuwe universiteit te ondersoek, want met niks 
minder as ’n universiteit aan die spits van sy onderwyspiramide 
sou Kaapland tevrede wees nie. Dale is as president verkies, 
bygestaan deur Fuller en Porter, twee van die oorspronklike 
voorstanders van die projek, en deur drie vooraanstaande onder- 
wysmanne, Cameron en Ogilvie van die Kaapstadse kolleges en 
John Murray van Stellenbosch. Die ander aangesteldes was die 
president van die koloniale mediese komitee, Henry A. Ebden, 
en die hoofastronoom, E. J. Stone.

Die Dale-kommissie het die mening van vooraanstaande onder-
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wysers in die kolonie ingewin. Die antwoorde het gedui op ’n 
algemene voorkeur vir ’n eksaminerende universiteit volgens die 
Londense model. ’n Konsepwet is opgestel en met die goed- 
keuiing van die goewerneur, sir Henry Barkly, aan die parle- 
ment voorgelê. Die voorgestelde maatreël het min teenkanting 
gehad. Party het oor die onkoste gebrom, maar daar is aange- 
toon dat die onderhoud van ’n vergrote eksaminerende raad nie 
veel sou kos nie. Die lede van die wetgewende vergadering uit 
Oos-Kaapland was verbasend inskiklik en heeltemal tevrede om 
Kaapstad as setel van die universiteit te aanvaar. Wel was daar 
’n mate van teleurstelling dat die regering teen ’n doserende 
inrigting besluit het, maar J. H. de Villiers, wat die wetsont- 
werp ingedien het, en Porter, wat die tweede lesing voorgestel 
het, het alle teenstand doeltreffende vermurwe. A1 twee het dit 
beklemtoon dat die nuwe onderneming bloot die begin is. ,,Gee 
ons eers die halm, dan die aar en dan eers die graan in die volle 
aar”, het Porter gesê. Die kolonie moet nie ,,die dag van klein 
dinge versmaai as die dag van groot dinge aan die kom is nie”.

Die Kaapse parlement het die wetsontwerp met min verdere 
bespreking aangeneem. Die langste debat het juis gewys hoe 
algemeen die goedkeuring van die maatreël was, want dit het om 
’n taalsakie gehandel, nie om die wetsontwerp self nie. Na be- 
spreking is naamlik besluit dat die onbepaalde lidwoord voor die 
woord ,,university” in die wet ingevoeg word !

Wet 16 van 1873, waarby die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop tot stand gekom het, ontvang op 26 Junie die 
koninklike goedkeuring en kort daarna ook dié van die Britse 
parlement. Die universiteit sou bestuur word deur ’n raad van 
twintig, aanvanklik by proklamasie van die goewerneur vir ses 
jaar aangestel. Die konvokasie, bestaande uit bevoegde sertifikaat- 
houers van die vorige raad, gegradueerdes van eksamens en toe- 
gelate gegradueerdes van ander universiteite sou egter al om die 
ander vakature volgens hulle keuse vul en ook die helfte van die 
lede in opvolgende sesjaarlikse rade kies. Die raad moes uit eie 
geledere ’n vise-kanselier vir ’n ampstermyn van twee jaar kies, 
’n besoldigde registrateur aanstel en die eksaminatore kies. In
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c h a r l e s  t h o m a s  s m i t h  is op 20 November 1823 in Fulham, 
Engeland, gebore. Hy ontvang onderrig aan die Western Grammar School 
in Brompton, en op ongeveer 16-jarige ouderdom is hy vir twee jaar na ’n 
skool te Wiesbaden in Duitsland. Terug in Engeland in 1842 word hy student 
aan die Inner Temple en word in 1857 tot die balie toegelaat. Intussen het 
hy in 1847 as student van Caius College sy B.A. verwerf in Mathematical 
Ilonours. Tussen 1842 en 1859 doseer hy ook regsvakke aan Cambridge. In 
1850 kry hy die M.A.-graad en in 1875 word ’n LL.D. (h.c.) aan hom toe- 
geken.

Hy blink uit in sport, is in 1854 die stuurman van die Cambridgeroeispan 
in die bekende „University Boat Race”, en ook veral as skut. Sy belang- 
stelling in skiet maak dat hy ook later ’n skietvereniging in Suid-Afrika stig 
en ’n leidende aandeel neem. Hy word die vader van skietverenigings in 
Suid-Afrika genoem.

In Engeland praktiseer hy as advokaat, maar neem in 1868 ’n aanstelling 
aan as regter van die Oos-Kaaplandse distrikshof met setel in Grahamstad, 
waar hy tot 1880 bly toe hy na Kaapstad verplaas is na die hooggeregshof. 
Hy tree in 1892 af. By drie geleenthede is hy ook waarnemende hoofregter.

Hy het groot belangstelling in maatskaplike aangeleenthede, in besonder 
die opvoeding. Hy is dan ook pas na sy aankoms in Kaapstad benoem as 
raadslid en bly dit tot 1897. Hy dien ook twee termyne as vise-kanselier, 
naamlik 1889 tot 1893, en van 1898 tot aan sy dood is hy kanselier in 
opvolging van sir Langham Dale.

Hy was besonder geduldig en noukeurig in sy optrede as regter en as mens 
en was dan ook baie geliefd in die gemeenskap.

Hy is op 10 Februarie 1901 in sy woning op Rosebank, Kaapstad, oorlede.

S.Ed. Regter Charles Thomas Smith, M.A., LL.D. (h.c.J 
Raadslid 1880-1897
Voorsitter van die konvokasie 1883—1890 
Vise-kanselier 1889—1893 
Kanselier 1898-1901
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verband met hierdie laaste plig moes die raad dit sover moontlik 
vermy om iemand as eksaminator aan te stel van ’n kandidaat 
wat in die twee jaar voor die eksamen op die een of ander tyd 
!n leerling van die eksaminator was.

Die raad is gemagtig om gegradueerdes van ander universi- 
teite tot grade toe te Iaat en om soortgelyke toekennings na af- 
legging van !n eksamen aan alle kandidate in lettere, regte en 
geneeskunde te doen. Die raad kon ook sertifikate in siviele inge- 
nieurswese, landmeting, seevaartkunde cn regte uitreik, hoewel 
hy nooit van dié bevoegdheid gebruik gemaak het vir sover dit 
siviele ingenieurswese en seevaartkunde betref nie. Reeds in die 
begin is pogings aangewend om ’n volledige mediese kursus aan 
die Kaap in te stel, maar hoewel baie lede van die mediese 
beroep toegelate gegradueerdes geword het, het die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop nooit ’n graad in die geneeskunde 
op grond van die uitslag van sy eie eksamen toegeken nie. ’n 
Skakel met die raac! van 1850 is behou deur die invoeging van 
’n klousule waarby die universiteit die bevoegdheid verkry om 
toetse vir toelating tot die staatsdiens te hou, maar die invoering 
van ’n matrikulasie-eksamen, wat tegelyk as skooleindeksamen en 
as noodsaaklike voorvereiste vir universitêre studie beskou is, het 
spesiale eksamens vir opname in die staatsdiens onnodig gemaak.

Die konvokasie was bedoel om ’n invloedryke liggaam te wees, 
maar omdat dit slegs adviserend kon optree, het dit nooit sterk 
ingewerk op die universiteitslewe nie, behalwe in verkiesingstye. 
Die presidente was almal toegelate gegradueerdes, behalwe J. H. 
de Yilliers van 1874 tot 1880. Drie van die ses sekretarisse het 
egter hulle kwalifikasies aan die Kaap verwerf. Twee van hulle 
sou groot naam maak in die regsberoep, nl. Sydney Twentyman 
Jones, sekretaris van 1876 tot 1879, en sy opvolger, Victor Samp- 
son, wat tot 1881 in amp gebly het. Charles Murray, van die 
departement van onderwys, ’n Kaapse M.A., is in Maart 1901 
tot sekretaris verkies. Hy het aangebly tot aan die einde van die 
eksaminerende universiteit.

Die liggaam van gegradueerdes het nie alleen die voorreg ge- 
had om raadslede te kies nie, maar kon ook die titulêre hoof van
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die universiteit aanwys. Die kanselier het sy amp lewenslank be- 
hou tensy hy sou besluit om te bedank. Die eerste verkiesing het 
in 1876 plaasgevind, toe die lede van die konvokasie die ver- 
eiste honderdtal bereik het. Verskeie name is voorgedra, maar 
uiteindelik is William Porter, wat toe in afsonderíng in die Ierse 
stad Belfast gewoon het, eenparig en met akklamasie gekies.

Die universiteit het ’n beskeie toesegging uit die staatskas ont- 
vang. Dit het gewissel van R3000 in 1873 tot iets meer as 
dubbel dié bedrag in die laaste jaar van die koloniale bewind 
aan die Kaap. Die bewilliging was nouliks voldoende om die 
administratiewe koste te dek, en reeds vroeg is pogings aange- 
wend om ’n vaste begiftiging te verkry, wat egter misluk het. Die 
opgelopc fondse van die Raad van Openbare Eksaminatore is 
aan die universiteitsraad oorgemaak, met opdrag om in sy jaar- 
verslag aan die parlement rekenskap te gee van sy besteding daar- 
van. Ten slotte is bepaal dat die nuwe universiteit volkome nie- 
sektaries sou wees en geen godsdienstige toetse sou toepas op sy 
amptenare en op kandidate vir eksamens nie.

Onderwyl die Raad van Openbare Eksaminatore besig was 
om sy sake af te wikkel, het die goewerneur die aanstelling van 
die eerste bestuursraad van die nuwe universiteit oorweeg. Die 
persone wat uiteindelik gekies is, was behoorlik verteenwoor- 
digend van die beroepe, en hoewel die kolleges nie outomaties 
verteenwoordig is nie, is hulle belange voldoende beskerm. Die 
aantal kerkmanne wat gekies is, bevestig die innige verbonden- 
heid van die verskillende kerke met die onderwys destyds. A1 die 
lede van die Dale-kommissie is aangestel behalwe Fuller, wat die 
Kaap se emigrasieverteenwoordiger in Londen geword het. By sy 
terugkeer in 1878 as hoofbestuurder van die Union-redery, het 
die konvokasie hom in ’n vakature verkies. Brebner en Guthrie 
is verkies om die kolleges op Somerset-Oos en Graaff-Reinet te 
verteenwoordig. Brebner moes egter kort daarna bedank by aan- 
vaarding van ’n pos in die Vrystaatse onderwysdepartement. Eers 
met die verkiesing van Peter MacOwan in 1876 het Gill-kollege 
weer ’n verteenwoordiger gehad. Guthrie het ook nie lank op 
Graaff-Reinet gebly nie.
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d i e  E E R S T E  s t a a t v a n  f i n a n s i e s  het  ’n periode van 16 rnaande 
gedek en was aan die eerste jaarverslag aangeheg.

Die totale bates van die Board of Public Examiners wat aan die universi- 
teit oorgedra is, was £8  742,62 (nagenoeg R17 484), raaar behalwe die 
£1 500 (R3 000) per jaar wat die regering as toelae gegee het en ’n paar 
pond rente wat die universiteit kon gebruik vir algemene uitgawes — in hier- 
die verslag net £15.15.0 (R3l,50) — moes daar staat gemaak word op in- 
komste van studente-inskrywings. Alhoewel daar ’n bedrag van £200 (R400) 
kontant ten opsigte van J.B. Ebden en £200 (R400) ten opsigte van skuld- 
briewe in die ontvangstekolom aangeteken word, was dit trustgeld wat net 
vir beurse aangewend kon word.

Die ontvangste uit eie bronne en die regeringstoelaag vir die eerste 16 
maande was dus nagenoeg £2  400 (R4 800), tewyl die belangrikste poste aan 
die uitgawekant salarisse was, eintlik net die van die registrateur en ’n bode 
teen £1.0.0 (R2,00) per maand, eksaminatorsgelde en kleiner bedraggies vir 
opsieners en reistoelaes. Die totale aantal kandidate was 49 matrikulante, 
1 M.A., nege B.A.’s, regsertifikaat ook nege, en twee landmeters.

Nou byna 100 jaar later (1971) is die toelae of subsidie van die staat en 
inkomste uit eie bronne (matrikulante uitgesluit), R7 265 663, en uitgawes 
R7 220 726.

As die matrikulasie- en musiekkandidate bygereken word, as die totale 
aantal ingeskrewe kandidate in 1971 nagenoeg 40 000.

Eerste finansiële staat van die algemene fonds
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d i e  e e r s t e  r a a d s v e r g a d e r i n g  van die universiteit op Maan- 
dag, 1 September 1973, was ’n betekenisvolle gebeurtenis in die geskiedenis 
van hoër onderwys in Suid-Afrika.

By die aanvang van die vergadering in die Kaapstadse kantoor van die 
superintendent-generaal van onderwys was daar 14 van die lede aanwesig 
wat deur die goewerneur aangestel is. Vier van hulle — James Cameron, 
Langham Dale, George Ogilvie en Charles Abercrombie Smith — sou later 
’n belangrike rol speel in die ontwikkeling van die eksaminerende universiteit; 
’n vyfde persoon, die latere hoofregter J.H. de Villiers, het ook baie jare 
diens gelewer aan die beherende liggaam van die universiteit en was die 
eerste voorsitter van die konvokasie.

Die teenwoordigheid van drie mediese praktisyns — Henry A. Ebden, 
J.Z. Herman en P.G. Stewart -  dui op ’n begeerte van die stigters om grade 
in die medisyne in te voer, waarvoor daar voorsiening gemaak is in die wet 
op universiteitsinkorporasie. Grade in die medisyne is egter nooit toegeken 
nie.

Die noue verband tussen die verskillende godsdienstige liggame en die 
opvoedkundige wêreld blyk uit die aanstelling van sulke manne soos die 
moderator van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, P.E. Faure, die Angli- 
kaanse geestelike en opvoedkundige, Edward C. Judge, die Stellenboschse 
professor aan die kweekskool, John Murray, en die Skotse onderwyser en 
predikant, David Smith.

Die ander wat by die vergadering teenwoordig was, is die voormalige 
sekretaris van die Raad van Openbare Eksaminatore, C.B. Elliott, en die 
koninklike sterrekundige, E.J. Stone.

Die afwesiges was sir Sydney Smith Bell, eerwaarde John Brebner, aarts- 
deken P.P. Fogg, professor F. Guthrie, eerwaarde W. Impey en William 
Porter.
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Hoofregter Sydney Smith Belt en sy opvolger, die prokureur- 
generaal J. H. de Villiers, was al twee lid van dic eerste raad, so 
ook die voormalige sekretaris van die Raad van Openbare Eksa- 
minatore, C. B. Elliott. Onder die ander verkose lede was Abra- 
ham Faure se broer, Philip Eduard, predikant van die Neder- 
duitse Gereformeerde Kerk op Wynberg en moderator van die 
sinode, die voormalige raadseksaminator, E. C. Judge, en sy kol- 
lega, C. Abercrombie Smith, wat in 1873 Molteno se kommissaris 
van kroongrond en openbare werke was. Nie al die lede van hier- 
die raad of van latere rade was juis getroue bywoners van die 
vergaderings nie. Party was ook maar vir ’n kort tyd verbonde 
aan die universiteit. Vyf van die eerste lede het egter langdurige, 
toegewyde diens aan die universiteit gegee : Cameron, Dale, De 
\dlliers, Ogilvie en Abercrombie Smith.

Die konvokasie was vroeg reeds geneig om dienende professore 
as raadslede te kies. Tn 1874 is aan Roderick Noble ’n setel ge- 
gee, en twee jaar later is nie alleen MacOwan nie maar ook 
Paul Daniel Hahn van die Suid-Afrikaanse Kollege verkies. Hahn 
was lid tot aan sy dood in 1918. Hy was ’n pionier op die gebied 
van die moderne, wetenskaplike benadering tot die hoër onder- 
wys. Die klem op die aanstelling van professore het van 1879 af 
gelei tot die opstel van „tickets” op verkiesingslyste deur die 
mededingende groepe. Dit was ’n kenmerk van raadsverkiesings 
solank die Kaapse universiteit bestaan het en ook nog baie jare 
daarna by sy opvolger.

Een van die belangrikste take van die raad van 1873, toe dit 
vir die eerste keer op 1 September in clie kantoor van die super- 
intendent-generaal van onderwys byeengekom het, was om ’n 
vise-kanselier te kies. Langham Dale is algemeen beskou as die 
geskikste man. So is die Universiteit van die Kaap die Goeie 
Hoop uit die staanspoor innig verbind met die hele onderwys- 
stelsel van die kolonie. Daar is selfs gesê dat die raad dit in die 
vroeë dae moeilik gevind het om iemand anders te oorreed om 
die pos te vul. Tot 1889 het Dale inderdaad die toneel oorheers. 
Net twee keer is 'n ander vise-kanselier gekies : Abercrombie 
Smith in 1877 en die Anglikaanse kerkman Hopkins Badnall in
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1882. Toe Langham Dale in 1892 as superintendent-generaal 
van onderwys afgetree het, was hy kanselier van die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop. Dié amp het hy van 1890 af 
beklee tot aan sy dood agt jaar later.

Die ander pos wat die raad moes vul, was dié van registrateur. 
Die verteenwoordiger van die Suid-Afrikaanse Kollege in die 
raad, James Cameron, is hierin aangestel, waardeur die eerste 
vakature in die raad ontstaan het. Dit het die goewerneur die 
kans gegee om Cameron se kollega, die voormalige raadseksami- 
nator, G. F. Childe, aan te stel. Cameron was ’n gewilde registra- 
teur. Hy was ’n goeie kenner van die klassieke en in dié opsig 
’n nuttige aanvulling van die eksamineerliggaam. Daarby het hy 
sy nuwe pos versier met die waardevolle eienskappe van vriende- 
likheid en geduld. Hy het registrateur gebly tot 1895 en was 
sekretaris van die konvokasie tussen 1873 en 1876. Na sy af- 
trede was hy weer raadslid, en hy het sy belangstelling in die 
universiteit behou selfs na sy vertrek na Engeland, waar hy in 
1906 oorlede is.

In Augustus 1877 word die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop volle lid van die eerbiedwaardige gemeenskap van 
Britse en imperiale universiteite. Die koninklike oktrooi wat 
koningin Victoria aan die Kaapse universiteit verleen het, het ge- 
trou die model gevolg van die oktrooi wat toe kort gelede aan die 
eksaminerende Llniversiteit van Nieu-Seeland gegee is. Aange- 
sien dit die plig en die wens van die koningin was om die onder- 
wys onder alle klasse en gesindtes van haar onderdane te bevorder, 
het die grade van die Kaapse universiteite volle erkenning in alle 
dele van die Britse wêreld ontvang. In geen opsig sou sy grade 
as minderwaardig teenoor dié van die universiteite in die Ver- 
enigde Koninkryk beskou word nie.

Engels was die taal van die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop, en die meeste raadslede was uit die Engelssprekende 
gemeenskap. ’n Aantal verteenwoordigers van die Afrikaner- 
gemeenskap aan die Kaap is egter ook gekies. Verskeie van hulle 
was innig verbonde aan die onderwys op Stellenbosch, bv. die 
drie seminarieprofessore J. I. Marais, Adriaan Moorrees en C. F.
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h o p k i n s  b a d n a l l  is te Leek in Staffordshire, Engeland, op 21 
September 1821 gebore, as seun van ’n syfabrikant.

Hy studeer aan die UniversÍteit van Durham waar hy die M.A. verwerf. 
Hy studeer ook af as predikant van die Anglikaanse Kerk en vergesel biskop 
Gray in 1848 na die Kaap. Hy is te Claremont gestasioneer tussen 1849 en 
1853 en is ook vise-prinsipaal van die skool, later bekend as die Diocesan 
College. Hierna is hy ’n tyd lank terug in Brittanje, maar kry ’n aanstelling 
as aartsdeken van George in 1862 en bly daar tot 1869, toe hy predikant van 
St. Paul’s, Rondebosch en aartsdeken van Kaapstad word. Hy speel ’n belang- 
rike rol in die vestiging van die Church of the Province of South Africa. In 
sy tyd en deur sy ywer is ook die parogiekerk te Rondebosch voltooi.

Hy staan bekend as ’n groot geleerde met belangstelling in die opvoeding. 
In 1885 gaan hy terug na Engeland en werk in ’n gemeente in Doncaster, 
Yorkshire.

Hy het ook ’n D.D. van sy ou universiteit in 1862 verwerf.
Hy dien in die raad gedurende 1875/6 en weer van 1879 tot 1885, en as 

vise-kanselier van 1882 tot 1884.
Hy is in Londen op 27 September 1892 in die ouderdom van 71 jaar oor- 

lede en is op sy geboorteplek begrawe.

Aartsdeken Hopkins Badnall, M.A., D.D.
Raadslid 1875-1876; 1879-1885 

Voorsitter van die konvokasie 1881-1882 
Vise-kanselier 1882—1884
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k o n i n k l i k e  o k t r o o i

Dit was gebruiklik aan Britse universiteite om onder koninklike oktrooi te 
funksioneer, en koloniale universiteite het so gou as moontlik ook aansoek 
om die toekenning van so ’n oktrooi gedoen. Dit het status beteken.

Die bestuur van die universiteit het sodra die universiteit gevestig was, dan 
ook ’n aanvang gemaak om die status van die universiteit in die akademiese 
wêreld te verhoog, en daar is vertoë deur die goewerneur, sir Henry Barkly, 
aan die koningin gerig om ’n oktrooi, wat toe in 1877 toegeken is deur 
koningin Victoria. ’n Belangrike bepaling is : „We declare that the Degrees 
of Bachelor and Master of Arts and Bachelor and Doctor of Laws, and of 
Medicine, hereafter to be granted or conferred by the said University of the 
Cape of Good Hope, shall be recognized as Academic Distinctions and 
rewards of merit, and be entitled to rank, precedence and consideration in 
Our United Kingdom, and in Our Colonies and possessions throughout the 
world, as fully as if the said Degrees had been granted by any university of 
Our said United Kingdom.”

Erkenning, selfs van die matrikulasie-eksamen van die universiteit, het 
egter Iank uitgebly en eers baie jare later is geleidelike erkenning, dikwels 
nog met voorbehoude, aan die universiteitseksamens deur universiteite van die 
Verenigde Koninkryk verleen.

Koninklike oktrooi 1877
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J. Muller. Marais en Moorrees het die eksaminerende universi- 
teit baie jare gedien en is nie vergeet deur die inrigting wat 
naderhand sy plek geneem het nie. In die donker dae van die 
Anglo-Boereoorlog is Muller spesiaal gekies om sy begrip van 
die Afrikaner se gevoelens en strewe.

A1 die kanseliers en vise-kanseliers was egter Engelssprekend 
en geeneen is in Suid-Afrika gebore nie. Die kandidate is verplig 
om in die eksamen net Engels te gebmik totdat hierdie strenge 
reël in die laaste jare van die universiteit enigsins toeskietliker 
toegepas is. Toe die eerste raad ’n eksamenreglement opgestel 
het, is Hollands in die matrikulasie- en B.A.-eksamens as vreemde 
taal beskou en as keusevak behandel saam met Frans en Duits. 
Enige jare later is ,,Kafir” (Xhosa) en Sotho bygevoeg tot die 
lys van alternatiewe moderne tale op matrikulasiepeil.

Op die eerste raadsvergadering is baie tyd bestee aan die op- 
stel van reglemente. Daar is besondere aandag gegee aan slaag- 
punte vir die verskillende eksamens. Abercrombie Smith was nie 
ten gunste van hierdie metode om skrifte te beoordeel nie, aan- 
gesien ware kennis volgens hom nie noukeurig met punte gemeet 
kan word nie. Sy besware is egter met ’n klein meerderheid af- 
gewys, waarop die gewone metode van beoordeling aangeneem 
is. Aanvanklik is die punte wat ’n kandidaat moes behaal om te 
kan slaag, nie in die jaarboek bekend gemaak nie. Hulle was 
verbasend laag en het baie jare so gebly. Een vyfde van die voltal 
was voldoende vir die meeste vraestelle, met ’n gemiddelde van 
een derde vir die eksamen as geheel.

Die graad M.A. is aanvanklik in drie departemente verdeel: 
taal en lettere, wiskunde en natuurleer en natuurkunde. Ander 
groepe is later bygevoeg. In die vroeë jare was die B.A. ’n saam- 
gestelde graad in lettere en natuurwetenskap, maar na die in- 
voering van ’n intermediêre B.A.-eksamen in 1883 gedurende 
Hopkins Badnall se ampstermyn as vise-kanselier kon die eind- 
eksamen in lettere en wysbegeerte of in wiskunde en natuur- 
wetenskap afgelê word. ’n Kandidaat kon hom aanmeld vir ’n 
gewone graad of vir ’n graad met onderskeiding.

In die laaste jare van die Kaapse universiteit het ’n aanmerk-
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like toename in die getal aangebode groepe en vakke plaasgevind. 
’n Gemengde graad het weer eens ’n aanneemlike alternatief ge- 
word. Die klasgelde wat in 1873 vasgestel is, het gewissel van 
R4 vir die matrikulasie-eksamen tot R60 vir ’n volledige LL.B. 
Die gelde het altyd maar matig gebly solank die universiteit be- 
staan het. Geen kandidaat is tot die eksamen toegelaat sonder ’n 
getuigskrif van goeie gedrag nie.

Met die jare het die universiteit se werksaamhede sterk toege- 
neem. Die raad se werk het al ingewikkelder geword, sodat daar 
al in Januarie 1883 ’n staande komitee opgerig is. Daar was groot 
toename in die aantal regseksamens, en die Universiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop het uiteindelik verantwoordelik geword 
vir die toets van regskandidate vir die staatsdiens van al die 
gebiede van Suider-Afrika. In 1896 is ’n mynskool in Kimberley 
geopen onder die algemene toesig van Gardner F. Williams van 
De Beers en met professor J. G. Lawn aan die hoof. Hier is 
studente opgeneem wat met kursusse in die myningenieurswese 
aan die een of ander Kaapse kollege begin het. Hulle kon nou 
gevorderde opleiding ontvang, asook praktiese werk aan die Wit- 
watersrand doen. Die eksamen op dié gebied is deur die Kaapse 
universiteit afgeneem.

Musiekgrade is toegevoeg ingevolge die wysigingswet van 1896, 
maar hulle is nooit ingestel nie. Tog was musiekeksamens van 
algemene aard ’n belangrike onderdeel van die universiteit se 
werk. In 1892 dra die raad dit aan die bekende geneeskundige 
en komponis, ook reeds lank raadslid, J. H. Meiring Beck, op 
om die pas gestigte Associated Board of the Royal School of 
Music in Londen te nader om te kyk of hulle nie bereid sou wees 
om ook die kolonie se musiekkandidate te eksamineer nie. Die 
voorstel is gunstig ontvang. Die besoek van die eerste musiek- 
eksaminator, Franklin Taylor, in 1895 was die begin van die uit- 
breiding van sy raad se werksaamhede oor die wêreld. Daar volg 
’n lang verbintenis van die universiteit en sy opvolger met die 
Londense liggaam. Dit het nie sonder allerhande wederwaardig- 
hede verloop nie, maar daardeur is baie Suid-Afrikaanse musici 
en sangers tot verdere studie in staat gestel.
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H E N R Y  H O W A R D  M O L Y N E U X  H E R B E R T  is Op 24 Junie 1831 Ín 
Londen gebore en kry sy opleiding aan Eton en Ghrist Church, Oxford. Hy 
erf sy titel op 18-jarige leeftyd, en as lid van die hoërhuis wy hy hom van 
nou af aan die politiek en wel as lid van die konserwatiewe party. In 1858 
word hy ondersekretaris in Derby se regering, maar tussen 1859 en 1866 is 
Derby in opposisie en kom eers weer in 1866 aan bewind, en word Carnarvon 
koloniale sekretaris. Na hy die federasie van Kanada bewerkstellig het, 
bedank hy uit sy pos. Hy aanvaar dit weer in 1874 onder Disraeli en behou 
dit tot 1878 toe hy weer eens bedank, hierdie keer oor die Oosterse vraag- 
stuk in die Europese politiek.

In die termyn onder Disreali probeer hy ook ’n politieke federasie in Suid- 
Afrika bewerkstellig, en met hierdie doel voor oë stuur hy Wolseley na Natal; 
die diamantveldkwessie word met die Oranje-Vrystaat geskikj Bartle Frere 
word aangestel as goewerneur aan die Kaap; hy laat Shepstone Transvaal 
annekseer -  maar van sy planne vir ’n verenigde Suid-Afrika het niks gekom 
nie.

Hy is enigermate ’n weifelagtige politikus, maar hy was ’n denker en 
geneig tot konsiliasie. Hy stel belang in die letterkunde en het etlike ver- 
talings uit die Griekse klassieke die lig laat sien. Die dorp Carnarvon is na 
hom vernoem.

Carnarvon het in 1884 kanselier geword en toe hy drie jaar later onderweg 
na Australië die Kaap aandoen, is hy die eerste kanselier wat ’n gradedag 
aan die universiteit bywoon. Dit was op 29 September 1887.

Hy is in Londen op 28 Junie 1890 oorlede en is op sy landgoed Highclere 
Castle, Hampshire, begrawe.

Henry Howard Molyneux Herbert, M.A., D.C.L. (h.c.),
LL.D. (h.c.), F.S.A. 

4e Graaf van Carnarvon 
Kanselier 1884-1890
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d i e  a f n e e m  v a n  e k s a m e n s , sodat daar geen onreëlm atigheid  kan 
plaasvind nie, het altyd nog by alle instansies w at eksam ens beheer kopseer 
veroorsaak, w ant die feit dat daar gedurig maar kandidate betrap word, wys 
dat daar altyd pogings aangew end word, maar dat alm al nie noodw endig  
betrap word nie.

In die begin van die universiteit se eksamens was daar lank net ’n sentrum 
in Kaapstad en toe een in „Graham’s Town”. Die registrateur moes self 
toesig hou, en hy haal dan ’n skip na Port Elizabeth en gaan daarvandaan 
per poskoets na Grahamstad met die vraestelle by hom.

Die getalle wat eksamen afgelê het, het bewys hoe groot die behoefte was 
aan opleiding; na die eerste 21 jaar is byna 25 000 geëksamineer, van wie 
sowat 17 000 in die verskillende eksamens geslaag het.

Byna honderd jaar na die totstandkoming van die universiteit is die aantai 
sentrums, insluitende dié vir musiekeksamens en matrikulasie, wat ook deur 
die universiteitspersoneel gereël word, sowat 1 400, en die kandidategetal 
beloop nagenoeg 40 000.

Vergelykende staat van eksamens oor die eerste 21 jaar 
(Eks. -  Geëksamineer; Sl. -  slaag; Tot.  -  Totaal)
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m e n r y  b a r t l e  f r e r e  is op 29 Maart 1815 gebore te Clydach, 
Brecknockshire, Wallis, as sesde seun van vlootkaptein Edward Frere van 
Llanelli. Van Haileybury-kollege sluit hy by die Indiese siviele diens aan, 
waar hy tot goewerneur van Bombaai vorder in 1862. In 1867 word hy ook 
lid van die Council of State vir Indië. Hy speel ’n belangrike rol in die 
vroeë geskiedenis van die Universiteit van Bombaai, waarvan hy ook kanselier 
was tussen 1862 en 1867.

In Maart 1877 word hy goewerneur van die Kaapkolonie en bly dit tot 
1880. In Mei 1876 word hy verhef tot baronet.

As goewerneur aan die Kaap en hoëkommissaris in Suider-Afrika was hy 
’n omstrede figuur, veral omrede sy inboorlingpolitiek en sy houding oor die 
inval in Transvaal deur sir Theophilus Shepstone. Onder die koloniste was 
hy nogal taamlik gewild, maar dit het nie verhoed dat hy in 1880 terug- 
geroep is nie.

Hy ontvang ere-grade van die universiteite van Oxford, Cambridge en 
Edinburgh.

Benewens ’n publikasie waarin hy sy beleid en optrede verdedig het, het 
daar ook ander geskrifte van hom verskyn.

Hy was kanselier van 1880 tot 1884.
Hy is by Wressil Lodge, Wimbledon, Engeland, op 29 Mei 1884 oorlede 

en is in St. Paul’s katedraal, Londen, begrawe.

Sir Henry Bartle Edward Frere, Bt., D.C.L. (h.c.),LL.D (h.c.) (Cantab.), 
LL.D. (h.c.) (Edin.), G.C.B., G.C.S.I., P.C., F.R.S.

Kanselier 1880-1884
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Die planne van die Anglikaanse Kerk om aan die einde van die 
negentiende eeu ’n fakulteit van godgeleerdheid aan die Kaap in 
te stel, het die behoefte aan teologiese eksamens onder die be- 
skerming van die universiteit onder die aandag gebring. Die 
studente aan die Stellenbosse seminarie kon vroecr al eksterne 
grade in die teologie van die Universiteit van St. Andrews verkry, 
maar hierdie Skotse inrigting is later verplig om daarmee op te 
hou. In 1902 maak die Universiteit van Londen bekend dat kan- 
didate sy nuwe eksamens in godgeleerdheid ekstern kan aflê. Dit 
het die Stellenbosse studente weer eens die geleentheid gegee om 
in hullc eie land te gradueer. As ’n nie-sektariese universiteit soos 
dié in Londen teologiese eksamens kon aflê, was daar blykbaar 
geen rede waarom die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
dit nie kon doen nie. Die saak is lank en breed bespreek en in 
1907 aan die parlement voorgelc. Daar het dit woeste teenstand 
ondervind. Merriman, destyds lid van die universiteitsraad, was 
sterk gekant teen grade in die godgeleerdheid. Sy beskouings het 
ook aanmerklike steun geniet, maar tog is teologiese grade inge- 
volge die verdere wysigingswet van 1908 toegelaat. Die eerste 
B.D. op grond van die universiteit se eksamens was Nicolaas J. 
van der Merwe, later volksraadslid van die Unie. Hy het sy graad 
in 1911 behaal.

Kort na die stigting van die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop is hy versoek om elementêre eksamens vir skool- 
kinders in te stel. Die eerste daarvan, die eksamen vir die sertifi- 
kaat van bekwaamheid in elementêre vakke, is in 1875 ingestel, 
gevolg deur ’n eksamen wat vir meisies sowel as seuns bedoel was. 
Dit was die skooleksamen vir onderskeiding, ’n skooleindsertifi- 
kaat. Hierdie eksamens sou Iater die School Elementary en die 
School Higher word en nog later op hoër vlak die Junior- en die 
Seniorsertifikaateksamens. Die universiteit het dus vroeg ’n ge- 
weldige eksamineerliggaam geworcl om die produkte van die 
Kaapse onderwys op elke vlak te toets. Toe James Reid Whitton, 
in 1878 hoof van die Kaapstadse normaalkollege, teen die middel 
van die jare tagtig raadslid geword het, is nog ’n skakel met die 
onderwysberoep gesmee. Hy het die universiteit lank gedien en
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het daarvoor erkenning gekiy van die universiteit se opvolger.
Behalwe die Porter- en die Jamison-toekennings waarmee die 

universiteit begin het, kon daar ook baie ander beurse en pryse 
uitgeloof word om verdere studie aan te moedig. Party is deur 
die universiteit self gegee en ander deur die staat. Die publiek 
en private donateurs het ook bygedra. Die Kaapse regering het 
beurse ter ere van sir George Grey en koningin Victoria ingestel. 
Ander beurse het die name gedra van die skeepseienaar, sir 
Donald Currie en die Kaapse landmeter, J. M. Maynard. Uit 
die erflatings van regter J. W. Ebden, Alexander Croll van Port 
Elizabeth en die ryk Kaapstadse regsman, Willem Hiddingh, is 
ook beurse ingestel. Daar is ’n uitstalling ingerig ter ere van 
Porter se opvolger as kanselier van die universiteit, die vorige 
goewerneur, sir Bartle Frere. Die pryse roep in herinnering die 
name van die Kaapse handelaar, J. B. Ebden, die Presbiteriaanse 
sendeling, J. A. Chalmers, en nog ’n kanselier en sy vrou, die 
hertog en hertogin van Cornwall en York, later koning George V 
en koningin Mary. Alfred, lord Milner, die Britse goewerneur 
en hoëkommissaris in ’n stormagtige tyd in die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis, word gedenk in die Milner-kunsbeurs vir vroue- 
studente van die universiteit. Die Kaapse kunstenares, Dorothy 
Barclay, was die eerste bekroonde in 1913.

’n Volledige lys van die beurs- en pryswenners sal die name van 
baie vooraanstaande Suid-Afrikaners bevat. Onder hulle is pro- 
minente politieke figure soos W. P. Schreiner, Jan C. Smuts en 
sy kollega Jan H. Hofmeyr, regters Reinhold Gregorowski, Wil- 
liam Pittman en J. W. Wessels en die natuurwetenskaplike P. J. 
du Toit en Basil Schonland. Onder die kerkmanne wat toeken- 
nings verower het, was monsignor Kolbe van die Rooms-Kato- 
lieke Kerk en die predikant van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk en voorvegter vir Afrikaans, T. B. (Tobie) Muller, seun van 
professor Muller van die Stellenbosse seminarie en vader van 
die huidige hoof van die Departement Geskiedenis aan die Uni- 
versiteit van Suid-Afrika.

Die innige verband tussen die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop en die kolonie se onderwysstelsel het die universiteit
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t h o m a s  m u i r  is op 25 Augustus 1844 te Nemphlar in Lanarkshire, 
Skotland, gebore. Reeds op skool te Wishaw toon hy sy aanleg vir die 
Klassieke en Wiskunde. Sy universiteitsopleiding ontvang hy aan Glasgow- 
universiteit, waar hy die M.A. met lof behaal en ook sy onderwyserseksamens 
aflê. Hy blink so uit in Wiskunde dat hy ’n Fellow van die Royal Society van 
Edinburgh word. Hy studeer ook ’n tyd Iank aan die universiteite van 
Gottingen en Berlyn.

Hy is lektor aan die Univcrsiteit van St. Andrews en word in 1874 pro- 
fessor in Wiskunde aan Glasgow en later departementshoof in Wiskunde aan 
die Glasgow High School. Op aandrang van Cecil Rhodes aanvaar hy in 
1892 die aanstelling as superintendent-generaal van onderwys van die Kaap- 
kolonie in opvolging van Langham Dale.

Die opvoedkundige peil en onderwysstelsel het geweldig vooruit gegaan 
onder Dale, maar na ’n dienstermyn van 43 jaar was hervormings nodig, en 
Muir het die onderwys op die platteland aan ’n omvattende ondersoek onder- 
werp. Die gevolg was dat meer onderwysers ingevoer is en dat ’n vergrote 
inspektoraat, skoolrade, uitgebreide leerplanne en ’n mate van verpligte 
onderwys ingestel is, asook die stigting van ’n paar onderwysersopleidings- 
kolleges. Ook die hoër onderwys geniet sy aandag.

Hy tree in 1915 af as superintendent-generaal van onderwys, maar hou 
hom steeds besig met sy vakgebied en lewer etlike honderde publikasies. Hy 
word ook in hierdie jaar tot ridder geslaan. Hy ontvang ’n ere-LL.D. van 
Glasgow in 1882 en in 1921 ’n ere-D.Sc. van die Universiteit van Kaapstad.

Hy is raadslid van 1892 af tot 1913, vise-kanselier van 1897 tot 1901 en 
is op Rondebosch, Kaapstad, op 21 Maart 1934 oorlede.

Sir Thornas Muir, Kt, M.A., LL.D. (h.c.), 
D.Sc. (h.c.), F.R.S., F.R.G.S., F.R.S.E., C.M.G.

Raadslid 1892—1913 
Mede-vise-kanselier 1901-1905 

Vise-kanselier 1897-1901
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gedurig onder die oë van die publiek gehou, veral wanneer die 
eksamenuitslae gepubliseer is. Die pers het die universiteit dikwels 
onder skoot gehad, wat miskien vermy kon gewees het as die 
universiteit gehoor gegee het aan voorstelle dat verslaggewers op 
die raadsvergaderings toegelaat word. Opsommings van die be- 
raadslagings is egter aan die koerante beskikbaar gestel en later 
in die universiteit se eie koerant, wat in 1903 opgerig is, gepubli- 
seer. Een lid, die Hollanderjoernalis J. W. G. van Oordt, is glo 
die eerste persverteenwoordiger wat as sodanig deur die goewer- 
neur aangestel is.

Die perskommentaar was soms heftig. Die feit dat kollege- 
professore nie toegelaat is om gevorderde werk te eksamineer nie, 
het aanleiding gegee tot klagtes omtrent die bevoegdheid van die 
„meerjarige bossies” („recurring decimals”) wat maar jaar vir 
jaar ontluik het om matrikulasie- en graadvraestelle op te stel en 
die skrifte te beoordeel. Die universiteit se aansien het ’n Ielike 
knou gekry toe hy vroeg in die jare negentig in die verleëntheid 
gestel is a.g.v. vervalste kwalifikasies van ’n eksaminator in Frans, 
R. A. van Angelbeek. Weens die wurggreep wat die universiteit 
deur middel van sy eksamens op die skoolleerplan uitgeoefen het, 
het baie hierdie uitbreiding van sy funksies betreur. Dale se op- 
volger as superintendent-generaal van onderwys, die Skotse wis- 
kundige, Thomas Muir, was ten spyte van sy lidmaatskap van 
die universiteitsraad en sy vise-kanselierskap van 1897 tot 1901 
sterk gekant teen die invloed wat die universiteit op clie skole 
gehad het. ’n Mens kan die universiteit darem nie blameer vir 
al die tekortkomings in die eksamenstelsel nie. Dit was jammer 
maar onvermydelik dat die matrikulasie-eksamen in 1877 ver- 
traag is deurdat die vraestelle, wat in Engeland gedruk is, op die 
posboot Taymouth Castle onder kwarantyn gehou is. Twintig 
jaar later was dit weer die poskantoor wat verbrou het deur vrae- 
stelle na Nieu-Seeland se Wellington te stuur in plaas van na die 
dorp hier onder hulle neus.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het onteenseg- 
like vordering op onderwysgebied gebring. Sy invloed kan gesien 
word in die onderwys aan meisies en nie-blankes. A1 in die jare
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sewentig het nieisies hulle vir die laer eksamens aangemeld, en 
tien jaar later het dr. Jane Waterston, die universiteit se eerste 
toegelate vrouegegradueerde, ’n verandering in die houding teen- 
oor onderwys aan vroue gemerk, Teen dié tyd het prof. Hahn 
en ander onderwysmanne meisies aangemoedig om gevorderde 
klasse te loop. Sedert die laaste dekade van die negentiende eeu 
hoef jong dames nie meer eers privaat te studeer voordat ’n graad 
op grond van ’n eksamen toegeken kan word nie. Die Kaap se 
eerste vrouegegradueerde, Agnes Ellen Lewis, moes dit nog doen 
vir haar B.A., wat sy in 1886 verwerf het. In die jaar van die 
universiteit se silwerjubileum het die eerste gegradueerdes van die 
Hugenote-kollege hulle sertifikate ontvang. Die kollege, onder sy 
Amerikaanse hoofde A. P. Ferguson en Anna E. BIiss, sou spoe- 
dig die status van ’n universiteitskollege spesiaal vir vroue behaal.

Die onderwys aan nie-blankes het langer uitgebly. Die geleent- 
heid daartoe in die veelrassige sendingkolleges het ontbreek. Eers 
in 1880 het die toekomstige predikant van die Congregational 
Church, Simon Peter Sihlali, ,,matriek gemaak”. Ongelukkig 
verskyn sy naam toe op die lys van geslaagdes van die Graaff- 
Reinetse Kollege. In ’n brief aan die Argus skryf Sihlali dat die 
kollege die universiteit nie juis daarvoor sou bedank dat die getal 
van hulle geslaagde kandidate tot drie aangegroei het deurdat die 
naam van ’n kaffer (,,nigger”) bygevoeg is nie. Die tweede Ban- 
toematrikulant, John Tengu Jabavu, koerantredakteur en onder- 
wysman, het drie jaar later as leerling van Lovedale gematriku- 
leer. Teen die einde van die eeu het Bantoemeisies in die jaarlikse 
eksamens begin matrikuleer.

In die vroeë jare van die twintigste eeu het nie-blanke studente 
na universiteite in die buiteland begin stroom. Dit het die be- 
hoefte aan beter geleentheid in Suid-Afrika beklemtoon. Daar 
was toe ’n dors na kennis onder die nie-blankes, wat nie deur die 
toelating van ’n student hier en daar aan ’n blanke kollege geles 
kon word nie. Eers in 1915 met die koms van Alexander Kerr as 
hoof van die Suid-Afrikaanse Naturellekollege op Fort Hare het 
die deure enigermate oopgegaan.

Op graadvlak was die vernaamste probleem van die universi-
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teit die verhouding van die doserende kolleges tot die eksamine- 
rende liggaam. Private of eksterne studente kon hulle vir die 
eksamens van die universiteit aanmeld, maar destyds was dit die 
ontkiemende universiteitskolleges wat die meeste doseerwerk ge- 
doen en die grootste getal kandidate opgestuur het. By die stig- 
ting van die Kaapse universiteit het net die Suid-Afrikaanse 
Kollege en die Graaff-Reinetse Kollege statuserkenning van 
ampsweë geniet, soos geblyk het uit toekennings vir professorate. 
Daar was egter ander aktiewe kolleges in die veld, en hoewel 
baie gemeen het dat die twee ver uit mekaar liggende kolleges 
voldoende was vir die kolonie, het gou geblyk dat die staat aan 
almal steun sou moes gee. Gevolglik is ’n hoëronderwyswet in 
1874 aangeneem waardeur alle kolleges wat na die mening van 
die superintendent-generaal van onderwys ’n nuttige diens verrig, 
toekcnnings ontvang het. Dale het gemeen dat hierdie bepaling 
hom inspeksiebevoegdheid verleen het, maar hierin is hy teleur- 
gestel. Wel het hy in 1884, insig in die hoër onderwys verkry deur 
‘n inspeksie wat J. H. Brady uitgevoer het. Dit het egter soveel 
teensin vcrwek dat dit nooit herhaal is nie.

Deurdat die staat gevorderde onderwys gesteun het, is onder- 
skeid gemaak tussen voorgraadse en skoolklasse in die kolleges, 
hoewel die skeiding eers teen die einde van die eeu gaandeweg 
heeltemal voltrek is. Party van die ondersteunde kollegedeparte- 
mente het spoedig begin sukkel in die jare sewentig. Almal, be- 
halwe die Suid-Afrikaanse Kollege en die skool op Stellenbosch, 
wat Dale teen sy sin besluit het om te ondersteun, het tou opge- 
gooi. Teen 1885 het die Grey-instituut erken dat hy nie daarin 
kon slaag om die gebrek aan belangstelling in die hoër onderwys 
in Port Elizabeth te oorkom nie. Dieselfde tyd het Dale besluit 
dat die Graaff-Reinetse Kollege hom ook nie meer as ’n univer- 
sitcre inrigting kon beskou nie. Die kollege-owerheid het hom 
gelyk gegee. Brady het gruwelik gespot met hulle „professore” 
en „senaat ". Dit is belaglik dat uitstekende manne hulle kragte 
moet wy aan die onderrig van vyf seuntjies, aldus Brady. Gill- 
kollege het vinnig weggespring, maar teen 1877 het die Argus 
geskryf dat hy hom op die grootpad na nêrens bevind met drie
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professore en agt studente. Kort daarna is sy toekennings gestaak, 
maar in die jare negentig was daar ’n kortstondige opflikkering 
toe Dale dit aan die einde van sy termyn nog ’n kans gegee het. 
'n Tyd lank het dit goed gegaan. 'n Hele paar gegradueerdes is 
opgelewer, onder wie Minnie E. Drummond, die eerste meisie 
wat die Porter-prys gewen het. Teen 1903 was daar egter weer 
net twee gematrikuleerde studente, terwyl die nuwe regulasies 
vir universiteitskolleges ten minste vyf en sewentig vercis het. 
Dale se opvolger, Muir, het die speletjie teen taamlike protes in 
becindig. Daarna het die Gill-kollege sy werk tot skoolkursusse 
beperk.

Die Anglikaanse inrigting in Grahamstad het beter gevaar. ’n 
Paar jaar lank na die stigting van die eksaminerende universiteit 
was daar geen namatrikulasie-onderwys nie. Dale en Charles 
Thomas Smith, ’n energieke Oos-Kaaplandse regter, later vise- 
kanselier en nog later kanselier van die Kaapse universiteit, het 
hard probeer om mededingende skole te laat saamsmelt in ’n 
„Union College” vir gevorderde studie. Dit het misluk, en in die 
jare tagtig was St. Andrew’s die enigste inrigting vir hoër onder- 
wys in die dorp. Onder kanunnik J. Espin, ook enkele jare raads- 
lid van die universiteit, het die kollege baie goeie vordering ge- 
maak. Hy het sy kollegeafdeling tot aan die stigting van die 
Rhodes-universiteitskollege in 1904 behou. Die vier volle pro- 
fessore was die bekende landmeter Arthur Matthews, die natuur- 
wetenskaplike en historikus George E. Cory, die Hollander G. F. 
Dingemans, wat die stoel vir moderne tale beklee het, en A. 
Stanley Kidd, wat bereid was om alles op hom te necm wat nie 
deur die ander professore behartig is nie! Hierdie manne het die 
kern uitgemaak van die universiteitskollege. Spoedig het ander 
bygekom, onder wie Selmar Schonland van die Albany-museum 
as professor vir plantkunde.

Die ouer Diocesan College het gefloreer tot met die aftrede van 
Ogilvie in 1885. Daarna het dit begin veld verloor ten spyte van 
die goeie werk van uitnemende onderwysers soos A. A. Bodkin, 
G. W. Vipan en J. Martin. In die eerste dekade van die huidige 
eeu is pogings aangewend om hierdie Anglikaanse inrigting sy ou
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t h o m a s  WALKERÍ s o p  21 September 1847 te Leith, Midlothian, Skot- 
land, gebore. Hy gaan skool aan die Royal High School, Edinburgh, en gaan 
toe na die Universiteit van Edinburgh, waar hy in 1870 die M.A. in die 
klassieke met onderskeiding behaal. Sy skool- sowel as sy universiteitsloopbaan 
is gekenmerk deur sy briljante prestasies. Hy studeer ook Hollands. Na 
Edinburgh studeer hy verder in die klassieke aan Owens College, Manchester, 
en ook aan universiteite in Holland en Duitsland, terwyl hy ook afstudeer as 
predikant van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk.

In 1876 is hy in Suid-Afrika as prinsipaal van die Paarl Boys’ High School, 
en in 1878 aanvaar hy ’n professoraat aan die Stellenbosch Gimnasium, die 
latere Victoriakollege. Vir ’n kwarteeu doseer hy Engels en Wysbegeerte 
totdat dié dissiplines in 1903 geskei is en hy net Wysbegeerte doseer. Sy 
persoonlikheid en onderrig hct ’n groot en blywende invloed gehad op sy 
studente, en hy lewer ’n onberekenbare bydrae aan die opvoeding in Suid- 
Afrika.

As lid van die raad het hy hom met groot ywer en toegewydheid aan die 
belange van die universiteit gewy. Hy het baie aktief meegehelp om die 
nuwe bedeling van die universiteit te bevorder, maar dis hom nie gegun om 
dit in werking te sien nie, want hy is op 8 Junie 1916 te Stellenbosch 
oorlede.

Hy word raadslid in 1881 en bly dit tot aan die einde van sy lewe. Hy 
was ook vise-kanselier tussen 1911 en 1913. In 1892 ontvang hy ’n ere-Litt.D. 
van Edinburgh en in 1909 die ere-LL.D. van Harvard.

P ro f .  T h o m a s  W a l k e r ,  M . A . ,  L L . D .  ( h . c . ) ,  L i t t . D .  ( h . c . )
R a a d s l i d  1 8 8 1 - 1 9 1 6
V o o r s i t t e r  v a n  d ie  k o n v o k a s i e  1 8 9 4 - 1 9 0 4
M e d e - v i s e - k a n s e l i e r  1 9 0 9 —1911
V i se -k a n se l ie r  1 9 1 1 - 1 9 1 3
( F o t o :  U n iv e r s i t e i t  v a n  S t e l l e n b o s c h )
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w  i l l  i a m t h o m s o n  is op Oujaarsdag 1856 te Kirkton of Mailler in 
Perthshire, Skotland, gebore. Hy gaan skool aan die Perth Acadcmy, matriku- 
leer op 16-jarige leeftyd en studeer aan die Universiteit van Edinburgh, waar 
hy in 1878 die M.A.- en die B.Sc.-graad verwerf. Hy wil medikus word, maar 
toe hy ’n aanstelling as assistent vir die professor in Wiskunde aan die 
Universiteit van Edinburgh kry, laat vaar hy dic gedagte.

In 1883 kry hy ’n aanstelling as professor in Wiskunde aan die Victoria- 
kollege, ’n pos wat hy beklee tot 1895 toe hy registrateur word. Onder sy 
studente tel hy manne soos genls. J.B.M. Hertzog en J.C. Smuts en senator 
F.S. Malan.

Die feit dat hy in 1887/8 as eksaminator in Wiskunde vir Edinburgh op- 
tree, sê nie min vir sy bekwaamheid nie. Ook volgens die raadsnotule is sy 
belangstelling in die groei en ontwikkeling van sy vakgebied baie duidelik.

In die onderhandelings om ’n „General University of South Africa” tot 
stand te bring, speel Thomson ’n baie belangrike rol, ’n ideaal wat eers in 
1918 verwesenlik is. In 1904 kry hy ’n ere-LL.D. van Edinburgh, in 1922 
ook een van Kaapstad en in dieselfde tyd word hy tot ridder geslaan. In 
hierdie jaar tree hy ook af as registrateur, maar word prinsipaal van die 
Universiteit van die Witwatersrand in 1924, ’n pos wat hy tot 1928 beklee.

Thomson is raadslid van 1883 af en bly dit tot 1895 en dan weer van 
1924 tot 1947. Hy is registrateur vir 27 jaar en het hom veral beroem op sy 
geheue. Noem die naam van enige bekende openbare figuur en hy kon jou 
onmiddellik sê in watter jare, by watter sentrum hy die skoolhoër-, matriku- 
lasie-, intermediêre en B.A.-eksamens afgelê het, en indien in die eerste klas, 
ook sy plek in die slaaglys.

Hy is op 6 Augustus 1947 oorlede te Glencairn, Kaapstad.

S i r  W i l l i a m  T h o m s o n ,  K t . ,  M . A . ,  B .S c . ,  L L  D .  ( h . c . )  ( E d i n . ) ,  
L L . D .  ( h . c . )  ( K a a p s t a d )
R e g i s t r a t e u r  1 8 9 5 —1 9 2 2  
R a a d s l i d  1 8 8 3 - 1 8 9 5 ;  1 9 2 4 - 1 9 4 7
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luister te laat herwin. Geld is ingesamel en damestudente teen- 
sinnig opgeneem, maar die kollege was nie opgewasse teen sy 
Kaapse buurinrigting nie. In 1910 het ,,Bishops” sy universiteits- 
klasse afgegee aan die Suid-Afrikaanse Kollege en die voorbeeld 
van sy susterinrigting in Grahamstad gevolg deur hom net op 
skoolwerk toe te !ê.

Dale het die Suid-Afrikaanse Kollege bly beskou as die leier 
in die kolonie. In 1875 stel hy voor dat dit die doserende orgaan 
van die universiteit word. Dit was toe egter al te laat om een 
kollege met dié eer te bcklee. Die enigste verandering in die ver- 
houding van die koliege tot die eksaminerende inrigting het dríe 
jaar later gekom toe die universiteitsraad gemagtig is om drie 
lede vir die bestuursliggaam van die kollege te benoem.

Die Suid-Afrikaanse Kollege het bly groei en bloei. Voor die 
einde van die jare sewentig is Francis Guthrie van Graaff-Reinet 
as dosent opgencem, en die Wallieser Charles E. Lewis, ’n ver- 
name oud-leerling, is uit die skooldepartement bevorder. Lewis 
was die halfbroer van die universiteit se eerste vrouegegradueerde, 
en hy het haar met haar studie gehelp. Die teruggang van die 
verder afgelec kolleges het MacOwan in 1880 van Somerset-Oos 
af en William Ritchie van Port Elizabeth af aan die begin van 
1882 laat oorkom. Ritchie word professor in die klassieke en dien 
die universiteit as vise-kanselier van 1913 tot 1916 en as president 
van die konvokasie tussen 1904 en 1914. Henry Eardley Stephen 
Fremantle, die politikus en joernalis en lank lid van die universi- 
teitsraad, word in 1899 professor vir Engels en wysbegeerte. 
Twee vroecre aankomelinge wat baie gedoen het om die universi- 
teit in ’n doserende inrigting om te skep, was die fisikus, John 
Carruthers Beattie, en die wiskundige, Lawrence Crawford. Die 
omskepping was toe nog maar ’n toekomsdroom. Tcen 1900 het 
die Suid-Afrikaanse Kollege darem eindelik ’n nuwe universiteit 
geword deur sy matrikulasieklasse oor te plaas na die aparte skool- 
departement.

Hierin is die Kaapse universiteit egter voorgegaan deur die 
bloeiende inrigting op Stellenbosch. Baie min mense sou in 1873 
kon voorsien dat die Stellenbosse Gimnasium roem sou verwerf as
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universiteit. Weliswaar was daar toe al ’n letteredepartement, wat 
tot stand gekom het by die stigting van die eksaminerende univer- 
siteit in Kaapstad. Die prinsipaal, Charles Anderson, het vroeg 
al vier professore van naam in sy eerste akademiese senaat gehad. 
George Gordon is uit die skooldepartement bevorder om wis- 
kunde en natuurwetenskap te doseer. Net so is Nicolaas Mans- 
velt bevorder tot professor van moderne tale. Twee ander kom 
uit Skotland : Archibald Macdonald vir klassieke en Thomas 
Walker vir Engels en wysbegeerte. Mansvelt is beter bekend om 
sy rol op onderwysgebied in die Suid-Afrikaanse RepublÍek. 
Gordon was ook lid van die universiteitsraad. Hy is in 1882 oor- 
lede. Macdonald en Walker het Stellenbosch baie jare toegewyd 
gedien. Walker was lank raadslid van die Universiteit die Kaap 
die Goeie Hoop en vise-kanselier van 1911 tot 1913. Hy is in 
1894 verkies as president van die konvokasie en beklee die amp 
tien jaar lank.

Die letteredepartement word ’n kollegestigting, wat in 1887 -  
die jubileumjaar van die koningin -  die naam Victoria-kollege 
aanneem. Die inrigting het gebloei. In 1884 maak inspekteur 
Brady met lof melding van die feit dat aanstaande studente eers 
’n toelatingsseksamen moet skrywe. In 1899 word die kollege die 
eerste inrigting wat alle werk vir die matrikulasie-eksamen prys- 
gee. Wetenskaplike studies is ingevoer, uitbreidingsplanne is be- 
raam en, soos by die groter Kaapstadse kollege, het ’n aantal 
dosente deelgeneem aan die werk van die eksaminerende univer- 
siteit. William Thomson, wat in 1883 uit Skotland kom as pro- 
fessor vir wiskunde, volg Cameron in 1895 op as registrateur 
van die universiteit en dien die universiteit en sy opvolger baie 
jare daarna. Twee ander wiskundiges van Stellenbosch, J. T. 
Morrison en A. H. Mackenzie, dien in die universiteitsraad, as- 
ook H. C. Notcutt van die departement Engels en W. J. Viljoen, 
wat aanvanklik professor van geskiedenis en van modeme tale 
was. Viljoen het ’n leidende rol in die vroeë ontwikkeling van die 
Universiteit van Suid-Afrika gespeel.

A1 kon studente graadkursusse aan die Kaap loop, het baie 
ouers nog hulle kinders na die buiteland, veral Brittanje, gestuur
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w i l l e m  h i d d i n g h  i s op 29 Mei 1808 in Kaapstad gebore, seun van 
’n Hollandse regsgeleerde wat in 1802 saam met goewerneur Janssens na dit 
Kaap gekom het.

VVillem word op 11-jarige leeftyd na Holland gestuur waar hy in 1830 ’n 
doktorsgraad in die regte verwerf. Intussen, egter, het Britse regsopleiding 
’n vereiste vir ’n regsgeleerde geword om aan die Kaap te praktiseer en was 
Hiddingh verplig om in Skotland, aan die Universiteit van Edinburgh, te 
gaan kwalifiseer.

In 1833 keer hy na die Kaap terug waar hy gou vir hom naam maak as 
eerste advokaat en gereeld in die rondgaande hof optree tot 1850. Ook in die 
Kaapse kultuurlewe het hy aktief gestaan deurdat hy in die komitce van die 
Suid-Afrikaanse openbare biblioteek en as trustee van die Grey-versameling 
dien.

Ten tye van sy afsterwe in sy woning in Koningin Victoriastraat, Kaapstad, 
op 10 Desember 1899 was hy ’n welgestelde man. In sy testament laat hy 
£25 000 (R50 000) na vir die bou van ’n saal en geskikte kantoorakkommo- 
dasie vir die universiteit en ’n verdere £5  000 (R10 000) vir ’n beursfonds. 
Ook laat hy twee groot persele in Koningin Victoriastraat na aan die eksa- 
minerende inrigting en bedrae geld aan die Suid-Afrikaanse openbare biblio- 
teek en die S o u t h  A f r t c a n  C o l leg e .

Deur middel van dr. Hiddingh se vrygewigheid en die bystand van die 
regering, kon die universiteit die eerste stadium van ’n bouprogram teen 
Junie 1907 afhandel. Ander skenkings, veral dié van die dogters van sir 
Donald Currie, het dit moontlik gemaak dat die bouery in 1913 voltooi kon 
word.

D r .  W i l l e m  H i d d i n g h , L L . D .
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d o n a l d  c u r r i e  is gebore op 17 September 1825 in Greenock, Renfrew- 
shire, Skotland, as die seun van 'n barbier en een van 10 kinders. Hy bring 
egter sy kinderjare deur in Belfast, Ierland.

Hy is op jeugdige leeftyd in die handelswêreld geplaas. Na ’n paar jaar in 
die suikerbedryf word hy klerk by die Cunard-redery en maak vinnig opgang, 
want binne agtien jaar stig hy sy eie maatskappy.

Hy is versiende en skakel baie gou oor na die stoomskepe en brei sy onder- 
neming uit tot die Kaapse roete. Sy snelle en doeltreffende redery, asook die 
feit dat hy hom sowat 20 jaar op die politieke toneel besig hou, maak hom ’n 
bekende openbare figuur. Hy kom dus ook met Suid-Afrikaanse staatsmanne, 
onder wie presidente Brand, Burgers en Kruger, in aanraking.

In 1900 het hy geamalgameer met sy vernaamste opposisie en kom die 
Union Castle-redery tot stand.

Currie het ook belanggestel in diamante en besoek Suid-Afrika verskeie 
kere. Dis tydens een van hierdie besoeke dat hy die Currie-bekers vir rugby, 
krieket en ander sportsoorte geskenk het.

Hy is ’n paar jaar lid van die Britse parlement, kry die K.C.M.G. in 1881, 
die G.C.M.G. in 1897 en ’n ere-LL.D. van Edinburgh in 1906.

Sy naam kom die eerste maal in die annale van die universiteit voor toe 
hy op 31 Maart 1888 £100 (R200) geskenk het „to be used as the Vice- 
Chancellor may consider best in promoting the interests of Education in the 
University”.

In 1910 skenk sy drie dogters £25 000 (R50 000) aan die universiteit as 
nagedagtenis van hulle vader. Die bedrag is gebruik as deel van die koste vir 
die universiteitsgebou in Kaapstad en ’n beursfonds. Na die gebou later aan 
die staat verkoop is, is die rente daarvan saam met die rente op die skenking 
van Willem Hiddingh gebruik as ’n publikasiefonds.

Hy sterf op 13 April 1909 as ’n skatryk man te Sidmouth, Devonshire, 
Engeland, en word in sy vaderland te Fortingall, Perthshire, begrawe.

Sir  D o n a l d  C u r r ie ,  L L . D .  ( h . c . ) ,  G . C . M . G .
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om hulle hele universiteitsopleiding te ontvang. Die moederland- 
gedagte was sterk, en in vakke soos die geneeskunde het dic eie- 
landse universiteit geen grade aangebicd nie. Ook dié wat aan 
die Kaap gegradueer het, het die land dikwels vir gevorderde 
studie verlaat omdat die Universiteit van die Kaap die Goeie 
Hoop min aan die bevordering van wetenskaplike navorsing ge- 
docn het. Daarby kon nie gesê word dat die universiteit in die 
buiteland wye erkenning vir sy studickursusse verw'erf het nie. 
Die Universiteit van Edinburgh het egter vroeg gedeeltelike erken- 
ning gegee aan ’n Kaapse matrikulasiesertifikaat vir aanstaande 
mediese studente, cn in 1885 is deur bemiddeling van Van Oordt 
erkenning van die intermediêre eksamen, met Grieks en Latyn, 
deur Nederlandse universiteite verkry. Met verloop van tyd het 
ander universiteite en beroepsliggame erkenning toegesê. Ten 
spyte van die aantreklikheid van grade by ouer en hoër aange- 
skrewe universiteite was Kaapse grade tog gesog. Gedurende die 
termyn van die eerste raad is meer as vyftig in lettere en regte na 
eksamens toegeken. Teen 1918 was daar altesame meer as twee 
duisend gegradueerdes. Die Universiteit van die Kaap die Goeie 
Hoop het ook probeer om sy diens deur middel van buitelesings 
uit te brei, maar dic parlement het dit as wanbesteding van geld 
deur ’n eksaminerende universiteit beskou.

Wat ook al die tekortkomings van die LJniversiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop was, hy het sy stempel op die Kaapse ge- 
meenskap afgedruk. Hy kon nooit volgens die Brítse model 
verteenwoordiging in die parlement by wyse van ’n universiteit- 
setel verkry nie, maar teen die einde van sy bestaan het hy in die 
besit gekom van ’n gebou wat ’n universiteit waardig is. Baie jare 
was hy in ’n gehuurde gebou in Bureaustraat, Kaapstad, gehuis- 
ves. Die kantore was beknop en ongerieflik, en daaraan kon niks 
gedoen word tot na die dood van Willem Hiddingh in 1899 nie. 
Hiddingh het die universiteit ’n stuk grond aan Koningin-Victo- 
riastraat en R50 000 nagelaat. Die Kaapse goewerment het ’n 
aansienlike bydrae tot die reeds beskikbare geld gedoen, sodat 
daar met die bouwerk begin kon word. Die eerste gedeelte is in 
1907 voltooi.
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Verdere geldelike steun was moeilik te kry. ’n Man wat in dié 
verband lof verdien, was sir John Buchanan van die universiteits- 
raad en vise-kanselier van 1901 tot 1905. Die dogters van sir 
Donald Currie -  Margaret, lady Mirrielees, Elizabeth Molteno 
en Maria Wisely -  het R50 000 in 1910 bygedra. Kleiner bedrae 
is ontvang van die mynmagnate Otto Beit, Solly Joel, Max 
Michaelis en sir Julius Wernher. Staatsteun is ook verkry, en die 
voltooide gebou is amptelik geopen in 1913. Maar, soos die 
Cape Times dit uitgedruk het, klipmure, hoe mooi ook al, maak 
nog nie ’n universiteit nie, net so min as wat hulle ’n tronk maak. 
Teen dié tyd was die universiteit se dae as eksaminerende inrig- 
ting getel. Die nuwe gebou sou binnekort die wit olifant van sy 
opvolger word.

Promosiedag was die een jaarlikse geleentheid wanneer die 
eksaminerende universiteit hom voor die algemene publiek as 
verenigde liggaam kon vertoon. In sy laaste jare het hy sy eie 
saal vir die plegtigheid gebruik, maar tevore was hy verplig om 
elders geholpe te raak. By geleentheid is die Hugenotesaal van 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk gebruik, asook die Good 
Hope Hall met sy ongepaste teateragterdoeke. Baie jare was die 
Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek egter die toneel van die 
jaarlikse gradeplegtigheid. Die eerste het hier plaasgevind op 12 
Desember 1874 in die teenwoordigheid van die goewerneur, sir 
Henry Barkly, en die elite van die Kaapse gemeenskap. Dit was 
’n plegtiger geleentheid as dié van later jare, toe studenterumoe- 
righeid in ontstellende mate voorgekom het. Hoewel nie al sewe 
van die universiteit se eksamengegradueerdes aanwesig was nie, 
het die verrigtinge Barkly baie meer geïmponeer as dié van die 
Universiteit van Melbourne, wat hy as goewerneur van Victoria 
bygewoon het. Die Argus was oortuig daarvan dat die toekoms- 
tige skrywer van die universiteit se geskiedenis die plegtigheid nie 
sou afmaak as „dies non” nie. Die Gill-kollege kon dié dag met 
reg trots wees, want hy het drie van die B.A.’s opgelewer: James 
Rose Innes, die toekomstige regter en kleinseun van die kolonie 
se eerste superintendent-generaal van onderwys en die broers 
Postma, Petrus en Marthinus, later predikante van die Gerefor-
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’n g r a d e d a g  is gereël orn saarn te vai met die besoek van die Ilertog 
van Cornwall en York. By die geleentheid sou hy dan ook ingestel word 
as kanselier.

Gradedae in daardie jare was studentedae, wanneer die student dwarsoor 
die wêreld, volgens die C a p e  T i m e s  ,,claims his inalienable right to make him- 
self heard in various intelligible and unintelligible sounds. I he young South 
Africans were not backward in this respect. Perhaps their yells and caterwauls 
were not so earsplitting as one generally hears in a European university; 
nevertheless they were hearty enough. Generally the professors or noteworthy 
people passing under their notice were told their doom. They were to be 
hung, each and all, from sour apple trees and after that ignoble ending 
everybody was to go marching home. Between whiles the hoarse hoot of a 
foghorn came fitfully into the general noise and now and then the South 
African College students’ particular warcry . .

Volgens die verslag van die gradedag in 1908, was dit waarskynlik nog 
lawaaieriger, want daar staan geskrywe: „ . . . the din created by the use 
of tin whistles, bagpipes and other musical instruments was such as has not 
been heard on Degree Days of the last few years.”

Die universiteitsowerheid het deur daardie jare tevergeefs probeer om ’n 
einde te maak aan die lawaai op gradedae.

P r o g r a m  G r a d e d a g ,  1901
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Gebore te Tahiti op 8 Maart 1844 as seun van ’n sendeling, kom 
e b e n e z e r  j o h n  b u c h a n a n  met sy vader in 1850 na Suid-Afrika. 
Hy kry sy skoolopleiding in Pietermaritzburg. Daarna werk hy ’n tyd lank 
by die N a t a l  W i tn e s s ,  en daarna by die C a p e  A r g u s  onderwyl hy ook in die 
regte studeer. In 1868 lê hy die Second-class Certificate in Law and 
Jurisprudence van die B o a r d  o f  P u b l ic  E x a m i n e r s  af. Daarna is hy na 
Engeland waar hy aan die Inner Temple, Londen, toelating kry, en op 27 
Januarie 1873 is hy as advokaat toegelaat nadat hy hom ’n tyd lank aan 
die joernalistiek gewy het.

In Mei 1873 word hy toegelat as advokaat in die Kaapkolonie waar hy 
gou ’n groot praktyk opgebou het, en omdat daar besluit is om nie meer 
regters direk uit Brittanje aan te stel nie ,is ’n belowende jong advokaat, 
soos Buchanan, gou bevorder tot die regsbank. Met die uitbreek van die 
Gaika-Galeka-oorlog sluit hy as vrywilliger aan.

In 1879 word hy waarnemende prokureur-generaal vir Griekwaland-Wes; 
in 1880 waarnemende regter, in 1881 permanent met Grahamstad as setel, 
waar hy tot 1887 bly toe hy na Kaapstad verplaas is as junior regter; in 
1892 senior regter. Hy neem ook enkele maande waar as hoofregter.

In 1901 is hy tot ridder geslaan. In 1907 kry hy ’n ere-LL.D. van die 
Universiteit van Cambridge en in 1925 van die Universiteit van Suid-Afrika. 
Buchanan is in 1888 as raadslid benoem en dien tot 1918. Hy is vise- 
kanselier tussen 1901 en 1905. Hy het ook ’n groot aandeel in die bevorde- 
ring van die bou van die universiteitsgebou in Kaapstad.

Hy is op 11 Oktober 1930 in Claremont, Kaapstad, oorlede.

S ir  E b e n e z e r  J o h n  B u c h a n a n ,  K t ,  L L . D .  ( h . c . )  ( C a n t a b . ) ,
L L . D .  ( h . c . )  ( S . A . )  
R a a d s l i d  1 8 8 8 - 1 9 1 8  

M e d e - v i s e - k a n s e l i e r  1 8 9 7 - 1 9 0 1 ;  1 9 0 5 - 1 9 0 9  
V is e - k a n s e l i e r  1 9 0 1 —1 9 0 5
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meerde Kerk. Twee B.A.’s het van die Suid-Afrikaansc Kollege 
gekom : F. G. Kolbe, later lank verbonde aan die universiteit 
as eksaminator en raadslid en vereer deur die universiteit se op- 
volger, en nog ’n student wat eendag in die bres sou tree vir 
die universiteit, B. P. J. Marchand, die toekomstige Nederduitse 
Gereformeerde predikant. Uit Stellenbosch het Johannes A. 
Joubert gekom, later ’n M.A. van die universiteit. Die M.A. by 
hierdie eerste plegtigheid was ’n student van die Diocesan Col- 
lege, Robert Sheard, later Anglikaanse predikant op Worcester.

Dit was nie net die eksamengraduandi wat by dié geleenthede 
vereer is nie; ook die toegelate gegradueerdes van ander universi- 
teite is as volle lede van die konvokasie aangeneem. Die raad het 
die erkenning van gegradueerdes uit ander universiteite baie 
ernstig opgevat, want volgens die verordening moes die aan- 
staande lede dié voorreg tot die eer en bevordering van die 
universiteit uitoefen. Vermoedelik op grond van die oorweging 
dat ’n broodskrywer op die diamantvelde nie juis clie belange van 
die universiteit sou bevorder nie, is die aansoek van F. Y. St. 
Leger, die toekomstige rcdakteur van die Cape Times, afgewys. 
Die geslaagde aansoek van eerw. C. Maurice Davies het die uni- 
versiteit egter in ’n onverwagte onsmaaklike hofgeding betrek, 
gepaard met skeuring binne die Anglikaanse Kerk in Suid- 
Afrika.

Party aansoekers se kwalifikasies was onvoldoende. Sonder 
aarseling is bv. die ietwat vae aansprake van eerw. M. S. A. 
Looney van Durban en die grade M.A. en Ph.D. van die Ameri- 
kaanse Antropologiese Universiteit, voorgelê deur nog ’n Angli- 
kaan, eerw. P. J. Oliver Minos van Pretoria, verwerp. Die Uni- 
versiteit van die Kaap die Goeie Hoop het in 1879 geen musiek- 
grade toegeken nie. Die gesaghebbende op die gebied van Hindoe- 
musiek, Sourindro Mohun Tagore, het egter by dié geleentheid 
ses pakke boeke en ’n brief ingedien waarin hy om erkenning 
vra van sy bekwaamheid op sy gebied. Die vraag is net of daar 
onder die raadslede destyds ’n bevoegde beoordelaar was. Tot 
1918 het meer as agt honderd gegradueerdes van universiteite in 
verskeie lande graadstatus van die universiteit verwerf. Hulle
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name, asook dié van die ou raad van eksaminatore se sertifikaat- 
houers en van die universiteit se eksamengegradueerdes, is ’n 
waardevolle register van die akademiese kwalifikasies van baie 
Suid-Afrikaners in die dae van ons eerste universiteit.

Die bevoegdheid om eregrade toe te ken, is deur die wysigings- 
wet van 1896 verleen. Drie jaar later is die eerste toekennings 
gedoen. Die Hererokenner, P. H. Brincker, en die geskiedkundige, 
George McCall Theal, het by dié geleentheid eredoktorate in die 
lettere ontvang. Die astronoom, Alexander W. Roberts, het ere- 
doktor Ín die natuurwetenskap geword. Baie beroemde manne en 
een vrou, die kenner van Boesmans, Lucy C. Lloyd, het later 
eredoktorate ontvang. Onder die eredoktore in die regte was 
koning George V, destyds nog die hertog van Cornwall en York, 
sy opvolger as kanselier van die universiteit, die hertog van Con- 
naught en Strathearn, die hoëkommissaris voor laiie, lord Sel- 
borne, en die goewerneurs-generaal, burggrawe Gladstone en 
Buxton. Die eerste premier van die Unie, Louis Botha, het ook 
dié eregraad ontvang.

Onder die eredoktore in die natuurwetenskap was daar sir 
Arnold Theiler, die veerartsenykundige bakterioloog, en Robert 
Broom, die vermaarde paleontoloog. Verskeie manne wat innig 
verbonde was aan die eksaminerende universiteit het eregrade 
ontvang. Vier voormalige raadslede, sir Henry de Villiers, J. X. 
Merriman, C. Abercrombie Smith en Jan Smuts, het doktore in 
die regte geword, so ook ’n toekomstige raadslid, regter J. G. 
Kotzé. James Cameron, die eerste registrateur, het in 1901 die 
eredoktoraat in die lettere ontvang, en enkele jare later is die 
welbekende onderwysmanne en voormalige raadsiede, Andrew 
Murray en George Ogilvie, bekroon. Nog ’n lid van die universi- 
teitsraad, die botanis, Peter MacOwan, het doktor in die weten- 
skap geword. By geleentheid toe ’n aantal eregrade verleen is 
aan besoekende lede van die Britse Vereniging ter Bevordering 
van die Wetenskap in 1905, was een van die bekroondes sir David 
Gill, die hoofastronoom, wat in 1880 lid van die twecde univer- 
siteitsraad geword het.

In sy hele loopbaan moes die Universiteit van die Kaap die
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in 1899 i s  di e  e e r s t e  erk g raad  toegcken: D.Litt. aan Peter Heinrieh 
Brincker (Duitser van geboorte) op grond van sy studies en publikasies oor 
die ,,Aboriginal Tribes of South West Africa” ; ’n D.Litt. aan George McCall 
Theal (Kanadees van geboorte) op grond van sy studies en publikasies oor die 
geskiedenis van Suid-Afrika; ’n D.Sc. aan Alexander William Roberts (Skot 
van geboorte), wat nieteenstaande ’n moeisame taak van onderwys aan ’n 
naturelle-inrigting, snags ook in moeilike omstandighede n studie van die 
sterre in die suidelike halfrond gemaak het en ’n veertigtal publikasics die lig 
laat sien het.

’n Groot aantal eregrade is sedertdien toegeken. So is daar tydens die 
gradedag in 1971, die D.Com. toegeken aan Willem Francois Joubert Steen- 
kamp en Stephanus Petrus du Toit Viljoen, albei ekonome van groot aan- 
sien.

( a )  B u i t e b l a d :  E r e g r a d e b o e k

( b )  ’n  L L . D .  e n  ee r s te  e r e - D . D .  1 9 0 9

Sien keersy:
( c )  5 0  j a a r  l a t e r  -  1 9 5 9 :  D r i e  e r e g r a d e ;  5 0 - ja r ig e  fees ,  

S . A .  A k a d e m i e  v ir  W e t e n s k a p  e n  K u n s

( d )  O n t v a n g e r s  v a n  b o g e n o e m d e  d r ie  e r e g r a d e :  
T . H .  le R o u x ,  M . W . W o e r d e m a n ,  T . E . W .  S c h u m a n n

77



l>ïm Jic
•̂ pcsiaíe T̂a&cpícQfiijíició

by Í>1í
ïngclenhurgfiuis, )Fhcforia, hoofscfcf

i\ífa6cmie,
op tWcriiag, )) %iííe 1959 om I I '50 um

^33ef bíe oog op ín f fiaffeeufccsuiering u í ;i

<n gcftou by musc uan uiaurSínna uïr Oït' 
'Jxtr u»f 5ll'  íiÉabemic *m i>ic afuefopc SO 
joar gcáocn hef.

IDie graaí JD .Ïjff, cf JPhiL aon
D r uhuma íhúgo <, Kou> 

geuiesc fiooqfcraar in ^.fnfeaans JJeAerlanbs 
aon .ïfniuersiftíf uan jRcfom.

D ic granb Jpfi. D, aan
jfVof. dr íHarfinm ttWíemJOocrternOT

retfor magnificus u*n ínr Qfíntcenfeftítc 
Ífniuertifeif tran jfttnsfcrftam, cn yoorsiffcr 
Uan &c X(i)nwklAe Ncderlanbse ÍUabcmic 
Uan .Hífcfenschappen.

>7
S'Sr/P?!At*J.--y

Die grnai» jp l.33 aan
í)r. t» í- " .> r r  - r h a r  • O l . 1 u ;
Qítucsc btrcWcur uan inc JjranOsfcfnauorstngs 
msíiíuuf, ctctvc^  ótreéfeur uan 5ie IPecrburo.
Ííflíísdiensftomtnissaris en fans ondcrtKWTstller 
uan 6ïe 3^an& op J\toom kraq.

7
j
i

^msipaaí
ïiistcbajisefter Df^egisfrnfeur

/ f j  —



Goeie Hoop die vyandigheid verduur van mense wat daarop 
neergesien het omdat dit eintlik hoegenaamd geen universiteit 
was nie, maar slegs ’n „sertifikaatfabriek”, soos W. J. Yiljoen 
van Stellenbosch dit eenmaal beskryf het. Hoewel die universi- 
teit se eksamens ’n standaard gestel het wat die onderwyspeil 
in Kaapland verhoog het, het hy net die doseerwerk van ander 
beoordeel en nie self gedoseer nie. Dit was, soos prof. J. W. Hales 
eenmaal van die ou eksaminerende Universiteit van Londen ge- 
sê het, ’n gestrenge katkiseermeester wat uit baie monde praat, 
’n skerp ondervraer. Die aandrang op ’n doserende universiteit 
sou al hoe sterker word.

Nog ’n punt van kritiek teen die universiteit was dat dit geen 
Suid-Afrikaanse inrigting was nie, bloot 'n vreemde Engelse uit- 
voerproduk. Nietemin het die LTniversiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop van die begin af probeer om ’n groter Suid-Afrika- 
nisme binne die Britse raamwerk te kweek. Uit die name wat 
voorgelê is by die verkiesing waarin Porter as kanselier verkies is, 
asook uit die keuse van sy opvolgers -  sir Bartle Frere en die 
graaf van Carnarvon -  was dit duidelik dat daar ’n sterk gevoel 
vir staatkundige federalisme in party universitêre kringe bestaan 
het. Net so betekenisvol was die reaksie op die belangstelling 
buite Kaapland in die Kaapse universiteit. In Natal het die 
Barter-kommissie insake onderwys in sy verslag van Augustus 
1874 aanbeveel dat Natal skakeling soek met die ,,Suid-Afri- 
kaanse universiteit”, soos dit in die verslag genoem word.

Soortgelyke wense is in die Oranje-Vrystaat uitgespreek. Daar 
het Johannes Brill, die rektor van die Grey-kollege, sy assistent, 
Josiah Slater, en die Anglikaanse biskop van Bloemfontein, Alan 
B. Webb, wat almal later raadslede van die universiteit sou word, 
reeds van die einde van 1875 af probeer om verband te lê met 
die universiteit in Kaapstad. So ’n stap sou grootliks tot voordeel 
van die Grey-kollege sowel as van die Anglikaanse stigting te 
Bloemfontein, St. Andrews wees.

Die uitvloeisel van die belangstelling van vooraanstaande 
manne in twee buurlande was die University Extension Act van 
1875, waardeur die universiteit in staat gestel is om sy werk-
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saamhede tot buite die grense van Kaapland uit te brei oor ’n 
onbepaalde gebied van Suider-Afrika en om regulasies vir die 
toekenning van beurse aan bevoegde kandidate woonagtig buite 
Kaapland toe te ken. As die Universiteit van die Kaap die Goeie 
Hoop daarin kon slaag om eenheid op onderwysgebied in Suid- 
Afrika te bewerkstellig, kon dit die voorspel word tot groter 
staatkundige federasie. Die aanspraak van die universiteit dat hy 
waarlik verteenwoordigend was van die blanke rasse en die afson- 
derlike state en kolonies in Suid-Afrika, verdien nou nadere 
ondersoek.
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