
3 ’n Botsing van 
ideale

Die uitbreidingswet van 1875 het vir baie gelyk na ’n logiese 
stap in die rigting van die spoedige vereniging van Suid-Afrika 
onder die Britse vlag. Dan sou die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop ’n groter rol as dié van ’n eksaminerende liggaam 
vir ’n enkele kolonie speel. Toe die universiteit twee jaar later 
sy koninklike oktrooi ontvang, is die vraag in die departement 
van kolonies in Londen geopper of konfederasie dit nie spoedig 
verkieslik sou maak om die naam en bestek van die universiteit 
te verbreed en dit die „Universiteit van Suid-Afrika” te maak 
nie. Baie probleme sou te bowe gekom moes word voordat die 
beoogde verdoping kon plaasvind.

Samewerking op onderwysgebicd was in die jare sewentig net 
so moeilik bereikbaar as op politieke gebied. Studente van buite 
Kaapland het in toenemendc getalle aan die universiteit se eksa- 
mens deelgeneem, maar die regerings van die buurlande was glad 
nie geneig om R400 per jaar by te dra sodat hulle kandidate op 
dieselfde voet in aanmerking kon kom vir beurse as dié van 
Kaapland nie. In Natal was dit n kwessie van standaarde. 
Planne om daar ’n koninklike kollege verbonde aan die universi- 
teit in Kaapstad op te rig, is op die lange baan geskuiwe, en baie 
jare het Natal hoër onderwys aangemoedig by wyse van gelde- 
like steun aan studente wat buitelandse universiteite wou besoek. 
Hierdie „Home Scholarships” soos hulle genoem Ís, is toegeken 
op grond van die uitslag van die Kaapse universiteit se eksamens. 
Die onderwys noord van die Vaal was in die jeugjare van die 
universiteit nog in ’n onontwikkelde staat, soos blyk uit die ver-
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slag van die superintcndent-generaal van onderwys, J. Vacy Lyle, 
gedurende die kortstondige Britse besetting sedert 1877. Die in- 
vloed van Kaapland was egter te bespeur in die bestaan van ?n 
raad van eksaminatore in die regte en regsleer. Trouens, die 
Oranje-Vrystaat het die beste geleentheid aan die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop gebied om sy invloed uit te brei.

Die Kaapse uitbreidingswet het aantreklike moontlikhede vir 
die Vrystaat gehad, en as die universiteitsowerheid net ’n ver- 
draagsamer houding teenoor die taalkwessie aangeneem het, kon 
’n innige verband vroeg al tot stand gckom het. Hollands is in 
Kaapstad nog steeds as minderwaardig teenoor Engels beskou. 
Daarom het manne soos Brill van die Grey-kollege in affiliasie 
met die Kaapse universiteit gevaar gesien vir die onfhanklikheid 
van die Vrystaat. Brebner, die inspekteur van onderwys in 
Bloemfontein, het besef dat die Kaapse universiteit nooit waarlik 
Suid-Afrikaans sou word solank hy die twee tale nie op gelyke 
voet behandel nie. Ongelukkig is dit nooit gedoen nie, en die 
Oranje-Vrystaat het toe aan ander moontlikhede begin dink om 
hoër onderwys te verskaf. Nietemin het die verhouding met die 
universiteit hartlik gebly. In 1882 het president Brand en die 
vise-kanselicr Badnall vriendelike briewe gewissel oor die toe- 
kenning van beurse aan verdienstelike studente.

Dit is nie verbasend dat die Vrystaat en later die Suid- 
Afrikaanse Republiek die universiteit met soveel agterdog as ’n 
Engelse instelling bejeën het nie. In Kaapland self was dit ge- 
durig en toenemend onder skoot oor die taalkwessie. Engels was 
'n vreemde taal vir baie wat hulle vir die universiteit se eksamens 
aangemeld hct. Die verwaarlosing van Hollands is deur die 
meeste Afrikaners nie alleen as ’n belediging beskou nie maar ook 
as ’n belemmernis op die pad van die volksgroei. Van 1890 af het 
die los skote in die taalstryd van voorheen gaandeweg aangeswel 
tot ’n ware bombardement, aanvanklik gelei deur die Nederduit- 
se Gereformeerde Kerk en die Taalbond. Daarby het aangesluit 
die onderwysers wat uit ontevredenheid met die taalbeleid van 
die South African Teachers’ Association daaruit weggebreek het 
en die Zuid-Afrikaansche Onderwijzers Unie in 1905 gestig het.
82



In die vroeë jare negentig is nie veel van dic universiteit ge- 
vra nie. Die nieeste ontevredenes sou toe genoeë geneem het met 
Hollands as verpligte vak op matrikulasiepeil en in die „School 
Elementary”-eksamen, ’n vraestel in die vak Hollands en die reg 
om vrae in ander vakke in Hollands te beantwoord. A1 wat die 
universiteitsraad bereid was om toe te staan, was om Hollands 
’n keusevak in die elementêre eksamen te maak. Hieroor was selfs 
Engelssprekendes ontstoke. In Mei 1891 skryf die Argus dat dit 
nie reg is dat Hollands, wat so ?n belangrike rol in die land 
speel, op gelyke voet gestel worcl met Duits as ’n blote vreemde 
taal nie. Met die nadering van die tragiese einde van die eeu en 
met die verslegting van die verhouding tussen Boer en Brit, het 
die taalstryd oorgegaan in die groter stryd tussen die twee blanke 
rasse. A1 minder Engelse stemme ten gunste van Hollands worcl 
gehoor, die universiteit bly onsimpatiek en die superintendent- 
generaal van onderwys, Thomas Muir, lê selfs nog meer vyandig- 
heid teenoor die Afrikaner se aspirasies aan die dag as sy voor- 
ganger Langham Dale.

Soos te verstane was die Afrikaners van die Oranje-Vrystaat 
en die Suid-Afrikaanse Republiek teen 1890 baie meer ontevrede 
as hulle broers in Kaaplancl en glad nie geneig om hegter bande 
met die universiteit in Kaapstad te smee nie. In Bloemfontein ont- 
luik die Grey-kollege as die moontlike hoofsetel vir hoër onderwys 
in die staat. Hier was soveel teleurstelling met die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop dat president Reitz in 1893 ge- 
waarsku het dat die Vrystaat uiteindelik verplig sal wees om 'n 
eie universiteit te stig tensy die Kaapse universiteit bereid is om 
hom van ganser harte aan die belange van Suid-Afrika te wy.

In die Suid-Afrikaanse Republiek het die Kaapse universiteit 
geen amptelike goedkeuring geniet nie. Hy het egter sy onder- 
steuners gehad, veral onder die Engelse immigrante wat na die 
goudmyne van die Witwatersrand gestroom het en soveel gedoen 
het om die verhoudings tussen Brittanje en die Boererepublieke 
te vertroebel.

In 1892 het Nicolaas Mansvelt gesorg vir wetgewing waardeur 
’n gimnasium in Pretoria gestig kon word. Dit kon vir die noor-
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delike republick word wat die Grey-kollege recds vir die suidelike 
republiek was. Dcstyds het die regering van die Suid-Afrikaanse 
Republiek egter op Nederland staat gemaak vir universitêre op- 
Ieiding. Die hulp van die Nederlansch-Zuid-Afrikaansche Ver- 
eeniging is ingeroep om verdienstelike studente te help. Beurse 
vir verdere studie is ook ingestel. Teen September 1896 het Mans- 
velt daarin geslaag om vroeë kwalifikasies wat in die Republiek 
verwerf is, in Nederland te laat erken. Hierdeur is die voorsprong 
van die Kaapse universiteit met die erkenning van sy interme- 
dicrc B.A. met Grieks en Latyn aan Nederlandse universiteite tot 
niet gemaak.

Net in Natal, waar die oorwegend Britse bevolking uit die aard 
van die saak ’n Engelstalige beleid voorgestaan het, het die be- 
geerte tot inniger skakeling met die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop gegroei. Voorstelle in die rigting het gekom van die 
Natalse onderwysraad en is verwelkom deur dic vise-kanselier, 
Ogilvie, en deur die universiteitsraad. Natal se eerste premier, 
sir John Robinson, was allesins ten gunste van enige voorstel tot 
bereiking van gemeenskaplike universitêre voorregte vir albei 
kolonies en vir Suid-Afrika as geheel. Gevolglik het die Kaapse 
parlement die wysigingswet van Junie 1896 aangeneem, waar- 
deur nie alleen die bestek van die aangebode grade verruim is 
en die universiteitsraad vergroot is nie, maar waardeur ook ver- 
teenwoordiging in die universiteitsraad aan die regerings van die 
buurlande Natal, die Oranje-Vrystaat en die Suid-Afrikaanse 
Republick aangebied is by betaling van 'n jaarlikse bydrae tot die 
universiteit.

Natal het die voorwaardes onmiddellik aangeneem en besluit 
om R800 per jaar aan die universiteit te gee. So het Robert 
Russell die superintendent-inspekteur van onderwys, raadslid ge- 
word saam met twee ander Kaaplanders wat versoek is om Natal 
te verteenwoordig. Hulle was J. X. Merriman en professor Rode- 
rick Noble se broer, John. Later in die jaar is hy ver\rang deur 
die vorige registrateur, James Cameron. In die woorde van die 
Witness van Pietermaritzburg sou Russell die „spesiale gesant” 
in belangrike besprekings wees, terwyl die ander twee sou sorg
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dat Natal se belange in die gereelde vergaderings nie uit die oog 
verloor word nie.

Die verbintenis was van groot waarde vir Natal. Heelwat be- 
langstelling vir die hoër onderwys is daardeur gewek. Universi- 
têre werk sou vir ’n tyd nog nie in een inrigting saamgetrek 
word nie, maar verskeie Natalse skole het hulle van die jare 
negentig af in toenemende mate daarop toegelê. Onder hulle het 
die Durban High School en Maritzburg College hoë openbare 
agting geniet. Een van die geslaagde kandidate van die Durban 
High School in die B.A.-eksamen was die toekomstinge Suid- 
Afrikaanse goewerneur-generaal, E. G. Jansen. Hy het in 1901 
gegradueer. Die ander skool in Pietermaritzburg het kollegestatus 
verwerf deur die toedoen van R. D. Clark, een van ons land se 
grootse hoofonderwysers. Baie het gemeen dat Pietermaritzburg 
die aangewese setel van die toekomstige Natalse Universiteit is.

Die wysigingswet van 1896 is met minder geesdrif in die repu- 
blieke bejeën. Tog was daar ’n mate van samewerking ten spyte 
van die hernieude vrees vir Britse imperialistiese uitbreiding na 
die fiasko van die Jameson-strooptog. Die Ilniversiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop het darem ’n goeie vriend in Bloemfontein 
in die persoon van John Brebner gehad. Hy het weliswaar nie 
gehou van die Engelse beleid nie, maar hy het voordele gesien 
in 'n verbintenis met die universiteit. Hy het sy hoop gevestig 
op manne in Kaapland soos sir Henry de Yilliers, wat ’n meer 
verteenwoordigende liggaam voorgestaan het.

As die vyfde universiteitsraad wat in 1897 gekies sou word, ’n 
redeliker houding as sy voorgangers oor die taalkwessie aange- 
neem het, was die kanse goed dat ten minste die Oranje-Vrystaat 
bereid sou wees om die universiteit te aanvaar. MÍskien kon selfs 
die Suid-Afrikaanse Republiek oorreed word om deel te hê aan 
’n universitêre federasie.

Brebner het dan ook by Mansvelt gepleit vir eenheid op onder- 
wysgebied in Suid-Afrika, aangesien die mense van Suider-Afrika, 
in die kolonies en in die state, eintlik maar een volk is „van de 
Kaapstad tot de Zambezi, met gelijke aspiratiën en behoeften”. 
Hy sou kon reken op steun van W. A. Macfadyen van die
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Pretoriase Gimnasium en op hoofregter J. G. Kotzé. Sy pogings 
was vrugteloos omdat die nuwe vergrote raad net so onverbid- 
delik teenoor die Hollandse taal gestaan het.

Die Suid-Afrikaanse Republiek was in elk geval nie geïnteres- 
seerd in 'n eksaminerende universiteit nie, want so ’n instelling 
was totaal vreemd vir mense wat hulle oë gerig het op die Neder- 
landse model van hoër onderwys. Die strewe in die laaste span- 
ningsvolle jare voor die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog was 
dus in die rigting van ’n Hollandstalige doserende universiteit 
sodra dic getal bevoegde studente groot genoeg was om die koste 
te regverdig. Die Pretoriase Gimnasium onder die rektorskap van 
H. T. Reinink het inderdaad al belowende tekens begin wys. Die 
hoop op versoening tussen Brittanje en die Boererepublieke het 
al verder gewyk, en Transvaal en Vrystaat is hegter saamgebind 
in ’n defensiewe bondgenootskap. Die Kaapse universiteit het 
halsstarrig Engels gebly. Die ondervinding het geleer, soos die 
Bloemfonteinse Express dit gestel het, dat ,,mooie praatjes te 
beginncn met John Bulí” oor die onderwerp tydverkwisting is. 
In Maart 1899 het die raad van afgevaardigdes wat die twee 
republieke verteenwoordig het, die stigting van ’n gemeenskap- 
like universiteit, met doserende kolleges in elke land, aanbeveel. 
’n Hollandstalige inrigting, naas die Universiteit van die Kaap 
die Goeie Hoop, was baie na aan ’n werklikheid toe die lang 
oorlog begin het, wat ’n einde sou maak aan die republieke se 
staatkundige onafhanklikheid en hulle hoop op outonomie op 
onderwysgebied.

Probleme van taal en nasionaliteit het nie alleen belet dat die 
Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop kragtig uitbrei tot in 
die Boererepublieke nie, maar het eweneens die oorgang van die 
eksaminerende inrigting in Kaapstad tot ’n doserende universi- 
teit belemmer. Aan die Kaap, trouens ook in Brittanje, was die 
eksaminerende universiteit onder hewige vuur gedurende die 
laaste jare van die negentiende eeu. Dit was, soos die ZuicL- 
Afrikaan in 1887 opgemerk het, baie jammer dat die kolonie ’n 
Engelse model as die kroon op sy onderwysstelsel gekies het, „en 
wel van een soort die geheel afwijkt van hetgeen men in bijna
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alle landen met den naam van Universiteit bestempelt” . Buiten- 
dien was die Engelse tradisie iets vreemds vir die Afrikaner, en 
,,een oprecht Afrikaner die zijn zoon of dochter aan inrichtingen 
van onderwijs toevertrouwt waar een beslist Engelsche of anclere 
niet Afrikaansche zin heei'scht, zal dikwijls bedrogen uitkomen”.

Miskien sou ’n doserende universiteit die Afrikanergevoelcns 
in ag neem, want die inrigtings wat kursusse vir die eksamine- 
rende universiteit se eksamens aangebied het, was maar alte dik- 
wels vyandig. Die kern van so 'n universiteit, het professor J. I. 
Marais in Junie 1889 gesê, was die Victoria-kollege op Stellen- 
bosch. Was dit nie moontlik dat daar een dag op Stellenbosch 
'n aparte inrigting tot stand sou kom, ,,onafhankelijk van exa- 
mens namens den Universiteitsraad, en waar men een waar 
nationaal gevoel voor taal en vaderland zou zien oprijzen” ? 
Maar wat kortgekom het, was die geld.

Geldelike steun sou darem gou kom, hoewel nie presies vir die 
doel van prof. Marais nie. Cecil John Rhodes, wat in Julie 1890 
eerste minister van Kaapland geword het, het teen die einde van 
die jaar 'n oudstudentedinee aan die Grey-kollege in Bloemfon- 
tein bygewoon en so onder die indruk gekom van die groot werk 
wat daar vir die jeug van Suid-Afrika gedoen is dat hy kort 
daarna bekend gemaak het dat hy grootse planne oorweeg vir die 
hoër onderwys aan die Kaap. In Maart 1891 het Rhodes op die 
kongres van die Afrikanerbond in Kimberley aangekondig dat 
dit sy bedoeling is om ’n residensiële doserende inrigting „in die 
skadu van Tafelberg” op te rig, waar die jeug van Suid-Afrika, 
Engels- sowel as Hollandssprekend, saam kon werk en speel. 
Rhodes het beklemtoon dat uit hierdie onderlinge verkeer ’n 
verenigde land sou voortkom. ’n Terrein vir die voorgestelde 
inrigting is by Groote Schuur beskikbaar gestel, en die winste van 
die De Beers-diamantmynmaatskappy sou help om die skema te 
finansier.

Rhodes het blykbaar ’n nuwe residensiële kollege in gedagte 
gehad wat net gematrikuleerde studente sou hê, nie ook onge- 
matrikuleerdes nie, soos die toestand destyds was. Die nuwe in- 
rigting sou saam met dié wat reeds studente vir die universiteit
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oplei, ’n affiliasie vorm, met die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop as middelpunt. Die nuwe kollege by Groote Schuur 
sou min of meer geskoei wees op die lees van die Oriel-kollege 
van Oxford, waar Rhodes gestudeer het. ’n Doserende funksie 
kon moontlik ook aan die eksaminerende universiteit opgedra 
word, sodat die skcma as geheel sou ooreenkom met Oxford en 
Gambridge, met hulle verbonde kolleges.

Daar was onmiddellike belangstelling en ook twyfel en arg- 
waan. In sy laaste verslag as superintendent-generaal van 
onderwys maak Langham Dale melding van die bedoeling om 
alle instansies wat nodig is om die beste moderne middele 
vir ’n volledig toegeruste universiteit te verskaf, daartoe aan te 
moedig.

Merriman het die esprit de corps wat Rhodes gehoop het om 
by Groote Schuur te kweek, geprys. T. E. Fuller het gehoop dat 
die nuwe skema ook gevorderde tegniese stuclie soos dié by die 
Heriot-Watt College in Edinburgh sou insluit. William Ritchie 
het gemeen dat die kcrn van alle toekomstige universitêre ont- 
wikkeling die Suid-Afrikaanse Kollege moet wees.

Aan die ander kant het party getwyfel of daar al genoeg be- 
middelde mense aan die Kaap was om ’n residensiële universiteit 
te regverdig, en so ja, of die huidige kolleges dan nog staande 
kon bly. Ritchie se opmerking het die Hollandssprekendes se ge- 
voelens buitendien gevoelig getref. Was die Rhodes-plan nie maar 
'n set om die status van die Suid-Afrikaanse Kollege te verhoog 
deur dit na ’n ander terrein te verplaas en dit ’n groter rol in die 
Kaapse onderwys te gee nie? Heel natuurlik het die gedagte 
„bestrijding van Stellenbosschen kant” gevind, soos die Zuid- 
Afrikaan dit gestel het.

Dit was van die begin af duidelik dat Rhodes te kampe sou 
kry met die probleem om teenstrydige opvattings te versoen. 
Merriman was van mening dat die een of ander mindere gees 
uiteindelik die kastaiings uit die vuur sal moet haal, maar clat 
Rhodes die eer daarv'oor sal inoes. Die meningsverskille was on- 
oorkomelik. Rhodes het ds. J. H. Neethling van Stellenbosch 
naderhand as sy aartsvyand in die uitvoering van sy planne be-
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skou, maar daar was ander teenstanders ook. Baie Afrikaners het 
daarteen opgesien om die belange van die Stellenbosse kollege 
aan die ouer Kaapstadse kollege op te offer en liet tewens gevrees 
dat Rhodes se plan tot ?n verdere verdunning van die Afrikaner 
se erfenis in die see van die Engelse tradisie sou lei.

Sou die produkte van ’n nuwe universiteitstelsel volgens Rhodes 
se model iets voel vir die Afrikaner se volksaard teen die tyd dat 
hulle so oor twintig jaar die magsposisie in die land beklee? Was 
tweetaligheid uitvoerbaar of sou Engels selfs nog sterker oorheer- 
send word ? Bestaan daar nie ernstige sedelike gevare vir jong 
Afrikaners as hulle blootgestel word aan vreemde invlocdc nie? 
Miskien sou die rustige Stellenbosch die ideale plek vir ’n Suid- 
Afrikaanse universiteit wees, soos Onse Jan Hofmeyr voorgestel 
het. Daar was inderdaad veel in die keuse van Groote Schuur 
wat die Afrikaner kon verontrus het.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop was natuurlik 
innig gemoeid met enige verandering wat hom klaarblyklik sou 
raak, maar het eienaardig genoeg min oor die Rhodes-plan te sê 
gehad. Die vise-kanselier, C. T. Smith, het in sy rede by geleent- 
heici van die promosieplegtigheid in 1891 gesê dat die Universi- 
teit van Toronto voorgehou word as moontlike model vir dic 
Kaap, naamlik ’n sekulêre kollege en kerklike inrigtings, saam 
verbind in ’n doserende universiteit. Smith het darem gewaarsku 
dat die Kanadese stelsel nie algemene goedkeuring wegdra nie 
en dat dit dus onverstandig sou wees om die bestaande orde aan 
die Kaap te versteur voordat ’n plan bedink is wat vir alle 
kolleges in die land aanneemlik is.

In briefwisseling met H. B. Webb, direkteur van ’n maat- 
skappy met Suid-Afrikaanse belange, het Merriman die posisie 
uiteengesit wat die Kaapse universiteit volgens Rhodes se plan 
sou inneem. As die universiteit ook doserend sou word, sal daar 
uitbreiding kom en sal geld nodig wees ter aanvulling van die 
regeringsubsidie. Merriman het dus Webb se aanbod van gelde- 
like steun verwelkom. Teen die einde van 1891 het Rhodes sy 
plan egter op die lange baan geskuiwe. Webb se skenkings het 
toe in die hande van trustees gebly. Eers baie jare later, nadat
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universiteitsher\7orming bereik is, is beurse ingestel wat die naam 
van die weldoener dra.

Die ideaal van ’n doserende universiteit, wat die plan van 1891 
moontlik kon verwesenlik het, is nie prysgegee nie. Rhodes self 
het gemeen dat iets nog bereik kon word, hoewel miskien eers na 
sy dood. Die Jameson-strooptog het toe alle hoop op versoening 
vernietig. Rhodes het sy plan laat vaar en beurse ingestel wat 
wyer strek as net die behoeftes van Suid-Afrika. Net die universi- 
teitskollege op Grahamstad, wat sy naam dra en wat bystand van 
De Beers in die Rhodes-trust ontvang het, getuig in Suid-Afrika 
van die voormalige Kaapse premier se universiteitsideaal. Die 
Rhodes-universiteitskoHege van 1904 was maar ‘n dwergie onder 
die reuse van Wes-Kaapland en nog ver van onafhanklike status 
as doserende universitcit.

Cecil Rhodes het skatte aan die Kaapse onderwys aangebied 
en sy aanbod net so teruggetrek. Sy voorstelle het darem die 
onderwysmanne getoon wat in materiële sin nodig is om die 
universiteitswese te hervorm. Kaapstad het sy geesdriftige voor- 
standers van ’n doserende universiteit gehad, o.a. die superinten- 
dent-generaal van onderwys, Muir, en ds. J. J. Kotzé van See- 
punt, wat ’n „Victoria Cape of Good Hope University” met 
doserende sowel as eksaminerende funksie, voorgestel het ter ere 
van die koningin op haar diamantjubileum. Die blad Ons Land, 
wat in 1894 ingelyf is by die Zuid-Afrikaan, was net so gretig om 
die Kaapse universiteit te verlewendig, want 'n universiteit ,,zon- 
der professoren, zonder studenten, die nergens bestaat, doch over- 
al examens afneemt”, is maar ’n treurige verskynsel. Maar sonder 
geld was hervorming onmoontlik en het die planne vir ’n dose- 
rende universiteit ydele drome gebly.

Die reaksie op Rhodes se plan het bewys dat die vrygewigheid 
van ’n ryk man met burgersin nie genoeg is om aan Suid-Afrika 
'n waardige inrigting vir hoër onderwys te gee nie. Die agterdog 
wat in 1891 gewek is, het verder bewys hoe moeilik dit was om 
Boer en Brit te laat saamstem. Die kloof tussen die twee sou al- 
gaande nog wyer word. Na die Jameson-strooptog was die Afri- 
kaners selfs nog sterker bewus van die bedreiging wat die Britse
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imperialisme vir hulle voortbestaan inhou. Die politieke verskilie 
tussen Brittanje en die Boererepublicke het in Kaapland, met sy 
twee taalgroepe, nagegalm. Van 1897 af het die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk se waaksaamheidskomitee stip gelet op elke 
ontwikkeling op die universitêre terrein wat moontlik tot nadeel 
van sy lidmate kon strek.

Hervorming is maar altyd moeilik, maar nog moeiliker in ’n 
gemengde gemeenskap soos dié van die Kaap en in die gespanne 
atmosfeer wat daar tussen Jameson se onbesonne inval en die uit- 
breek van die oorlog in 1899 geheers het. Gedurende die lange 
jare vandat die eerste skote geskiet is totdat die vrede in 1902 
gesluit is, was alle daadwerklike optrede in die rigting van lier- 
vorming van die universiteitswese uitgesluit, hoewel die behoefte 
daaraan altyd gevoel is.

Die oorlog het die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
nie onaangetas gelaat nie. Sy werksaamhede is vanselfsprekend 
enigermate ingekort. Voor die uitbreek van vyandelikhede is 
eksamens op verskeie vlakke in die Vrystaat sowel as in die 
Suid-Afrikaanse Republiek op tou gesit. Brill se studente aan die 
Grey-kollege in Bloemfontein was toe al besig om vir die eksa- 
mens van die Intermediêre B.A. te studeer. Engelstalige skole, 
veral in Johannesburg, het leerlinge vir die universiteit se eksa- 
mens ingeskryf. Baie ander in die republieke het privaat gewerk 
vir die toetse van die universiteit in Kaapstad. Die kontak tussen 
hierdie studente en die universiteit is noodwendig tydelik onder- 
breek, so ook dié van kandidate uit die streke van Kaapland en 
Natal waar krygsverrigtings voorgekom het. Teen 1901 het die 
oorlog ’n wending geneem en kon baie van die ou eksamen- 
sentmms heropen word. Ook is weer eksamenopsieners op plekke 
soos Johannesburg, Potchefstroom en Pretoria aangestel.

Die eksamens wat veral deur die oorlog getref is, was dié in 
musiek. Gladys E. Watts, die universiteit se eerste musiekbeurs- 
wenner, kon ’n tyd lank nie met die universiteit in verbinding 
tree nie. Sy was, om ’n uitdrukking te gebruik wat meer as een 
keer in die briewe van die registrateur, William Thomson, voor- 
gekom het, in die Vrystaat „vasgetrap” („shut up”). Die musiek-
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eksaminatore het die universiteit ook nie bietjie moeilikheid gegee 
nie. Hulle is van Engeland af uitgestuur en het natuurlik min 
geweet van die heersende toestand in ons land en moes gereeld 
gerus gestel word. Eaton Faning is bv. meegedeel dat die eksa- 
mens („so De Wet wil”) gehou sal word in Bloemfontein, Johan- 
nesburg, Pietermaritzburg, Durban en by al die ou en party 
nuwe sentrums in Kaapstad. Thomson het ook aan hom verdui- 
delik dat die lewensduurte gevaarliker is as die builepes wat toe 
gewoed het! In elk geval, dit moes bemoedigend vir die Engelse 
eksaminatore gewees het om te verneem dat hulle 'n plek sal 
besoek wat tans in die geskiedenis staan.

Die werk van twee van die kolleges wat studente vir die eksa- 
mens van die universiteit voorberei het, is emstig onderbreek. 
Die seminarie van die Gereformeerde Kerk in Burgersdorp is !n 
tyd lank gesluit en kon sy werksaamhede alleen onder inperkings 
van die militêre voortsit. Die teologiese professor J. Lion Cachet 
is op aanklag van verraad gearresteer, maar die saak is later 
temggetrek. Op Kimberley moes die mynskool sluit gedurende 
die beleg van die dorp. Eers in die tweede helfte van 1900 kon 
hy heropen. Een van die universiteit se eksaminatore in myn- 
wese, George F. Labram, die Amerikaanse ingenieur wat die 
beleëringskanon, ,,Long Cecil”, ontwerp het, is aan die begin 
van 1900 dodelik getref deur ’n granaat van die Boereartillerie. 
Nog ’n Amerikaner, Louis I. Seymour, wat ook as eksaminator 
in mynwese vir die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
opgetree het, het ’n paar maande later in die Vrystaat in ’n geveg 
met die Boeremagte gesneuwel.

Die oorlog het moeilikheid in verband met vraestelle opge- 
lewer. In dié dae het die firma Macmillan en Bowes van Cam- 
bridge die dmkwerk van die universiteit gedoen. Die universiteit 
was bevrees dat die voorrang wat aan krygsbehoeftes gegee is, 
sou meebring dat die firma nie in staat sou wees om die universi- 
teit se dmkwerk betyds te lewer nie. Onder geen omstandighede, 
skryf die registrateur in Augustus 1900, moes die kiste anders as 
per posboot gestuur word nie, want weens die groot vraag na 
dokruimte, was dit niks buitengewoons dat die ander stoomskepe
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twee of drie weke in die rede lê nie. Die beleg van Kimberley het 
ook die versending van die vraestelle, wat in Engeland gedruk 
moes word, vertraag, want een van die eksaminatore was in die 
beleg „vasgetrap'5.

Die oorlog het ook ’n verandering in die datum van die univer- 
siteitseksamen meegebring. Hulle is altyd in die middel van die 
jaar gehou, maar in 1900 is bykomende eksamens aan die 
einde van die jaar op versoek van die Wes-Kaaplandse kollege 
afgeneem ter wille van studente wat as gevolg van die oorlogs- 
toestand studietyd verloor het. Die datum van hierdie tweede 
reeks eksamens het toe later die datum van die jaarlikse eksa- 
mens geword.

Die oorlog Iiet baie bitterheid in Suid-Afrika veroorsaak, maar 
die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het deurgaans 
onpartydig gebly en sy leergange vir studente van alle politieke 
oortuigings oopgestel. Eksamens is afgeneem in konsentrasie- 
kampe. Thomson vertel later hoe hy eendag deur een van die 
kampe geloop het en toe ’n Kaapsse matrikulasiesertifikaat aan ’n 
tentpaal geheg gesien het. Dit was die openbare bevoegdheids- 
bewys van die jong onderwyser in die tent. In die kamp op 
Groenpunt het C. Kewley, ’n gegradueerde van Cambridge en 
lid van die universiteitskonvokasie, studente voorberei vir die 
skooleksamens van die universiteit.

Die krygsgevangenes op die verre St. Helena het goeie rede 
gehad om die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop dank- 
baar te wees. Selfs voor die oorlog het daar navraag omtrent eksa- 
mengeriewe uit die eiland gekom. Die navraer is toe verwys na die 
Universiteit van Londen, maar in 1901 het die raad van die 
Kaapse universiteit toegestem om eksamens vir krygsgevangenes 
op St. Helena af te neem, mits dit nie te veel vertraging sou 
veroorsaak nie. In 1902 was daar ook planne om eksamens vir 
die krygsgevangenes op Bermuda te hou, maar met die koms van 
die vrede is daarvan afgesien.

Toe die gevegte verby was en daar met weeropbou begin is, 
kon die universiteit ’n aanstaande kandidaat verseker dat hy nie 
van die eksamen uitgesluit sal word nie al word hy ook aan
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hoogverraad skuldig bevind, maar die gewone getuigskrif van 
goeie gedrag moes hy in elk geval indien!

Die Anglo-Boereoorlog was die keerpunt in die geskiedenis van 
Suid-Afrika en in die groei van die Universiteit van die Kaap 
die Goeie Hoop. Die universiteit sou eindelik verteenwoordigend 
word van al die kolonies. Nog voor Unie in 1910 is ’n geringe 
barsie geslaan in die skynbaar ondeurdringbare Engelse muur 
rondom die universiteit. Die vordering kon egter nie die tekort- 
komings verberg nie, en teen 1902 het dit al helder geblyk dat 
die meeste onderwysmanne sterk bedenkings koester. Dit het baie 
ge-eksamincer, maar niemand geleer nie. Die Engelse voorvader, 
die Universiteit van Londen, het teen die einde van die eeu daar- 
in geslaag om ’n doserende sowel as eksaminerende universiteit 
te word. Die verandering het nie sonder slag of stoot plaasgevind 
nie, en die verdedigers van die ou orde in Londen was nie totaal 
verslaan nie. Dit was nietemin ’n merkwaardige triomf vir die 
hervormers. Hulle oorwinning het nie onopgemerk in Suid-Afrika 
gebly nie.
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4 Nuwe 
benaderin

In die jare 1902 tot 1910 het die Suid-Afrikaanse kolonies in die 
rigting van staatkundige eenheid beweeg. Tegelyk het daar ’n 
groter mate van eenvormigheid op onderwysgebied onder beheer 
van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop ingetree. Juis 
egter toe die universiteit sy doel bereik het om die enigste liggaam 
te word wat in Suid-Afrika grade toeken, is ’n veldtog vir die 
oprigting van ’n doserende universiteit aan die gang gesit. Dit sou 
sy monopolie vernietig en sy hele aard verander, maar eers na ’n 
langdurige, harde stryd.

Die uitbreiding van die universiteit se werksaamhede oor 5n 
groter gebied en die strewe na ’n doserende universiteit het die 
behoefte aan tegnologiese opleiding aan die Witwatersrand, wat 
toe al ’n nywerheidsgebied van wêreldformaat was, sterk na vore 
gebring. Voor die oorlog het die Kaapse regering al ’n bietjie 
gedoen deur die oprigting van die mynskool op Kimberley. Na 
die oorlog het die skool opgegaan in die Transvaalse Tegniese 
Instituut in Johannesburg, opgerig in Augustus 1903 en die vol- 
gende jaar geopen. Reeds in Januarie 1903 het die besoekende 
stigter van die nuwe Engelse Universiteit van Birmingham, 
Joseph Chamberlain, voor ’n geesdriftige gehoor in Johannes- 
burg gepraat oor die behoefte aan ’n tegnologiese universiteit aan 
die Rand. Twee jaar later het die klassikus van Cambridge, sir 
Richard Jebb, wat saam met ander lede van die Britse Vereni- 
ging ter Bevordering van die Wetenskap na Suid-Afrika gekom 
het, op dieselfde plek gepraat oor die doel van ’n modeme univer-
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siteit. So ’n instelling moet volgens hom nie allecn kultuur ver- 
sprei nie en nie alleen in die behoefte aan tegniese vaardigheid 
voorsien nie, maar ook wetenskaplike studiegewoontes aankweek. 
Ongetwyfeld het baie in sy gehoor hoofsaaklik aan die natuur- 
wetenskappe gedink, want daaraan het die oorheersende behoefte 
in die nywerheidseeu bestaan. Eksaminerende universiteite was 
nie juis na die sin van die mense wat die nuwe Transvaalse 
Tegniese Instituut beskou het as die kiem van die toekomstige 
doserende universiteit waarop die Britse minister van kolonies 
gesinspeel het nie.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het darem nie 
die natuurwetenskappe heeltemal verwaarloos nie. Hy het reeds 
diplomas uitgereik aan dié wat kursusse aan die Kaapse kolleges 
en aan die mynskool op Kimberley geloop het. Hierdie sertifikate 
is gevra deur die Suid-Afrikaanse Kollege, en kort daarna het die 
mynskool op die diamantvelde aangedring op grade in die myn- 
ingenieurswese ooreenkomstig die wysigingswet van 1896. Die 
raad het hierin maar teësinnig toegestem. Navorsing is ook aan- 
gemoedig deur beurse toe te ken aan verdienstelike studente. Die 
natuurwetenskaplike en toekomstige raadslid van die universiteit, 
Charles F. Juritz, was die eerste beurshouer. Die beurse het nie 
heeltemal aan die doel beantwoord nie. As gevolg van verande- 
rings wat die raad in 1906 aangebring het, is ’n D.Sc.-graad in 
die suiwere wetenskap ingestel, voorafgegaan deur ’n M.Sc. in 
twee departemente. Juritz verwerf die nuwe doktoraat in 1907, 
gevolg deur ’n vrou Ethel Mary Doidge in 1914. Sy het plant- 
patoloog in die Departement van Landbou geword. Dr. Doidge 
het ’n rol in die vroeë geskiedenis van die Universiteit van Suid- 
Afrika gespeel. Grade in die landbouwetenskap is ook aangebied, 
maar die voorstel van George Cory van die Rhodes-universiteits- 
kollege dat ’n B.Sc. in die suiwere wetenskap ingestel word om ’n 
duidelike skeidslyn tussen natuurwetenskaplike en letterevakke te 
trek, is nie aangeneem nie.

Die behoefte aan geneeskundige opleiding is voortdurend be- 
klemtoon. In die vroeë jare van ons eeu het Edward Bamard 
Fuller die lang veldtog op tou gesit wat vir hom die naam Vader
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van die Mediese Fakulteit van die toekomstige Universiteit van 
Kaapstad verwerf het.

Die doseer- en navorsingswerk in verband met die natuur- 
wetenskappe en die tegnologie was egter in hoofsaak die terrein 
van die kolleges. Die universíteit het bloot vir eksamineer gesorg. 
Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop was buitendien 
geografies ver verwyderd van die nywerheidshart van Suid-Afrika. 
Ook in gees en strewe was daar ’n kloof tussen die universiteit en 
die owerheid van die Transvaalse Tegniese Instituut, in 1906 
verdoop tot die Transvaalse Universiteitskollege.

H. S. Hele-Shaw, eerste bekleër van die stoel vir ingenieurs- 
wese aan die Universiteitskollege van Liverpool in Engeland, was 
een van die eerste kampvegters vir tegniese en universitêre onder- 
wys in Johannesburg.

Net soos wat die Engelse inrigting waaraan hy verbonde was, 
ontwikkel het in ’n belowende burgerlike universiteit, kon die 
Rand se vernaamste kollege, waarvan hy die hoof geword het, 
na sy mening ook ontwikkel. Die universiteit van die Kaap kon, 
het hy in sy rede voor die kongregasie by die promosieplegtigheid 
in 1904 gesê, die beherende raad vir die hoër onderwys in Suid- 
Afrika word. Die dag dat hy verplig sal wees om die aard van sy 
verbintenis met die doserende kolleges te verander, was egter vin- 
nig aan die kom.

Dit wil nie sê dat die Johannesburgse inrigting toe al ’n ware 
mededinger was nie. Hy het nie die bevoegdheid gehad om grade 
toe te ken nie en nóg die Transvaalse regering nóg die Kaapse 
universiteit wou sy matrikulasie-uitslag erken. Hy het studente 
opgelei vir party van die universiteit se eksamens maar dié wat 
in sy eie eksamens geslaag het, moes tevrede wees met diplomas 
en sertifikate.

In verband met opleiding in die myningenieurswese het hy ’n 
lang stryd met die universiteit oor kursusse en regulasies gevoer. 
Eers ná die stigting van die Universiteit van Suid-Afrika kon die 
studente hulle myndiplomas omsit in grade.

Daar was dié tyd sprake van samewerking tussen die kolonies 
Transvaal, Oranjerivier en Natal, wat kon gelei het tot ’n fede-
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rale noordelike universiteit. Dit was genoeg om die universiteit 
in Kaapstad skrik te maak, want hy het self al besprekings op 
tussenkoloniale vlak aan díe gang gesit om die hoër onderwys in 
Suider-Afrika te reël. Lord Milner, hoëkommissaris en goewer- 
neur van Transvaal en die Oranjerivierkolonie, het nogal belang 
gestel in die universiteit se voorstelle. Teen die einde van 1905 
opper sir John Buchanan, die vorige vise-kanselier van die univer- 
siteit, die saak by Theodore Reunert, die myningenieur en stig- 
terslid van die onderwysraad, wat tien jaar vroeër vir die Uit- 
landers in Johannesburg gestig is.

Die universiteit wou nie graag ’n mededinger in die noorde hê 
nie. Die invloedryke ondersteuning uit Transvaal het sy vrees 
egter grotendeels verban. Milner se opvolger, lord Selborne en 
luitenant-goewerneur sir Richard Solomon was geeneen van 
mening dat die onderwyspeil, oorkant die Vaal ten minste, hoog 
genoeg was om binne aanmcrklike tyd nog ’n universiteit te reg- 
verdig nie. Die vise-kanselier, C. Abercrombie Smith, en sy ad- 
junk, Buchanan, was besonder bemoedig deur die geesdrif en 
toegeneentheid wat verskeie van die gaste op ’n dinee van die 
Kaapse universiteit in die Grand Hotel in Pretoria in Augustus 
1906 teenoor die universiteit betuig het. Die Transvaalse regter, 
J. B. Wessels, kort daarna lid van die universiteitsraad, het sy 
Alma Mater kragtig verdedig; so ook het sy regskollega, Rose 
Innes en luitenant-goewerneur Solomon. Wessels se smalende 
opmerking oor „opslaguniversiteitjies” („tinpot universities”) het 
hom egter die gramskap van die Johannesburgse kollege op die 
hals gehaal. Dié kollege was juis toe besig om sy invloed aan die 
Rand uit te brei deur aandklasse in Germiston, Krugersdorp en 
ander dorpe te hou.

Die Transvaalse Universiteitskollege het rede gehad om gegrief 
te voel. Hy het reeds die steun van die onderwysraad geniet en 
uitbreidings op die Plein beoog waardeur hy ’n waardiger tuiste 
sou verkry. Nog ander interessante ontwikkelings was in die weer. 
Die mynmagnaat, Alfred Beit, gee in 1904 die Frankenwald- 
terrein, naby Johannesburg, aan die regering vir opvoedkundige 
doeleindes en laat R400 000 na om ’n inrigting op die plek te
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stig wat hy in sy testament as die „Universiteit van Johannes- 
burg” beskryf. Die erflating moes binne tien jaar na sy dood in 
1906 vir die doel gebruik word. Eindelik was daar ’n ruim 
skenking, en dit het gelyk of die Transvaalse Universiteitskollege 
die enigste begunstigde sou wees.

Ondertussen het die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
begin uitgroei tot wat hy volgens C. AbercrombÍe Smith eintlik 
behoort te wees, naamlik die Universiteit van Suid-Afrika. Voor- 
dat die twee noordelike kolonies verantwoordelike regering ont- 
vang het, is besluite geneem om ingevolge die wysigingswet van 
1896 tot die universiteitsfondse by te dra en so verteenwoordiging 
in die raad te verkry. ïn die sesde raad het gevolglik twee verteen- 
woordigers uit die Vrystaat en drie uit Transvaal bygekom. Die 
lede vir die Oranjerivierkolonie was Brill van die Grey-kollege 
in Bloemfontein en Hugh Gunn, die direkteur van onderwys. 
Gunn is in die sewende raad van 1909 opgevolg deur die toe- 
komstige eerste minister van die Unie, J. B. M. Hertzog, toen- 
tertyd minister van onderwys in die Vrystaat. Hertzog bedank in 
1911 en word opgevolg deur die bekende kultuurleier en kerk- 
man, ds. John Daniel Kestell.

Transvaal stuur in 1906 sy direkteur van onderwys, J. E. 
Adamson, wat later, net soos Kestell, ’n belangrike rol in die sake 
van die universiteit se opvolger gespeel het. Die ander Transvaalse 
lede by dié geleentheid was W. Kidger Tucker van die onderwys- 
raad en nog ’n toekomstige eerste minister van die Unie van Suid- 
Afrika, Jan C. Smuts. Hy sou maar baie kort verbonde wees aan 
dié liggaam wat sy ou leermeester, J. I. Marais, eenmaal beskryf 
het as ’n eienaardige heterogene liggaam waarvan die dele mekaar 
onderling afstoot. Dié kommentaar het Marais gemaak toe die 
briljante jong Stellenbosse student, Smuts, gekla het oor die ver- 
mindering van sy Ebden-beurs by die sluiting van die Bank van 
die Kaap die Goeie Hoop. Smuts het as raadslid bedank toe hy 
minister van onderwys in Transvaal in Louis Botha se regering 
geword het.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het eindelik 
die erkende eksaminerende liggaam vir die hele Suid-Afrika ge-
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word, en die voorrang op onderwysgebied sou hy tot aan die 
einde van sy bestaan handhaaf. Ter viering van sy wyer invloed 
het liy in November 1906 ’n noenmaal aangebied en afgevaar- 
digdes van buite Kaapland genooi. Baie van die universiteit se 
sterkste ondersteuners was aanwesig, onder wie sir Henry de 
Villiers, W. P. Schreiner en F. C. Kolbe. Nog n gas, J. X. 
Merriman, het die geleentheid waargeneem om oor ’n geliefde 
tema van hom uit te wei. Die blankes, het hy gesê, moet die 
beskawing in Afrika bevorder. Daartoe kon die universiteit ’n 
waardevolle bydrae lewer. Hy het reeds in groot mate die onder- 
wys in Suid-Afrika bevorder en moet nou sy lig verder oor hier- 
die donker vasteland versprei.

Teen die einde van 1906 was almal egter nie daarvan oortuig 
dat die eksaminerende universiteit in Kaapstad werklik die beste 
middel tot hierdie doel was nie. Ander benaderings tot die hoër 
onderwys in Suid-Afrika is genoem op die federale konferensie 
oor onderwys wat die League of Empire in 1907 in Londen belê 
het. Die Kaapse universiteit was nie amptelik verteenwoordig 
nie, maar verskeie vooraanstaande onderwysmanne uit Suid- 
Afrika, onder andere drie lede van die universiteitsraad, het die 
konferensie bygewoon. Hulle was Gunn van Bloemfontein, 
Thomas Muir, superintendent-generaal van onderwys in Kaap- 
land, en kanunnik W. O. Jenkins van die Diocesan College. 
Muir het uitdrukking gegee aan die algemene vreugde oor die 
hervorming van die Universiteit van Londen en het die hoop uit- 
gespreek dat Kaapland ook binnekort ’n doserende universiteit 
sal kry. Eerw. A. C. Headlam, hoof van King’s College in 
Londen, het hom aangesluit by Muir se opmerkings oor die 
Universiteit van Londen en verder die mening uitgespreek dat 
Suid-Afrika twee universiteite behoort te hê -  een in Kaapstad 
en die ander in Johannesburg, elkeen met geaffilieerde kolleges.

Alfred Beit se erflating het die gedagte aan ’n Transvaalse 
universiteit gesterk. Jan Smuts was egter nie danig ten gunste 
van Johannesburg as setel van die hoër onderwys toe hy in 1907 
verantwoordelik geword het vir die kolonie se onderwys nie. Daar 
het ’n toenemende vervreemding tussen die Transvaalse Univer-
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siteitskollege en die onderwysraad aan die een kant en die rege- 
ring in Pretona aan die ander kant ingetree. Die idee aan ’n 
universiteit by Frankenwald is opgegee. Twee Johannesburgse 
hoerskole het die reg gekry om met die kollege mee te ding deur 
klasse vir Intermediêre B.A. in te ste!, en uiteindelik het die 
regering besluit dat dit beter sou wees om lettere en suiwere 
wetenskap in Pretoria saam te trek, sodat mynwese aan die 
Johannesburgse inrigting oorgelaat kon word. Die Frankenwald- 
terrein kon dan as derde punt in die skema vir ’n landboukollege 
gebruik word.

Die verdeling lussen Johannesburg en Pretoria was nie gewild 
in Johannesburg nie, maar Smuts was vasberade om sy plan uit 
te voer. Die Transvaalse Universiteitskollege is gevolglik in twee 
afdelings verdeel onder ’n gemeenskaplike beheerliggaam.

Die afdeling in Pretoria het begin met vier professore in Kya 
Rosa, ’n gehuurde huis in Skinnerstraat. H. T. Reinink van die 
ou Gimnasium en John Purves het van die Johannesburgse 
kollege oorgekom. Hulle kollegas was D. F. du Toit Malherbe 
en Alfred Croom Paterson. Reinink se hoofopdrag was om Neder- 
lands en ander moderne tale te doseer; die Skotte Purves en 
Paterson was onderskeïdelik verantwoordelik vir Engels en klas- 
sieke tale, en Malherbe, wat op aanbeveling van Hahn van die 
Suid-Afrikaanse Kollege aangestel is, het ’n wye verskeidenheid 
van natuurwetenskaplike vakke vir sy rekening geneem, hoewel 
chemie eintlik sy spesialiteit was. Dit is geen wonder dat ’n pro- 
fessorale stoel in dié tyd speels ’n sitbank genoem is nie. Paterson 
en Malherbe het ’n groot ro! gespeel in die beraadslagings van die 
raad en die senaat van die Universiteit van Suid-Afrika. Paterson 
het hoof van die Transvaalse Universiteitskollege in Pretoria ge- 
word en het later na Nieu-Seeland geëmigreer, waar hy ook ’n 
waardevolle bydrae tot die universiteitswese gelewer het.

Aan Smuts is te verstaan gegee dat die driepuntskema nie die 
goedkeuring van die trustees van Beit se nalatenskap sal wegdra 
nie. Die Britse minister van kolonies was egter vasberade dat die 
Transvaalse hoër onderwys op sý manier georganiseer word. Na 
oorleg met Alfred Beit se broer, Otto, en met sir Julius Wernher,
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het hy buitendien teen 1909 begin besef dat Suid-Afrika n nasio- 
nale doserende universiteit nodig het.

’n Universiteit in Johannesburg was nie deel van sy plan nie. 
Gevolglik is in 1910, vlak voor Unie, ’n wet aangeneem wat die 
status van die Johannesburgse kollege nog verder verlaag het. 
Die ongemaklike federasie word ontbind; Pretoria word die setel 
van die Transvaalse Universiteitskollege; en die Johannesburgse 
inrigting word verdoop tot die Suid-Afrikaanse Skool vir Myn- 
wese en Tegnologie. ’n Aparte landboukollege word ook voor- 
gestel. Daarmee was die Johannesburgse kollege, soos G. H. L. 
le May gesc het, weer waar hy begin het, naamlik plaaslik en 
ingeperk. Voorlopig was ’n groot burgerlike universiteit van die 
baan.

Daar het niks gekom van die voorgestelde onafhanklike land- 
boukollege nie. In die laaste koloniale jare van Transvaal het die 
mense baie gepraat oor die behoefte aan wetenskaplike navorsing 
vir die boerdery. William Macdonald, redakteur van die Trans- 
vaal Agricultural Journal het gewens dat daar óf ’n nasionale 
landboukollege met bevoegdheicl om grade toe te ken óf ’n 
fcderale universiteit met ’n sterk landboufakulteit tot stand kom 
waar studente ,,van Simonstad tot Zumba” en verder kon kom 
om te studeer. Macdonald was ’n gegradueerde van Cornell en 
Minnesota en ’n groot bewonderaar van die vordering in die 
landbouwetenskap in die Verenigde State as gevolg van milde 
toekennings. Die geld wat vir die oprigting van die Transvaalse 
kollege opsy gesit was, is uiteindelik aan die universiteitskollege 
in Pretoria toegeken. Mettertyd sou hier landboustudie en op 
Onderstepoort kursusse in die veerartsenykunde ingestel word.

Voor Unie het daar dus geen mededinger vir die Kaapse 
universiteit in Transvaal gekom nie. In ander kolonies was daar 
min mense wat aan ’n onafhanklike universiteit gedink het be- 
halwe in Kaapstad en Stellenbosch. Toe die hoër onderwys na 
1910 onder die Uniale regering geplaas is, het die Vrystaat en 
Natal -  met onbetaamlike haas na die mening van party aan die 
Kaap -  egter elkeen sy eie universiteitskollege gestig. Maritzburg 
College in Natal het nooit hoër status verwerf nie, hoewel hy die
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eerste onderdak gegee het aan die Natalse Universiteitskollege 
wat by Wet 18 van 1909 tot stand gekom het.

Maritzburg College het ook verskeie onderwysers aan die nuwe 
universiteitskollege geleen totdat die getal professore later in die 
jaar vergroot is, want aan die begin was claar net twee : Alex- 
ander Petrie, die klassikus van Aberdeen, en R. B. Denison, pro- 
fessor van chemie en fisika uit Yorkshire. A1 twee het dic kollege 
baie jare toegewyd gedien en later ook die Universiteit van Suid- 
Afrika. Ondertussen is in Durban ’n tegniese instituut gestig, 
hoofsaaklik deur die bemoeiings van dr. S. G. Campbell, vader 
van die digter Roy Campbell. Die Durbanse Tegniese Instituut 
was bedoel om uiteindelik ’n universiteitskollege te word, en hoe- 
wel dit nooit so ver gekom het nie, was hy vader van die Natalse 
Tegniese Kollege van vandag en van die Durbanse afdeling van 
die huidige Universiteit van Natal.

Die Vrystaat het reeds die kern van ’n volle universitcre inrig- 
ting in Bloemfontein gehad. Voordat Johannes Brill sy lewens- 
taak neergelê het, het hy daarin geslaag om die hoër afdeling te 
skei van die skoolafdeling en om die onderwysvlak te verhoog 
tot die peil van magister artium.

Wet 5 van 1910 het die kroon op sy werk geplaas deur die 
Grey-universiteitskollege net ’n maand voor Unie wetlik te kon- 
stitueer. Onder die eerste professore was Adriaan Francken, 
W. S. Johnson, George Potts en J. H. Woolston. Woolston was 
lid van die universiteitsraad van 1913 en het vyf jaar later aan 
oorlogswonde beswyk. Soos by al die klein kolleges moes die 
dosente meer as een departement behartig. Francken het begin 
met geskiedenis, Nederlands, Engels, Frans en Duits en was na 
1910 nog verantwoordelik vir geskiedenis en Nederlands. Johnson 
het nie alleen Engels gedoseer nie maar ook logika. Potts het in 
1910 plantkunde sowel as dierkunde vir sy rekening geneem, en 
Woolston was tot 1911 professor van suiwere en toegepaste wis- 
kunde.

Die kolleges in die Vrystaat, Natal en Transvaal was by Unie- 
wording regtig klein. Aan die einde van 1910 het die kollege in 
Pietermaritzburg 57 studente gehad, van wie meer as die helfte
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met regstudie besig was. Die Grey-universiteitskollege was ’n 
bietjie groter, naamlik met 73 studente, twintig meer as die getal 
aan die Transvaalse Universiteitskollege in Pretoria.

Die mynskool het 113 studente gehad, wat byna almal in die 
mynwese, die ingenieurswese en die regte gestudeer het. Die 
meeste Kaapse kolleges het net so min studente gehad. Die 
grootste was Rhodes-universiteitskollege in Grahamstad, met 125 
studente. Die Hugenote-kollege het slegs 53 gehad en die Dioce- 
san College in sy laaste jaar as inrigting op universitêre vlak ’n 
skamele 24. Die twee groot inrigtings in Kaapstad en Stellen- 
bosch het die kollegetoneel oorheers. Die Suid-Afrikaanse Kollege 
sowel as die Victoria-kollege het ’n studentetal van naby die drie 
honderd elk gehad, met ’n eweredige verdeling onder die ver- 
skillende studierigtings. A1 twee het al hoe meer begin kriewel 
oor die eksamineerstelsel en was styf oorgehaal om ’n veldtog op 
tou te sit wat die universiteitswese in Suid-Afrika ingrypend sou 
verander.

Aan die begin van die eeu het die gedagte aan verandering 
algemeen begin word. In 1901 het Morrison en ander op Stellen- 
bosch die mening gelug dat die een of ander reorganisasie van die 
universiteitswese nodig is. Sowat twee jaar later het Merriman 
en die destydse redakteur van Ons Land, F. S. Malan, saamge- 
stem dat die Victoria-kollege gereed is vir onafhanklikheid. Die 
eerste positiewe stappe is egter deur die Suid-Afrikaanse Kollege 
in 1904 gedoen toe Thomas Loveday, die opvolger van Fremantle 
as professor van Wysbegeerte, ’n mosie deur die senaat laat aan- 
neem het om ’n komitee van ondersoek na universitêre reorgani- 
sasie te benoem. Vanselfsprekend was Loveday lid van die komi- 
tee. Die ses ander lede was die klassici C. E. Lewis en William 
Ritchie, die sekretaris van die senaat, Lawrence Crawford, die 
energieke Carruthers Beattie, P. D. Hahn van die departement 
sielkunde en die dierkundige, Arthur Dendy.

Die komitee het die mening van vooraanstaande onderwys- 
manne oor die hele wêreld ingewin oor die voordele of nadele 
van die verbinding van ’n aantal kolleges met een univrersiteit, 
met inagneming van die ongelyke ontwrikkelingspeil en die geo-
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grafiese afsondering van Suid-Afrika se inrigtings vir hoër onder- 
wys. Dit was nouiiks te wagte dat die finale verslag die een of 
ander vorm van federasie of die voortsetting van ’n eksamine- 
rende universiteit sou aanbeveel. Die algemene mening in akade- 
miese kringe was oral teen albei, behalwe in heel besondere om- 
standighede. Londen was nie meer net ’n eksaminerende raad 
nie; die eksaminerende Universiteit van Halifax in Nova Scotia 
het lank reeds spoorloos verdwyn; die Universiteit van Toronto 
het opgehou om net ’n eksamineermasjien te wees; die Universi- 
teit van Manitoba het op die punt gestaan om oor te gaan tot ’n 
doserende universiteit. Selfs waar die suiwer eksaminerende uni- 
versiteit nog bestaan het — in Indië, Ierland en Nieu-Seeland, 
asook aan die Kaap -  is dit as uitgediende eksperiment beskou. 
Ook wat betref die innige federale verbinding van kolleges het 
Brittanje toe kort gelede die ineenstorting van een so 'n inrigting 
beleef — die Victoria University van Manchester -  as gevolg van 
die begeerte onder die deelnemende kolleges veral dié van Liver- 
pool om onafhanklik te wees. Die federale Universiteit van Wallis 
kon miskien as ’n parallel beskou word, maar dit sou hoogs waar- 
skynlik nie tel by die mense wat van die Suid-Afrikaanse Kollege 
’n universiteit in eie reg wou maak nie.

Aangesien die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop self 
besig was om die mening van kolleges in te win oor die toe- 
komstige patroon van die hoër onderwys in Suid-Afrika, het die 
Suid-Afrikaanse Kollege besluit om die verslag van sy senaats- 
komitee te publiseer. Dit moes in die woorde van regter Thomas 
L. Graham as proefballon dien om die mate van ondersteuning 
vir ’n eenheidsuniversiteit in Kaapstad te peil. Die menings van 
buitelandse vakmanne, oor die algemeen hoogs gunstig vir die 
strewe van die Suid-Afrikaanse Kollege, is in die verslag opge- 
neem. Lord Kelvin, die gevierde Britse natuurwetenskaplike, het 
’n goeie opsomming daarvan gegee in ’n private brief aan Beattie, 
gedateer Desember 1905. Hy skryf dat hy van gansser harte met 
Beattie saamstem dat sy kollege ryp is vir die universiteitsoktrooi. 
Hy meen ook dat dit ’n onafhanklike doserende universiteit moet 
wees en wens hom alle sukses toe op sy strewe na die goeie doel.
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Aldus lord Kclvin. Die Suid-Afrikaanse Kollege het dus nie ge- 
aarsel om volle universiteitstatus te vra nie. Crawford was net 
jammer dat die Transvaalse Tegniese Instituut in Johannesburg 
nie ook met ’n soortgelyke optrede gekom het nie, wat ongetwy- 
feld die aansprake van die Suid-Afrikaanse Kollege sou gesterk 
het.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het die kolleges 
gevra om hulle oor die drie vernaamste beleidskeuses uit te 
spreek: behoud van die bestaande stelsel, affiliasie as kolleges 
met die universiteit of apartc oktrooie aan elke kollege of groepe 
van kolleges. Die standpunt van die Suid-Afrikaanse Kollege 
blyk duidelik genoeg uit die verslag van sy senaatskomitee. Oor 
die algemeen het die ander kolleges, veral die kleineres, almaga- 
masie met die bestaande universiteit verkies, deels om die stan- 
daard te handhaaf, soos die Rhodes-universiteitskollege dit ver- 
duidelik het. Die Diocesan College was reeds bevrees dat hy sy 
universitêre werk sou verloor. Kanunnik R. Brooke beskuldig later 
die Suid-Afrikaanse Kollege, die Stellenbosse Kollege en die 
Rhodcs-universiteitskollege daarvan dat hulle probeer om die 
Anglikaanse Diocesan College deur middel van hulle verteen- 
woordigers in die universiteitsraad uit te skakel.

Die Hugenote-kollege, wat in 1907 ’n volle universiteitskollege 
sou word, met ’n verteenwoordiger van die universiteit in sy 
bestuursliggaam, was baie bekommerd of hy nog meisies moet 
aanmoedig om hulle daar in te skryf. Hy was dus ten gunste van 
nouer bande met die universiteit, al was dit nou net om vry te 
wees van die gedurige wedywering tussen die kolleges. Die een het 
altyd probeer om bo die ander te staan, en daar was baie onder- 
linge jaloesie en afrokkeling. Die Hugenote-kollege het nog ’n 
moontlike oplossing van sy probleme geopper, naamlik dat hy 
miskien met Stellenbosch kan saamsmelt. Hy was egter nie gretig 
om sy outonome status te verloor nie, en daar is toe hiervan afge- 
sien.

Aan die Victoria-kollege het die menings omtrent die beste weg 
uiteengeloop. Party lede van die raad het onafhanklikheid geëis, 
maar die senaat het verreweg ’n stelsel van affiliasie verkies waar-
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deur die kolleges in ’n inniger en duideliker omskrewe verhouding 
tot die eksaminerende universiteit gebring sou word. Die verskil- 
lende opvattings is uiteindelik versoen, en ’n los federale reëling 
is voorgestel, met aparte vraestelle vir die kolleges.

Die uiteenlopende standpunte van die kolleges is beklemtoon 
in ’n langgerekte konvokasiedebat in April 1906. Die mosie wat 
uiteindelik aangeneem is, was die van Morrison van Stellenbosch 
en Martin van die Diocesan College; daarin word die raad van 
die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop versoek om ’n re- 
organisasieskema te ontwerp wat aan die verskillende kolleges alle 
gesonde vryheid in hulle werk sal verseker en tegelyk die beginsel 
van 'n enkele sentrale akademiese owerheid sal handhaaf. Vir 
hierdie besluit, wat op ’n teenslag vir die Suid-Afrikaanse Kollege 
neergekom het, is daar destyds wyd en syd steun gewerf. Wat 
belangrik was, soos Martin aangetoon het, was dat die universi- 
teitswese Hollands en Engels, Noord en Suid, moet saambind in 
’n land wat eenheid nastrewe. Die hele kwessie het inderdaad in 
die teken gestaan van oorleg tussen die koloniale regerings oor 
die vraagstuk van die hoër onderwys. Gedagtig hieraan het W. A. 
Russell, wat oor eerstehandse kennis van die onderwysbehoeftes 
in die Oranjeiivierkolonie beskik het, ’n byvoeging tot Morrison 
se mosie laat aanneem, naamlik dat die raad samesprekings met 
verteenwoordigers van die verskillende Suid-Afrikaanse state reël.

A1 die dinge het die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
laat besef dat die voorstel van die Suid-Afrikaanse Kollege nie 
algemene steun geniet nie en dat baie mense sy aandrang op 
onafhankilkheid as voorbarig beskou. Die raad was bereid om 
verandering aan te bring, maar hy het nie geglo dat die universi- 
teit geen nut meer het nie. Toegegee, die kolleges behoort groter 
seggenskap in die bestuur van die universiteit te hê, en in dié 
verband het die raad reeds begin deur assessorlede in raadskomi- 
tees toe te laat as ’n soort senaat in die kleine. Op die vergaderings 
in Maart en April 1906 het die verteenwoordigers van die Suid- 
Afrikaanse Kollege in die raad, veral Beattie en Ritchie, egter 
weer met klem op die voordele van eenheidsuniversiteite gewys. 
Op ’n wenk van H. C. Notcutt en T. Walker van die Victoria-
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w  r l  l  i a M r i t  c h i e is op 12 O ktober 1854 te P eterh ead , A berdeensh ire , 
Skotland, gebore. Sy skoolopleiding is te P e terh ead , en hy gaan  d an  m et ’n 
beurs na A berdeen, w aar hy in 1873 M .A . m et onderskeid ing  in d ie klassieke 
kry. Hy studeer ook aan  O riel College, O xford , en aan  G ottin g en .

H y gee ’n tyd  lank p riv aa t o nderrig  te O xfo rd , en in 1879 kry  hy ’n 
aanstelling  aan  die G rey-instituut, P o rt E lizabeth. In  1882 aa n v a a r hy ’n 
professoraat aan  die South African College, w aar hy  v ir 47 ja a r  bly.

V an huis u it is R itch ie onderw ysm an, w an t benew ens sy g ro o t voorliefde 
vir klassieke tale, w at hy m et toew yding doseer, h e t hy hom  d aa ro p  toegelê 
om die South A frican College as sen trum  van geleerdheid  te ontw ikkel. Sy 
invloed as onderw ysm an is wyd, w an t as lid van  die u n ive rsite its raad  speel 
hy ’n groot rol in die bevordering van  die opvoed ing  d w arsd eu r S uid-A frika. 
H y  is voorstander van een doserende u niversite it, en alhoew el d it n oo it u it 
die U niversiteit van De K aap  de G oede H oop  bew erkstellig  is nie, h e t hy 
bygedra to t die to tstandkom ing  van  die U niversite it van  K aa p s ta d  u it die 
South A frican College.

Etlike vertalings van P lautus en T eren tiu s  h e t u it sy pen  verskyn en ook 
die groot werk : The History of the South African College, in 2 dele.

Benewens ’n LL.D . van A berdeen, o n tvang  hy ’n D .L itt. v an  die U niversi- 
te it in 1925 en ’n D .L itt. van  K aapstad  in 1929.

Hy is raadslid van 1888 to t 1918, en v ise-kanselier van  1913 to t 1916.
Hy is op 7 Septem ber 1931 te E ntebbe in U g a n d a  oorlede.

Prof. William Ritchie, M .A. (Aber. en O xon.), LL.D . (h .c .), 
D.Litt. (h.c.) (S .A .), D .Litt. (h.c.) (Kaapstad) 

Raadslid 1888-1918 
Voorsitter van die konvokasie 1904—1914 

Mede-vise-kanselier 1911-1913 
Vise-kanselier 1913-1916
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kollege besluit die universiteitsraad om ’n komitee aan te stel om 
weer op hervorming in te gaan.

Die komitee het bestaan uit die vise-kanselier, C. Abercrombie 
Smith, sy adjunk, sir John Buchanan, F. C. Kolbe, advokaat 
M. W. Searle, Ritchie en Beattie van die Suid-Afrikaanse Kol- 
lege, Morrison en Viljoen van Stellenbosch en eerw. W .O. Jen- 
kins van die Diocesan College. Die opdrag was om twee skemas 
vir nadere oorweging voor te berei. Die eerste was vir federasie 
of affiliasie, die tweede vir eenkollege-universiteite. Die skemas 
is met verloop van tyd aan die kolleges en die koionies se onder- 
wysdepartemente vir kommentaar voorgelê voordat die raad hulle 
in Februarie 1907 oorweeg het.

Die reaksies was voorspelbaar. Die Suid-Afrikaanse Kollege 
was teen federasie, die ander kolleges daarvoor, hoewel die Trans- 
vaalse Universiteitskollege in Johannesburg verkies het om die 
bevindings van die interkoloniale konferensie oor onderwys af te 
wag. Die universiteitsraad wou federasie hê, so ook die konvo- 
kasie, hoewel hy, net soos die Transvaalse Universiteitskollege 
gemeen het dat die gevoelens van die ander kolonies in aanmer- 
king geneem moet word. Die universiteitsraad was blykbaar baie 
in sy skik met sy federasievoorstel en nie juis geneë om dit aan die 
genade van die onderwysmanne in die interkoloniale konferensie 
oor te laat nie. Tog het hy hom daartoe gebring om in te sien dat 
dit noodsaaklik is en toe verdere bespreking van die skema vir 
onbcpaalde tyd uitgestel.

Die lank vertraagde intcrkoloniale konferensie het uiteindelik 
in Kaapstad onder voorsitterskap van sir William Bisset Berry, 
destyds lid van die universiteitsraad, plaasgevind. Die benoemdes 
van die universiteit, C. Abercrombie Smith, Ritchie, Morrison en 
Macfadyen, het geen bepaalde opdrag ontvang nie, maar is toe- 
gelaat om die standpunte van die verskillende onderwysbelange 
te stel. A1 die gekose lede, met die uitsondering van H. J. Hof- 
meyr van die Witwatersrandse skoolraad en die Rhodesiese pro- 
kureur-generaal, C. H. Tredgold, was lid van die universiteits- 
raad. Die Kaapse regering het Berry, Schreiner en Muir aange- 
stel. Uit die Oranjerivierkolonie het Brill en Gunn gekom. Natal
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het C. J. Mudie en dr. James Hyslop gestuur. Behalwe deur 
Hofmeyr is Transvaal verteenwoordig deur Adamson en Wessels. 
Ritchie kon geen sekondant kry vir sy voorstel tot eenheids- 
universiteite nie, en die konfcrensieverslag van 1908 stel ’n fede- 
rale universiteit voor, met al die kolonies verteenwoordig in die 
bestuursliggaam en met ’n senaat van professore. Die konferensie 
het egter een noodlottige fout begaan. Hy het bepaal dat Engels 
die taal van die voorgestelde univei'siteit sal wees. Daar was on- 
middellik ’n heftig vyandige reaksie hierop van Hollandsspre- 
kende kant oor die hele land. Ons Land is verontwaardig. Hert- 
zog reageer uit Bloemfontein en noem die Taalbond Suid-Afrika 
se tweede universiteit. Ook in Transvaal se wetgewende vergade- 
ring is daar ’n mate van vyandigheid teenoor voortsetting van die 
jaarlikse toekenning aan die Kaapse universiteit. De Volkstem 
van Pretoria plaas ’n verklaring van meer as veertig vooraan- 
staande Transvaalse burgers, onder wie ds. H. S. Bosman, prof. 
J. Lion Cachet van Potchefstroom, N. M. Hoogenhout, D. F. du 
Toit Malherbe en G. S. Preller. Daarin word verklaar dat geen 
nuwe universiteit opgerig behoort te word „welke niet aan de 
Hollandse en Engelse talen een gelijk status zal toekennen” nie.

Die konferensie het niks positiefs bereik nie, behalwe dat dit 
die veldtog om erkenning van Hollands verhewig het en die 
universiteit gedwing het om hierin toegewings te maak. Die alge- 
mene ontevredenheid met ’n eksaminerende universiteit het nog 
sterker op die voorgrond getree.

Dit was geen wonder dat die konvokasieverkiesing met die oog 
op die aanwys van lede vir die sewende raad die hewigste stryd 
in die geskiedenis van die universiteit geword het nie. Kandidate 
is benoem onder die vaandel van die Hollandssprekende Onder- 
wijzers Unie, en nog ’n lys is aangebied deur die kolleges, met 
die steun van die Engelssprekende South African Teachers’ Asso- 
ciation. Die kollegekandidate het opvallend goed gevaar, met die 
gevolg dat die nuwe raad nie veel van die oue verskil het nie. 
Die nuwe raad het die taak gehad om die universiteit te lei en 
te bestuur in die moeilike jare van die geskiedenis van die land 
en die hoër onderwys.



Die nuwe raad het darem begin deur toegewings te maak in 
verband met die gebruik van albei ampteiike tale in die nuwe 
Unie van Suid-Afrika, wat in 1910 tot stand gekom het. Van die 
volgende jaar kon kandidate die juniorsertifikaateksamen in Hol- 
lands en Engels aflê, en van 1912 af het die reël ook vir die 
seniorsertifikaat- en die matrikulasie-eksamen gegeld. Die vyan- 
digheid teenoor die „Engelse” eksaminerende universiteit kon 
egter moeilik uit die weg geruim word, want hoewel Suid-Afrika 
staatkundig verenig was, het die verskille tussen Engels- en Afri- 
kaanssprekendes groot gebly. Hierdie aspek van die Suid-Afri- 
kaanse gemeenskapslewe sou nog ’n groot rol speel in die debat 
oor hoër onderwys wat net na 1910 aan die gang gesit sou word.

Die vernaamste moeilikheid wat in 1910 soos n skaduwee oor 
die toekoms van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
gehang het, was egter die beperkte funksie van die universiteit 
as eksaminerende liggaam en die toenemende eise om dit te ver- 
vang of aan te vul deur ’n doserende universiteit te stig. Dat die 
strewe in dié rigting in die jare voor 1910 min vordering gemaak 
het, is maklik te verstaan. Doserende universiteite moet geldelik 
ruim bedeel word, cn geld Wcis skaars in die koloniale tyd. Die 
Rhodes-skenking is ingetrek en vir 'n ander doel aangewend. 
Daarby het die Transvaalse regering getalm met Alfred Beit se 
„Universiteit van Johannesburg”. Nietemin is al kort voor Unie 
in die stilligheid gewerk, en spoedig is ’n skenking verkry wat die 
hoër onderwys ingrypend sou verander en ’n ,,Algemene Univer- 
siteit van Suid-Afrika” tot stand sou bring. Die omskepping sou 
egter ses lange jare duur, met oneindige besprekings, voorstelle 
en teenvoorstelle. Toe die uiteindelike beslissing val, het die ou 
Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop ’n ander vorm, ’n 
nuwe naam en ’n nuwe tuiste gekry.
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