
5 Die omvorm 
van die

Kaapse u

Van 1910 af ressorteer die hoër onderwys onder die landsrege- 
ring. Louis Botha het Francois Stephanus Malan as die Unie 
van Suid-Afrika se eerste minister van ondervvys gekies. Hy was 
vir die taak toegerus deur kennis wat hy opgedoen het in n 
soortgelyke posisie in die Merriman-administrasie aan die Kaap. 
Malan is in die moeilike jare wat voorgelê het op bekwame wyse 
bygestaan deur sy ondersekretaris van onderwys, George Morgan 
Hofmeyr, die vorige registrateur van die Victoria-kollege.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het in die eerste 
jare sedert Unie gedoen wat hy kon om in groter mate nasionaal 
te wees. Nadat hy Hollands tot op matrikulasiepeil toegelaat het, 
het die raad in 1914 en 1915 as gevolg van vertoë Hollands ook 
toegelaat Ín graadeksamens. Die Tweede Afrikaanse Taalbewe- 
ging was toe reeds goed op dreef, maar ten spyte van die pogings 
van leiers soos J. J. Smith en Tobie Muller was die universiteit 
nie bereid om ’n nuwe voertaal aan te neem nie.

In nog ’n opsig het die uníversiteit ’n meer Suid-Afrikaanse 
siening geopenbaar deur party van sy vergaderings op ander 
plekke as Kaapstad te hou. Die raad en sy komitees het nie alleen 
in Kaapstad byeengekom nie, maar ook in Pretoria, Pieter- 
maritzburg en Bloemfontein. Nietemin is die universiteit voort- 
durend van alle kante aangeval omdat dit ’n eksaminerende raad 
is vir skoolkinders sowel as kollegestudente.

Ten spyte van die universiteit se erkenning van die Hollandse 
taal, al het dit te laat gekom, het dit ’n oorwegend Engelse in- 
rigting gebly. Amptelike sake is byna uitsluitend in Engels ge-
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Die h e r t o g  v a n  c o r n w a l l  e n y o r k  is me t  di e a fs te rw e  van  
regter C.T. Smith as sesde kanselier deur die  k o nvo kasie  gekies.

As tweede seun van die indertydse Prins van Wallis (later Koning Edward 
VII), is Prins George op 3 Junie 1865 in M arlborough House, Londen, 
gebore. In 1877 het hy as kadet by die koninklike vloot aangesluit, in die 
Noord-Atlantiese en Wes-Indiese oseane gedien en is bevorder tot uiteindelik 
bevelvoerder van die kanonneerboot H.AI.S. Thrush. In 1892 laat vaar hy sy 
bevel en word verhef tot Hertog van York.

In 1901 besoek hy en sy vrou Australië, Suid-Afrika en Kanada. Tydens 
die gradeplegtigheid in Kaapstad op 21 Augustus van daardie jaa r word hy 
ingestel as kanselier, welke posisie hy beklee totdat hy in 1912 bedank. 
Onder die vele eregrade wat aan hom toegeken is gedurende sy wêreldtoer, 
was die LL.D. van die Universiteit van de Kaap de Goede Hoop. Hy was 
ook kanselier van die Universiteit van Wallis tussen 1902 en 1921.

Die hertog word in November 1901 verhef tot prins van Wallis, en met die 
dood van sy vader op 6 Mei 1910 word hy ingesweer as Koning George V. 
Hy is op 20 Januarie 1936 in Sandringham House in Norfolk oorlede en is 
in die St. George-kapel, Windsor, begrawe.
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doen, en eers in 1916, toe hy al naby die einde van sy bestaan 
was, het hy sertifikate in Hollands aan suksesvolle kandidate uit- 
gereik. Die Hollandse taal is toe wel nie meer op dieselfde voet 
as vreemde tale of as ,,Kaffertale” behandel nie, maar dit was 
nog nie die gelyke van Engels nie. Terloops, die benaming 
,,Kaffertale” vir Xhosa en Zulu is darem in 1913 afgeskaf.

Die Afrikaners het nie genoeë geneern met die agterstelling 
van huile taal nie, want hulle het gemeen dat die sukses van 
staatkundige eenheid in groot mate afhang van die billike toe- 
passing van die taalgelykheid wat in die grondwet gewaarborg 
is. Die verskille tussen die twee blanke groepe, waarin die taal- 
kwessie ’n beslissende rol gespeel het, sou binnekort by die aan- 
vang van die debat oor die universiteitswese, as ’n groot hinder- 
nis op die pad na ware eenheid ervaar word.

Geen wonder dat F. S. Malan verklaar het dat die hoër onder- 
wys ’n saak is wat hart en hoof raak. As minister van onderwys 
het hy self ’n bres in die universiteit se Engelse skanse geslaan 
toe hy die kongregasie in 1912 in Hollands toegespreek het. Dit 
was die eerste keer dat so iets ooit gebeur het. Malan teken in 
sy dagboek aan : „Ik maakte geen verschoning.” Ongelukkig, 
soos dit toe die gewoonte by promosieplegtighede was, het die 
studenterumoerigheid die spreker se woorde byna onhoorbaar 
gemaak.

Ten spyte van geringe toegewings oor taal was die Universi- 
teit van die Kaap die Goeie Hoop ’n Britse imperiale inrigting. 
As sodanig het hy deelgeneem aan die eerste kongres van die 
universiteite van die Britse Ryk, gehou in 1912 in Londen. 
Alexander Mackenzie van die Victoria-kollege het die kongres 
bygewoon as die universiteit se amptelike verteenwoordiger. Die 
Star van Johannesburg het die algemene ontevredenheid met 
eksaminerende universiteite uitgedruk deur te sê dat dit jammer 
is dat ’n paar Suid-Afrikaanse kabinetsministers nie teenwoordig 
was om te sien wat ’n universiteit regtig is nie. Die universiteit 
was ’n onbeduidende en uitgeslyte ou ratjie in die onderwys- 
masjien, en een afgevaardigde het die onderwysbeweging in die 
blad United Empire, weliswaar ’n bietjie hoogdrawend, beskryf
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as „the regular and rhythmic pogress of an imperial advance”.
Een gevolg van die konferensie was die stigting van die Uni- 

versiteitsburo, waarby die universiteit hom van die begin af 
aangesluit het. Twee voormalige professore van die Suid-Afri- 
kaanse Kollege, R. F. A. Hoernlé en Thomas Loveday, het op- 
eenvolgend in die organisasiekomitee gedien.

Die universiteit het ook nog ’n imperiale skakel gesmee met 
sy keuse van kanselier. In 1901 kies die konvokasie die koning- 
keiser George V, toe nog hertog van Cornwall en York, as 
kanselier. As blywende teken van die bande tussen die konings- 
huis en die koloniale universiteit, is in die wapen wat in 1903 
aan die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop verleen is, 
op versoek van die nuwe kanselier, toe die Prins van Wallis, die 
stralende roos van York tussen twee ringe van trou opgeneem. 
Die koning het dit nodig geag om sy kanselierskap in 1912 op 
te gee, maar die konvokasie het ’n ander lid van die konings- 
huis in sy plek gekies, die hertog van Connaught en Strathearn.

Die Eerste Wêreldoorlog het die Universiteit van die Kaap die 
Goeie Hoop nog sterker die botsing van ideale wat nie deur 
Uniewording beëindig kon word nie, laat voel. Die vyandelik- 
hede self het genoeg probleme veroorsaak. Daar was moeilikheid 
met die lewering van vraestelle, wat toe nog in Engeland gedruk 
is. Die musiekeksaminatore is onvermydelik opgehou met onder- 
brekings in die posbootdiens.

Die Duitse duikbote het die reis na Europa vir beurshouers 
gevaarlik gemaak. Amptelike geleenthede moes ook uitgestel 
word. Die laaste raadsverkiesing is vertraag, en die vergaderings 
van die raad en sy komitees op plekke buite Kaapstad is gestaak.

Soos in die Anglo-Boereoorlog het die Universiteit van die 
Kaap die Goeie Hoop geprobeer om sy eksamineertaak onpar- 
tydig uit te voer. Toegewings is gedoen aan lede van die gewa- 
pende magte, en die universiteit het naderhand sulke studente 
onder sekere vaste voorwaardes sonder eksamen laat gradueer. 
Daar is af en toe gewys op die noodsaaklikheid om onder die 
heersende omstandighede versigtig te wees, maar die voorstel dat 
die Britse afkoms van aanstaande beurshouers eers vasgestel moet
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Na ’n lang inleiding wat die toekenning van die wapen magtig, naamlik die 
r o y a l  l i g e n c e , volg die beskrywing van die wapen, wat soos volg 
lui (presies soos dit in die Licence staan):

„An Anchor with cable fessewise, surmounted by an open Book inscribed 
with the words ‘Spes in arduis’ in base a Wall em battled thereon an 
Annulet, on a Chief a Rose irradiated, being a representation of the Rose 
of York, used by King Edward the Fourth, between two Annulets; The 
Motto, ‘Spes in arduis’ as on the Book in the Arms, the whole as in the 
drawing hereunto annexed, the same being first duly exemplified and 
recorded in O ur College of Arms, otherwise this O ur Royal Licence and 
Permission to be void and of none effect.

O ur will and pleasure therefore is that you Henry, Duke of Norfolk to 
whom the cognizance of matters of this nature doth properly belong do 
require and command that this O ur Concession and Especial M ark of O ur 
Royal Favour be registered in O ur College of Arms, to the end that O ur 
Officers of Arms and all others upon occasion may take full notice and have 
knowledge thereof; And for so doing this shall be your W arrant.

Given at O ur Court at Balmoral this seventh day of October, 1903, in 
the Third year of Our Reign.

By His M ajesty’s command.
A. A K E R S  D O U G L A S .

Recorded in the College of Arms, London, pursuant to a W arrant from the 
Earl M arshal of England.”

Behalwe die koninklike toekenning is daar ook ’n dokument met seëls 
wat deur die College of Arms uitgereik is met die grootseël van Edward V II 
en drie wapens.

Koninklike toekenning van ’n wapen -  1903 (eerste bladsy)
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word of dat die vise-kanselier besondere aandag moet gee aan die 
Duitse B.A.-vraestelIe, lyk darem na onnodige waaksaamheid.

Die universiteit het nietemin krygsgevangenes sowel as geïn- 
temeerdes gehelp, en die seun van ’n vyandsonderdaan het ’n 
beurs ontvang. Daar is ook besluit dat kandidate wat aan die 
ongelukkige rebellie van 1914 deelgeneem het, nie uitgesluit sal 
word van die eksamens nie. Die universiteit was egter nie bereid 
om ’n graad ad eundem gradum toe te ken aan ds. W. P. Steen- 
kamp, wat aan sedisie skuldig bevind is nie.

Die geval van S. P. E. Boshoff, die man wat later 'n lang en 
eerbare loopbaan in die Suid-Afrikaanse onderwys en in die diens 
van die Kaapse universiteit se opvolger sou hê, was die onder- 
werp van ’n noukeurige en langdurige ondersoek deur die univer- 
siteitsowerheid. Boshoff was die houer van ’n Koningin-Victoria- 
beurs in moderne tale en was student aan die Gemeentelike Uni- 
versiteit van Amsterdam toe die oorlog uitgebreek het.

In November 1914 keer hy terug na Suid-Afrika en gaan na 
sy huis in Senekal, waar hy, soos hyself gesê het, op onverwagte 
wyse deurmekaar geraak het met die rebellie. Boshoff is aan die 
Vaalrivier gevange geneem toe generaal Christiaan Beyers ver- 
drink het. Boshoff is in Kimberley en Bloemfontein geïnterneer 
en naderhand vrygelaat saam met ander manskappe wat aan die 
opstand deelgeneem het. Die universiteit was bereid om sy af- 
wesigheid van sy studies oor te sien na ’n gesprek wat hy in 
Kaapstad met die registrateur, William Thomson, gevoer het, 
maar toe die hele storie bekend geword het, is die beurs ingetrek. 
M. W. Searle het voorgestel dat hy net dié gedeclte verbeur wat 
hy gedurende sy deelname aan die rebellie sou gekry het, maar 
dit is afgewys.

Teen die agtergrond van Britse imperialisme, Afrikanemasio- 
nalisme en ’n wêreldoorlog vir sover dit Suid-Afrika geraak het, 
het ’n mens ’n beeld gekry van die lang pad wat die nuwe nasie 
nog moes loop voordat hy werklik verenig genoem kon word. 
Teen hierdie agtergrond hct ook die stryd om hervorming van 
die universiteit plaasgevind. Teen 1910 was daar geen twyfel 
meer dat die ou universiteit uitgedien was nie, en hoewel univer-
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siteitshervomiing in die eerste jare van geesdrif vir die nuwe 
staatkundige bestel geen vername plek ingeneem het nie, was dit 
glad nie vergete nie. John Edgar, die eerste bekleër van die 
Prins-van-Wallis-stoel vir geskiedenis aan die Suid-Afrikaanse 
Kollege, het ’n doserende universiteit bepleit. Thomas Muir, die 
superintendent-generaal van onderwys aan die Kaap, was nog 
steeds ’n sterk ondersteuner hiervan. Die vraag is ook in die 
kolleges en in die universiteitsraad bespreek. Baie mense aan die 
Kaap het gemeen dat iets nuuts moet kom en hulle het min 
daarvoor gevoel onr die ou masjien net op te knap. Die finansier, 
sir Lewis Michell, het in Oktober 1910 bekend gemaak dat die 
terrein vir ’n nuwe doserende universiteit nog beskikbaar is by 
Groote Schuur. A1 wat dus nodig was om die hervorming aan 
die gang te sit, was geld.

Dat die geld spoedig sou kom, het die goewerneur-generaal, 
burggraaf Gladstone, by die byeenkoms van die parlement op 
4 November laat deurskemer. Jan Smuts het daarvoor gesorg 
deur voortgesette besprekings met Otto Beit en sir Julius Wem- 
her in 1909. Hy skryf die volgende Julie aan hulle om hulle te 
vra of hulle bereid sal wees om die Frankenwald-erflating aan te 
vul sodat ’n nasionale doserende universiteit gevestig kan word. 
Albei was geesdriftig. Wernher bied nog R400 000 aan, en hy 
en Beit onderneem om die bedrag op een miljoen rand te bring. 
Gou daarna voeg De Beers R50 000 by.

Die skenkers beoog ,,gelyke geleentheid vir almal”, waarby 
hulle glad nie dink aan gelykheid van die volksgroepe nie. F. S. 
Malan se gedagtes het ook in die rigting van gelykheid geloop 
onderwyl hy vir die opening van die parlement suidwaarts gereis 
het, maar ’n ander soort gelykheid as dié wat Otto Beit en 
Wernher op die oog gehad het. Vir hom het „gelyke geleent- 
heid” beteken „gelyke taalregte” .

Geen teken van ernstige konflik was egter te bespeur toe Malan 
op 5 November 1910 die Wernher-Beit-skenking bekend gemaak 
het op ’n noenmaal by Kampsbaai na die legging van die ge- 
denksteen van die universiteit se nuwe saal deur die hertog van 
Connaught nie. Malan het die hoop uitgespreek dat ’n nuwe
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Wapen voor 1903 Wapen soos op die 
koninklike dokument

d i e w a p  e n (kyk bls. 119) is saamgestel uit die Roos van York, wat me t  sy 
stralekrans ter ere van die kanselier bygebring is, want dit kom uit die wapen 
van Edward IV en die Prins van Wallis, die kanselier, was ook Hertog van 
Cornwall en York en daarom die vermelding in ’n toespraak van die vise- 
kanselier dat spesiale vergunning van Koning Edward V II gekry moes word 
om die Roos in ’n saamgestelde vorm in te bring. Die drie ringe is van Van 
Riebeeck, die gekanteelde muur, die kasteel van die K aap die Goeie Hoop 
wat die universiteit se naam was. Die boek met Spes in Arduis het reeds in 
die ou wapen verskyn; die anker en gevlegte kabeltou is bygebring. Die 
lint en krulle is versiering.

Die woorde spes in arduis sou kon vertaal word as „hoop in swaar op- 
draandes” of „hoop teen die steiltes” .
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Wapen soos op die dokument 
van die College of Arms
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Die hoeksteenlegging van die eerste deel van die u n i v e r s i t e i t s - 
g e b o i  deur sir W alter Hely-Hutchinson op 24 Februarie 1906 was ’n groot 
gebeurtenis. Die program van verrigtinge beskryf die gebou soos vo lg :

“The central feature of the University Building will be the Grand Aula 
or Ceremonial Hall, and round this wil be grouped on three faces the suites 
of Administration rooms. The general treatm ent of the elevation is in the 
style of the Italian Renaissance. The Hall is in plan an adaptation of that 
of the ancient Greek Theatre, a form eminently suitable for an audito- 
rium . . .”

,,Ample provision has been made for the embellishment of the Hall by 
means of paintings etc., in the panels of the walls and ceilings . .

“The Building Committee and Architects decided upon South African 
stone as the most suitable . . . the base in Paarl Granite and the super- 
structure in Flatpan Stone from the Orange River Colony.”

Toe die gebou in 1913 amptelik geopen is, was die toekoms van die 
Universiteit van de Kaap de Goede Hoop reeds in die weegskaal. Sy op- 
volger in Pretoria moes uiteindelik die eiendom in 1932 verkoop teen ’n 
bedrag wat heelwat minder as die munisipale waardasie van ongeveer 
£55 000 (RI10 000) was. Die gebou huisves vandag die Kaapse Argief.

Die universiteitsgebou, Kaapstad -  1907
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Na Koning George V in 1912 bedank het as kanselier, is veldmaarskalk 
S.K.H. die h e r t o g  v a n  c o n n a u g h t  e n  s t r a t h e a r n  in sy 
plek deur die konvokasie gekies. Hy het die amp beklee tot aan sy dood.

Prins Arthur William Patrick Albert is in Buckingham-paleis, Londen op 
1 Mei 1850 gebore as die derde seun en sewende kind van Koningin Victoria.

Na sy opleiding aan die W'oolwich M ilitary Academy, sluit hy by die leër 
aan in 1868 en vorder tot die rang van veldmaarskalk in 1902. Hy neem 
deel aan die geveg van Tel-el-Kebir in 1882, is in Indië van 1886 tot 1890, 
en is later opperbevelhebber in Ierland en die M iddelandse See. Hy was 
goewerneur-generaal van K anada tussen 1911 en 1916.

In 1874 is hy verhef tot Hertog van Connaught en Strathearn.
In 1910 kom hy na Suid-Afrika om die eerste Unieparlem ent te open, en 

met dieselfde geleentheid het hy die hoeksteen van die universiteit se nuwe 
saal gelê en ’n ere-LL.D. ontvang.

Sy enigste seun, Prins Arthur van Connaught, was goewerneur-generaal 
van Suid-Afrika in 1920-1923.

Die hertog is te Bagshot Park, Surrey op 16 Januarie 1942 oorlede en te 
Frogmore in Berkshire, begrawe.
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inrigting by Groote Schuur sal verrys wat al die kolleges sal in- 
lyf. So ’n universiteit, het hy met woorde gesê wat Cecil Rhodes 
ewe goed kon gebruik het, sou die rasse van die land tot ’n een- 
heid smee.

Die Afrikanergemeenskap het byna onmiddellik skerp gerea- 
geer. Wat sal nou die posisie van die Victoria-kollege wees? In 
watter vorm sal dit by die voorgestelde universiteit op Groote 
Schuur ingelyf word? Die Victoria-kollege sal sy posisie baie 
sorgvuldig moet oorweeg. Festina, lente was die wekroep. ’n 
Deputasie met J. I. Marais, Adriaan Moorrees, J. G. van der 
Horst en ’n toekomstige minister van onderwys, D. F. Malan, is 
na F. S. Malan gestuur. ’n Waaksaamheidskomitee is gestig om 
wag te hou oor die belange van Stellenbosch.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het ook lang 
besprekings aan die toekoms gewy en daarby die mening van die 
verskillende kolleges ingewin voordat hy tot ’n bepaalde besluit 
gekom het. In sy finale verslag beveel hy die oprigting van ’n 
nasionale doserende universiteit aan, maar nie ’n suiwer na- 
graadse universiteit soos party voorgestel het nie. Die verslag wys 
verder daarop dat ’n doserende universiteit met ’n volledige reeks 
voor- en nagraadse kursusse nie te rym is met die voortgesette 
bestaan van die kolleges in die buurt nie. Die raad het gemeen 
dat, aangesien net die Suid-Afrikaanse Kollege en die Victoria- 
kollege waarskynlik sou saamsmelt met die universiteit op Groote 
Schuur, die ander kolleges vrygelaat moet word om daarmee te 
affilieer. Daar moes inderdaad niks tot afbreuk van die verder 
afgeleë kolleges gedoen word nie. Ten slotte, aangesien die Uni- 
versiteit van die Kaap die Goeie Hoop hom nie wou laat ver- 
nietig deur die nuwe skema nie, is Schreiner se voorstel ook aan- 
geneem dat die doserende universiteit uit die bestaande eksami- 
nerende universiteit moet ontwikkel.

Die kolleges het saamgestem dat die tyd vir ’n nasionale do- 
serende universiteit aangebreek het, maar dit was sover as wat 
die eensgesindheid gestrek het. Die Mynskool het gehoop dat hy 
die tegnologiese fakulteit van die nuwe universiteit sou word. 
Wessels, toe sir John, voorsitter van die raad van die Trans-
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vaalse Universeiteitskollege, het ’n kragtige pleidooi vir ’n na- 
graadse universiteit gelewer. Na sy mening sou Afrikaners dit 
verkies, want so ’n universiteit sou die ryper student wat beter 
bestand is teen die gevare van ’n kosmopolitiese atmosfeer ver 
van die huis af. Die nagraadse universiteit of navorsingsinstituut 
het die kleiner kolleges aanvanklik aangestaan, aangesien hulle 
dan hulle identiteit kon behou. Later het hulle almal, behalwe 
Pretoria, bedenkings begin koester oor so ’n universiteit. As die 
voorgestelde universiteit van Groote Schuur sou bestaan uit die 
Suid-Afrikaanse Kollege en die Victoria-kollege saamsmelt, sou 
’n federale inskakeling van die ander kolleges moontlik die beste 
oplossing wees.

Die Suid-Afrikaanse Kollege wou niks te doen hê met federasie 
nie. Die nuwe universiteit moes ’n enkele, nasionale doseerinrig- 
ting wees, met alle studente inwonend behalwe die handjievol 
private studente wat moontlik van sy eksamens gebruik wil maak. 
Die Victoria-kollege was bevrees dat hy sy besondere karakter 
as die sentrum vir hoër onderwys aan die Afrikaner sou inboet 
en was slegs bereid om hom in die voorgestelde skema met die 
Suid-Afrikaanse Kollege te vereenselwig as elkeen sy aparte iden- 
titeit binne die raamwerk van die nuwe universiteit behou.

F. S. Malan moes dus baie verskillende standpunte probeer 
versoen. Uit die aard van die omstandighede was hy nie haastig 
met die opstel van die wetsontwerp nie. Burggraaf Gladstone het 
diegene wat ’n federale oplossing van die universiteitsprobleem 
voorstaan, ’n mate van bemoediging gegee in sy rede by die pro- 
mosieplegtigheid in Februarie 1911. Malan self het Europa later 
dié jaar besoek in verband met die imperiale onderwyskonferen- 
sie in Londen. Hy het van die geleentheid gebruik gemaak om 
te sien hoe twee federale stelsels in die Britse Eilande werk en in 
watter mate hulle die probleme van afstand en kultuurtweeheid 
te bowe kom. Die Universiteit van Wallis, opgerig in 1893, het 
enigermate sukses behaal, maar selfs al in 1911 het hy spannings 
te verduur gehad. Die dag van die unitêre burgerlike universiteit 
het begin aanbreek in die buurland Engeland, en party van die 
lede van die Cardiff-kollege het met jaloerse oë gekyk na die
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bloeiende onafhanklike universiteite in Manchester, Liverpool 
en Leeds wat uit die vorige federale Victoria University uitge- 
groei het. Nietemin het E. H. Griffiths, toe vise-kanselier van die 
Universiteit van Wallis, met Malan gepraat oor die waarde van 
’n federale stelsel as saambindende krag in die koninkryk.

In Ierland het Malan B. C. A. Windle, president van die 
Universiteitskollege van Cork, ontmoet. Dié kollege was tot 1908 
verbonde aan die eksaminerende Koninklike Universiteit. Die 
nuwe Nasionale Universiteit van Ierland wat toe tot stand gekom 
het, was ’n federale inrigting met drie wyd verspreide lede, waar- 
van een -  dié by Galway -  later ’n vermaarde sentrum vir graad- 
studie op ’n hele aantal terreine met Iers as voertaal geword het. 
Die federale universiteit het reeds Iers as verpligte vak vir matri- 
kulasie aanvaar. Hier was daar miskien ’n model wat die twee- 
kultuurland, die Unie van Suicl-Afrika, met vrug kon toepas. 
Dit moes die minister van onderwys ook opgeval het dat ’n vierde 
kollege, dié van Belfast, onafhanklikheicl verwerf het. Hy het in 
baie opsigte van al die ander verskil en was verreweg die beste 
ontwikkel. Hoe ver het die Suid-Afrikaanse toestand, bv. in 
Kaapstad, Stellenbosch of miskien in Johannesburg hiermee oor- 
eengekom ?

Daar is van burggraaf Gladstone se beroemde vader gesê dat 
hy altyd na universiteitshervorming in die Britse Eilande gegryp 
het sodra daar gevaar bestaan dat sy regering anders uit die saal 
gelig word. Die hoër onderwys het wel nie heeltemal so ’n be- 
langrike plek in die Suid-Afrikaanse politiek beklee nie, maar 
Malan moes uitvind dat sy eerste wetsontwerp niemand bevredig 
het nie. In die eerste plek het dit die UniversiteÍt van die Kaap 
die Goeie Hoop ontstel omdat dit die ontbinding daarvan be- 
paal het. Daarby het dit aangedring op ’n nagraadse universi- 
teit, terwyl die meeste so ’n inrigting bloot as ’n duur luukse 
gesien het wat hoofsaaklik bedoel was om die voortbestaan van 
die kolleges te verseker. Verder is in die wetsontwerp geen voor- 
siening gemaak vir die samesmelting van die Victoria-kollege en 
die Suid-Afrikaanse Kolíege nie. Daar is naamlik ’n federale ver- 
houding tussen die kolleges en die voorgestelde universiteit voor-
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gestel. Ten slotte het Malan aangehou om die noodsaaklikheid 
van taalgelykheid te beklemtoon, terwyl hy moes geweet het dat 
dit genoeg was om die donateurs teen hom in die harnas te jaag.

Die wetsontwerp is teruggetrek en daarmee saam het nog een 
verdwyn wat bedoel was om meer geld vir hoër onderwys beskik- 
baar te stel volgens die bevindings van ’n kommissie onder voor- 
sitterskap van die universiteitsregistrateur, Thomson. Dié kom- 
missie van 1911 het baie nuttige gegewens ingewin op sy besoek 
aan die kolleges. Een van die verrassende bevindings was dat die 
koste vir die staat om een student aan die Victoria-kollege op te 
lei maar ongeveer R66 was en nêrens in Kaapland hoër as R114 
nie, naamlik by die Rhodes-universiteitskollege, terwyl dit by die 
vier kolleges in die ander provinsies gewissel het van R198 in 
Pretoria tot R284 by die Mynskool in Johannesburg.

Die nadele van ’n suiwer nagraadse universiteit is beklemtoon 
deur J. E. Duerden, die dierkundige aan die Grahamstadse 
kollege. Sy kennis van Johns Hopkins-universiteit in Baltimore 
het hom ’n bevoegde beoordelaar gemaak van die vroee pogings 
van dié universiteit om hom op die opleiding van navorsing- 
studente toe te lê. Die nadele van enige soort universiteit behalwe 
die unitêre is op bekwame wyse onder die aandag van die publiek 
gebring deur ’n reeks lewendige artikels in die Cape Times tussen 
Maart en Junie 1912.

Daar is aangetoon dat Suid-Afrika die voorbeeld van die 
burgerlike universiteite in Engeland moet volg, in die besonder 
dié van Liverpool, want daar was die bewys dat navorsing en 
hoër onderwys hand aan hand kan gaan in ’n inrigting ten 
dienste van ’n volkryke handelsentrum.

Die donateurs was nie alleen oor die taalkwessie ontevrede nie. 
In Januarie 1912 noem hulle regsadviseur, Bourchier F. Hawks- 
ley, nog ander besware. Hy beweer dat ’n nagraadse universiteit 
ongewens is, dat staatsbeheer waarskynlik te streng sal wees en dat 
Malan te versoenend teenoor die kolleges staan. Malan het teleur- 
gestel en gedwarsboom gevoel en het begin dink aan wetgewing 
,,met of zonder overeenkomst met Beit en Wernlier” . Die aan- 
gebode geldelike steun was egter baie aanloklik, hoewel die pro-
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bleem om die trustees se goedkeuring te verkry bemoeilik is deur 
die dood van Wernher in Mei 1912, vvant hy het bepaal dat sy 
bydrae slegs gemaak kan vvord as twee invloedryke Suid-Afri- 
kaanse persoonlikhede, Lionel Phillips en Leander Starr Jameson, 
die statute van die toekomstige universiteit goedkeur.

Onderhandeling met die trustees is voortgesit, en in Januarie 
1913 publiseer Malan ’n tweede wetsontvverp wat die besonder 
geesdriftige ondersteuning van Otto Beit, Phillips en Jameson 
geniet. Daarin word voorgestel die Intermediêre B.A.-eksamen 
as toelatingskwalifikasie, die voortsetting van die Kaapse univer- 
siteit in die voorgestelde nuwe inrigting, die skepping van plaas- 
like fakulteite aan die kolleges wat apart bly en die vrywillige 
samesmelting van die ander kolleges met die nuwe universiteit. 
Oor die taalkwessie het Malan ’n vergelyk getref deur niks meer 
te belowe as die bevordering van tweetaligheid waar moontlik.

Teen dié tyd het Stellenbosch se verset teen inlywing in die 
nuwe universiteit sterker geword. Buitendien het die krisis wat 
gelei het tot die skeuring tussen Botha en Hertzog en die stigting 
van die Nasionale Party die toekoms van die Victoria-kollege 
nog duideliker as ’n politieke saak na vore gebring. Adriaan 
Moorrees, D. F. Malan en J. G. van der Horst het namens die 
waaksaamheidskomitee tot die stryd ter verdediging van Stellen- 
bosch toegetree na publikasie van die wetsontwerp. Hulle wys 
daarop dat die Groote Schuur-skema nie in die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis wortel nie en dat die Victoria-kollege die simbool is 
van ’n kosbare ideaal in die oë van baie Afrikaners. Die Afrikaner 
sal nooit, soos die voormalige president van die Vrystaat, M. T. 
Steyn, gesê het, sy kinders \ ir ’n halfmiljoen pond verkoop nie. 
Party predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 
onder wie di. B. P. J. Marchand, H. P. van der Merwe en D. J. 
Pienaar, was nie teen Groote Schuur nie, maar die oorgrote meer- 
derheid het hulle aan die kant van ds. Paul Nel van Ermelo en 
ds. Muller van die seminarie geskaar en die hele skema met 
agterdog bejeën. Die moeilikheid was, soos Muller dit in ’n bríef 
aan Ons Land in Februarie 1913 gestel het, dat die skenking, 
wat alle dinge moontlik gemaak het, Malan se hande gebind het
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sodat hy nie by magte was om ’n universiteit wat vir albei blanke 
volksdele aanneemlik is, op te rig nie.

Vir dit alles het Engelssprekende Suid-Afrika geen simpatie 
gehad nie. Party was ontnugter en het gewens dat die erflating 
gebniik word om studie in die buiteland te bevorder. Die wets- 
ontwerp het inderdaad soveel protes uitgelok dat dit na ’n ge- 
kose komitee van die Volksraad verwys is. Dié komitee het ’n 
omvattende ondersoek deur ’n onpartydige kommissie aanbeveel. 
So ’n kommissie is toe aangestel, met sir Perceval Maitland 
Laurence as voorsitter. Die lede was Melius de Villiers, die voor- 
malige hoofregter van die Oranje-Vrystaat, ds. H. S. Bosman 
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria, en John 
Perry, professor in die werktuigkunde aan die Royal College of 
Science in Londen, Wilfred G. R. Murray, die assistent-registra- 
teur van die Kaapse universiteit, het as sekretaris opgetree. 
Laurence het sy span ’n bietjie bont gevind, maar in 1914 het 
die kommissie eindelik verslag uitgebring, met ’n paar voorbe- 
houde van Perry.

Die Laurence-kommissie het twee federasies aanbeveel, ’n 
noordelike en ’n suidelike, laasgenoemde op Groote Schuur. Die 
Mynskool sou die tegnologiese fakulteit van albei groepe wees. 
Dis aan die koílege op Grahamstad oorgelaat om te besluit watter 
federasie hom die beste pas. Die erflating sou verdeel word. Die 
leeue-aandeel, R700 000, is aan Groote Schuur toegewys, met 
R50 000 elk aan Stellenbosch en Grahamstad. As erkenning 
van Alfred Beit se oorspronklike skenking aan Transvaal is 
R100 000 elk aan die voorgestelde noordelike universiteit en die 
Mynskool toegeken en R50 000 aan die Johannesburgse Onder- 
wysraad. Daar was dié wat gemeen het dat ’n noordelike univer- 
siteit Suid-Rhodesië nader aan die Unie sou bring. Suid-Rhodesië 
het ten minste reeds in 1915 begin om ingevolge die uitbreidings- 
wet van 1875 ’n bydrae aan die Kaapse universiteit te gee.

Die verslag het min mense bevredig. Party, onder wie John 
Perry, het gemeen dat die stigting van die tipe universiteit wat 
die trustees in gedagte gehad het, verydel word deur nie die hele 
bedrag van die erflating aan een inrigting te skenk nie. Die voor-
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standers van ’n unitêre universiteit was natuurlik gekant teen 
federasie. Selfs die kommissielede het federasie slegs as oorgangs- 
maatreël beskou, want ’n federale regering is in wese ’n swak 
regering, soos hulle self erken het. Nietemin, hoewel daar nooit 
aan die verslag as geheel uitvoering gegee sou word nie, het die 
federale gedagte gebly. Hierdie vorm van assosiasie het in elk 
geval meer en meer in die smaak van die kleiner kolleges geval, 
want party van hulle het die mag van die Wes-Kaaplandse in- 
rigtings gevrees, asook die bedreiging van hulle posisie deur 
Groote Schuur. Ook H. E. S. Fremantle het tydelike federasie 
as oplossing gesien tot tyd en wyl die kleiner kolleges tot on- 
afhanklikheid ontwikkel. Net soos clie minister van onderwys in 
1911 gedoen het, het Fremantle, wat toe al in Hertzog se poli- 
tieke kamp was, in 1913 ’n besoek aan Brittanje gebring en 
samesprekings gevoer met Griffiths, die prinsipaal van Cardiff, en 
ander universiteitsmanne. Hy het ook met Jameson, Otto Beit 
en die Suid-Afrikaanse hoëkommissaris in Londen, sir Richard 
Solomon, gepraat. Beit was toe blykbaar baie besorg daaroor dat 
die Afrikaners sou aandring op verpligte tweetaligheid. Vir die 
Engelstalige inrigtings van toe en later was tweetaligheid ’n ware 
bron van kommer, want as dit afgedwing sou word, sou goeie 
manne uit die buiteland nie aansoek doen om poste nie.

Ondertussen het die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
min van hom laat hoor in hierdie tyd van voorstelle en teen- 
voorstelle in verband met universiteitshervorming. Die kollege- 
lede van sy raad sou natuurlik maar alte bly gewees het om die 
einde van die eksaminerende inrigting te beleef. In alle geval, 
die universiteit het glad nie meer soveel getel in die besprekings 
oor die toekoms van hoër onderwys in Suid-Afrika nie.

W. G. R. Murray het later opgemerk dat die registrateur van 
die universiteit, Thomson, en die toekomstige hoof van die Kaap- 
stadse kollege, Carruthers Beattie, die vemaamste teenstanders 
in die hervormingstryd is. Thomson het aanmerklike aansien ge- 
niet, hoewel Murray gemeen het dat Beattie die oorhand het om- 
dat hy ’n gesellige sosiale mens is en bevriend met sulke invloed- 
ryke manne soos die sakeman en kollegeweldoener, J. W. Jagger,
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en die redakteur van die Cape Times, Thomas Maitland Park. 
DÍe stryd het nie geheel en al tussen die twee gelê nie, en Thom- 
son se rol in die besprekings is miskien oordryf. Beattie was be- 
paald die leidende figuur in die Suid-Afrikaanse Kollege ten 
gunste van ’n doserende universiteit.

Maitland Park was nie die enigste koerantman wat die kollege 
gesteun het nie. G. A. L. Green van die Argus was ook bedrywig 
en het later as verteenwoordiger van die eksekuteurs van Alfred 
Beit en sir Julius Wernher in die voorlopige komitee gedien wat 
eindelik ’n onafhanklike universiteit in Kaapstad tot stand ge- 
bríng het. Die Victoria-kollege het ook verdere steun ontvang 
nadat die Nasionale Party se blad De Burger in 1915 onder die 
redakteurskap van D. F. Malan verskyn het.

Die Laurence-kommissie het niks opgelos nie. Die uitbreek 
van die Eerste Wêreldoorlog en die Gewapende Protes het die 
gedagtes in ander rigtings gestuur. Tog was dit in die eerste volle 
jaar van die oorlog dat ’n sleutel ge\ ind is om die deur oop te 
sluit wat die oplossing van die universiteitskwessie belemmer het. 
J. H. Marais van Coetzenburg sterf in Mei 1915 en laat 
R200 000 na vir die Victoria-kollege. Ds. C. F. J. Muller, wat 
in dieselfde jaar oorlede is, het gehoop dat hy op Stellenbosch 
’n ,,echte Hollandsch-Afrikaansche Universiteit” sou sien verrys. 
Dit het nou uitvoerbaar geword. F. S. Malan het sy rol gespeel 
om die skenking aan die kollege te verkry. Dit het hom in staat 
gestel om die wetgewing te laat aanneem wat hy tereg beskou 
het as sy grootste prestasie as minister van onderwys.

In dieselfde jaar besluit die Suid-Afrikaanse Kollege om die 
trustees te nader met die voorstel dat die kollege die enigste erf- 
genaam van die Wernher-Beit-erflating word. Eindelik is ’n oor- 
eenkoms op ’n vergadering in Londen bereik waarop Beit, Jame- 
son, Phillips, Hawksley en Maitland Park, destyds lid van die 
raad van die Suid-Afrikaanse Kollege en toe op vakansie in Brit- 
tanje. In die Volksraadsverkiesing van 1915 het die Suid-Afri- 
kaanse Party met die steun van die Unioniste aan die bewind ge- 
bly. Malan kon toe sy wetgewing beplan sonder vrees dat die 
Nasionaliste maatreëls sou teëstaan wat aan die Victoria-kollege

135



onafhanklikheid sou gee. En so was dit ook, hoewel Fremantle 
gemeen het dat Stellenbosch beroof is ten voordele van die Suid- 
Afrikaanse Koliege, wat toe ingelyf sou word in ’n nuwe Univer- 
siteit van Kaapstad.

Vir die kleiner inrigtings het Malan ’n federale universiteit 
voorgestel, wat die tradisies, die bates, die koninklike oktrooi en 
die wapen van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop 
sou erf. Tot sommige se spyt is besluit om die administratiewe 
setel uit Kaapstad te verplaas. Die vernaamste aanspraakmakers 
was Bloemfontein, Johannesburg en Pretoria. ’n Meerderheid 
van die kollegeverteenwoordigers het Johannesburg verkies, maar 
dié voorstel is verwerp, en Pretoria is uiteindelik gekies. Verskeie 
name is vir die nuwe inrigting voorgestel. ’n Komitee van die 
raad van die Kaapse universiteit het die invoeging van die bepa- 
ling ,,Federale” voor die naam aan die hand gedoen. Die senaat 
van die Suid-Afrikaanse Kollege het óf ,,Royal University” óf 
„King George’s University” voorgestel. Selfs vir die naam 
„Malan-universiteit” het daar enkele moedswillige stemme opge- 
gaan. Die uiteindelike keuse, die Universiteit van Suid-Afrika, 
was vir party ’n bietjie te deftig as naam vir ’n blote versameling 
van kolleges wat tog later onafhanklik sal word. Die naam was 
beslis nie na die smaak van die doserende universiteite in Wes- 
Kaapland nie. Waarom moes ’n inrigting wat na hulle mening 
hulle mindere is, ’n nasionale naam voer?

Die kolleges wat onder die vleuels van die nuwe universiteit 
sou kom, was oor die algemeen tevrede met die federale reëling. 
Vir die kleine Hugenotekollege was dit trouens die enigste moont- 
likheid, en geen ander was nog sterk genoeg om aan onafhank- 
likheid te dink nie. Die Natalse Universiteitskollege was spyt oor 
die mislukking van die ideaal van ’n nasionale universiteit. In 
Bloemfontein was daar sprake van samesmelting met die Trans- 
vaalse Universiteitskollege as voorspel tot groter sentralisasie. Die 
Pretoriase kollege is deur party beskou as die sterkste lid en het 
teenoor die federale universiteit ’n posisie beklee wat ooreenge- 
kom het met dié wat die SuÍd-Afrikaanse Kollege so lank in die 
Kaapse universiteitswese ingeneem het.
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Aan die Raad was daar vanselfsprekend min geesdrif vir die 
universiteitsvoorstelle. Johannesburg het gemeen dat hy onregver- 
dig behandel is, veral aangesien die Suid-Afrikaanse Kollcge in 
Kaapstad alleen die Wernher-Beit-erflating gekry het saam met 
’n pragtige stuk grond by Groote Schuur vir toekomstige uit- 
breiding. Die Mynskool, die Onderwysraad en ander belangheb- 
bende liggame het ’n uiterste poging aangewend om die voorge- 
stelde wetgewing te stuit of om ten minste iets te red uit die puin 
van die verongelukte groot burgerlike universiteit in die noorde. 
Verskeie Randse volksraadslede het hulle bes gedoen om Johan- 
nesburg se aansprake in die Volksraad te stel. George S. Corstor- 
phine, die hoof van die Mynskool, William Dalrymple van die 
Onderwysraad en J. W. O ’Hara, burgemeester van Johannes- 
burg, het onvermoeid gewerk om openbare steun vir ’n Wit- 
watersrandse universiteit te verkry. Alle pogings het egter op niks 
uitgeloop nie. Behalwe die rente op die oorspronklike erflating 
van Alfred Beit het Johannesburg niks uit die geld wat vir univer- 
sitêre ontwikkeling geskenk is, ontvang nie. Die Suid-Afrikaanse 
Skool van Mynwese en Tegnologie moes nog eers sy spore ver- 
dien voordat hy ’n volwaardige universiteitskollege kon word, 
nie net ’n tegnologiese instituut nie. Dit het duidelik geword dat 
die plaasíike publiek self sou moet sorg vir toekomstige ontwik- 
keling. Die Johannesburgse inrigting het lojaal saamgewerk met 
die federale universiteit, maar het tegelyk met behulp van ’n 
Witwatersrandse universiteitskomitee ’n veldtog op tou gesit vir 
volle universiteitstatus. Die Mynskool het die steun van die stads- 
raad geniet, wat aan hom die kampus in Milnerpark gegee het.

Wet 12 van 1916, die federale gedeelte van die wetgewende 
trilogie, was eintlik van die grootste betekenis in die verdere ge- 
skiedenis van die UnÍversiteit van die Kaap die Goeie Hoop in 
sy nuwe gedaante. Die Kaapse universiteit het al drie wetsont- 
werpe in Februarie 1916 bespreek en ’n aantal voorstelle gedoen. 
Een daarvan, ingedien deur Fremantle, was dat die samestel- 
lende kolleges van die federale universiteit die reg moet hê om 
wetgewing aan die gang te sit om hulle te laat afskei. Die Myn- 
skool in Johannesburg is uitdruklik genoem as ’n kollege wat,
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M et w e t  n r . 12 van  1916 het die eerste bedeling van die universiteit tot 
’n einde gekom. Die naam is ook verander van Universiteit van de Kaap de 
Goede Hoop tot Universiteit van Suid-Afrika, en die datum  van die oorgang 
van die oue tot die nuwe is bepaal vir 2 April 1918.

Die samestelling van die universiteit het ook verander; die beheer is nou 
verdeel in ’n raad en ’n senaat, en daar is ses samestellende kolleges, waarvan 
die verhouding van elkeen tot die universiteit deur die wet en statute vasgelê 
is.

Die universiteit sou nou ’n gemeenskaplike onderneming wees waarin die 
samestellende universiteitskolleges in die senaat seggenskap sou hê, terwyl 
die universiteit die beherende samevattende faktor sal wees, eksamens reël en 
die uitslae besorg, asook voorsiening maak vir die eksaminering van eksterne 
studente.

Tegelykertyd met hierdie wet ís twee ander wette aangeneem, waardeur 
die Victoria-kollege die selfstandige Universiteit van Stellenbosch en die 
South African College die selfstandige Universiteit van Kaapstad geword het.

Wet Nr. 12 van 1916
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189Universiteit van Zuid Afrika.
ZIJ  HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika 
als volgt: —

I n l ijv in g  en Z e te l  van de U n iv e r s it e it .
1. (1) Op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie 

in de Staatskoerant te bepalen dag (hiernagenoemd “ de 
vastgestelde dag”) wordt de , TJniversiteit van de Kaap de 
Goede Hoop, (welke ingelijfd is en bestuurd wordt ingevolge 
de wetten aangewezen in de Eerste Bijlage tot deze Wet .en 
hierna genoemd wordt “ de oude universiteit ” ) een federale 
universiteit en als zodanig ingelijfd.(2) Deze universiteit (hierna genoemd “ de Universiteit ”) 
heeft de in deze Wet omschreven bestemming, inrichting, 
rechten, bevoegdheden, voorrechten en verplichtingen en wordt, behoudens de bepalingen van deze Wet en van andere wetten als de opvolgster erkend van de Universiteit van de 
Kaap de Goede Hoop.

2. De naam van de Universiteit zal zijn “  de Universiteit 
van Zuid Afrika ”, en haar bestuurszetel wordt gevestigd te 
Pretoria.

3, (1) De instellingen opgenoemd in de Tweede Bijlage tot 
deze Wet zijn, behoudens de bepalingen hierna vermeld, samenstellende kolleges van de Universiteit, zullende de 
verhouding van elk van die kolleges tot de Universiteit 
door deze Wet en de hierna omschreven statuten bepaald 
worden.(2) Niettegenstaande de voorzieningen van deze Wet 
blijven de wettelike bepalingen van kracht, waarbij zodanige 
instelling ingelijfd is of bestuurd wordt, zullende zodanige wettelike bepalingen alsmede alle daaronder vastgestelde regels 
of regulaties worden met inachtneming van de bepalingen 
van sub-artikel (3) uitgelegd alsofdezeWet niet ingevoerd was.(3) De bepalingen van deze Wet of van andere wetten 
beletten de raad van een samenstellend kollege niet, zodanige fakulteiten of afdelingen op te richten als de raad mocht goed- 
vinden: Met dien verstande dat de raad niet zonder de toe- stemming van de Goeverneur-generaal gelden aan het kollege 
verleend uit openbare fondsen zal aanwenden voor de instand- 
houding van een fakulteit of afdeling welke niet opgericht 
was bij de invoering van deze Wet.(4) De raad van een samenstellend kollege heeft het recht 
wetgeving te bevorderen waarbij voorziening gemaakt wordt 
voor het inlijven van zodanig kollege als een universiteit.

I n r ic h t in g  en B e h e e r  van de U n iv e r s it e it .
4. De Universiteit bestaat u it—

(a) eenkanselier;
(b) een vice-kanselier;
(c) een raad ;
(d) een senaat;
(e) de konvokatie;

W et No. 12 van 1916.

Universiteit van de Kaap de Goede Hoop wordt, op vastgeetel- de dag, een federale universiteit en als zodanig ingelijfd.

Naam en bestuurszetel van de Universiteit.
Samen- stellende kolleges van de Universiteit.

Inrichting van de Universiteit.



indien hy sou verkies, by proklamasie in die Staatskoerant afge- 
skei kon word van die Universiteit van Suid-Afrika.

Die godsdienstige neutraliteit wat ’n kenmerk van die ou 
universiteit was, is in die inlywingswette van al drie sy opvolgers 
behou. Die sogenaamde ,,gewetensklousule” is egter onder party 
Afrikaners as beperkend en onchristelik beskou. Sommige van 
die omstrede kenmerke van die ou eksaminerende inrigting het in 
die statute en reglement van die federale universiteit verval. DÍe 
gemengde graad en die Intermediere B.A. het verdwyn, so ook 
die gebruik om grade ad eundem gradum toe te ken. Interne 
kollege-eksaminatore is toegelaat.

Hoewel eksamens in musiek en vir die juniorsertifikaat van die 
skole die funksie van die federale universiteit gebly het, Ís ander 
nie-graadwerk aan nuwe liggame oorgedra, vir wie die Universi- 
teit van Suid-Afrika slegs hulle administratiewe werk gedoen het. 
’n Gemeenskaplike matrikulasieraad is ingestel vir die universi- 
teitstoelatingseksamen vir alle Suid-Afrikaanse universiteite. Ook 
het ’n gemeenskaplike komitee vir beroepseksamens die werk op 
die terreine oorgeneem waarvoor die Kaapse universiteit voor- 
heen verantwoordelik was. Beurse en ander toekennings is op 
gelyke voet aan al drie universiteite toegewys met inagneming 
van besondere bepalings van die donateurs. Houers van sertifi- 
kate of diplomas uitgereik deur die ou universiteit, die Mynskool 
of die voormalige Suid-Afrikaanse Republiek kon as gegradu- 
eerdes van die Universiteit van Suid-Afrika erken word, mits 
hulle kwalifikasies aan die vereiste standaard voldoen. Die kon- 
vokasielede van die ou universiteit kon lid word van die konvo- 
kasie van hulle keuse.

Private studente, hoewel destyds maar min, is nie vergeet nie, 
want die toelating van eksteme kandidate tot graadeksamens was 
nie meer afhanklik van ’n besluit van die universiteit nie maar 
’n wetlike verpligting. Party van die private studente het alleen 
gewerk, maar ander het aan skole of nie-geaffilieerde kolleges 
gestudeer. Dit was lank al die gebruik dat sekere middelbare 
skole hulle belowende kandidate inskryf vir die universiteit se 
hoër eksamens, hoewel die koms van die federale universiteit
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hieraan gou ’n einde sou maak. Studente van die Literaríese 
Departement van die Gereformeerde Kerk se seminarie op Pot- 
chefstroom sou egter as eksterne studente in die eksamens van die 
Universiteit van Suid-Afrika beskou word, tensy die seminaríe 
inlywing aanvra en aansoek doen om ’n samestellende lid van 
die federale universiteit te word. Die beste manier om die heil 
van hoê’r onderwys in Potchefstroom te verseker, was reeds die 
ondeiaverp van ernstige bcspreking aldaar gedurende die laaste 
jare van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop.

Die bande wat die samestellende kolleges aan hulle federale 
moeder gebind het, was baie hegter as dic wat die verhouding 
tussen die kolleges en die eksaminerende universiteit gekenmerk 
het. Die kolleges maak nou ’n integrerende deel van die federasie 
uit, waarby professore en departementshoofde ’n wetlik gekon- 
stitueerde senaat uitmaak en waarby een verteenwoordiger uit 
elke kollege se eie raad en senaat sitting het in die raad van die 
Universiteit van Suid-Afrika. Die federale universiteit het die reg 
wat sy voorganger geniet het, behou om ’n verteenwoordiger in 
die bestuursliggaam van die Hugenotekollege te benoem en het 
ook voortgegaan om verteenwoordigers te benoem in die raad 
van die onlangs gestigte Suid-Afrikaanse Naturellekollege. Hier- 
die kollege was nie lid van die federasie nie en sou etlike jare 
nog nie werk op universiteitspeil onderneem nie.

Die drie universiteitswette het op 27 April 1916 in werking 
getree en op die gewone wyse die goedkeuring van die Britse 
parlement verkry. ’n Statutekommissie is aangestel om die wette 
ten uitvoer te bring sodat die nuwe universiteite op die bestemde 
dag, 2 April 1918, met hulle werksaamhede kon begin. Die lede 
van die kommissie, Melius de Villiers, bygestaan deur Thomson 
vir die universiteit, Beattie en G. G. Cillié vir die groot Kaapse 
kolleges en Viljoen vir die kleineres, met Wilfred Murray as 
sekretaris, het geen gemaklike taak gehad nie. Murray het later 
aan die ondersekretaris, George Hofmeyr, gesê : „Ek wonder of 
iemand ooit geweet het wat ’n Augiasstal julle vir ons gegee het 
om skoon te maak.” Die statute is egter betyds opgestel en ge- 
wettig by Wysigingswet 9 van 1918. Die geldelike verhoudings
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D i e l a a s t e  v e r g a d e r i n g  van die Universiteit van De Kaap de 
Goede Hoop is op 15 M aart 1918 gehou, m aar reeds op sy vergadering in 
Februarie is ’n mosie van dank aangeneem aan almal wat in die een of 
ander kapasiteit aan die universiteit verbonde was sedert 1873. D aar was 
prof. P.D. Hahn vir meer as 40 ja a r; prof. J .I. M arais sedert 1883; dr. F.C. 
Kolbe en J.R. W hitton was 1885 a f ; so ook sir John Buchanan en prof. 
Ritchie sedert 1888 en dr. W. Thomson, raadslid van 1883 af en rigstra- 
teur van 1895 af.

Dit was ’n vergadering waarop gemengde gevoelens geheers het; die lede 
was dankbaar dat die universiteitswese ’n nuwe beslag gekry het, m aar ter- 
selfdertyd treurig omdat die oue met al sy stryd en probleme, m aar wat tog 
steeds gevorder het, plek moes maak vir ’n nuwe, miskien hoopvolle, m aar 
onseker bedeling.

Die volgende dag is die laaste gradeplegtigheid van die Universiteit van 
De Kaap de Goede Hoop gehou waar die vise-kanselier, regter M.W. Searle, 
die geleentheidstoespraak gelewer h e t :

“Exit the old; enter the new.”

Laaste Raad van die Universiteit van De Kaap De Goede Hoop — 1918
Agter (l. na r .) : Dr G.S. Corstophine, dr. A .I. Perold, eerw. A.P. Bender, 

D.J. Ackermann, C. M urray, dr. G.G. Cillié, dr. W .A. M acfadyen, ds. 
N.J. Brummer, dr. S. Schonland, dr. C.F. Juritz, dr. W. Thomson 
(registrateur), eerw. dr. W. Flint.

M iddel (l. na r .) : J.R. W hitton, J.E. Adamson, W. Ritchie, J .T . Morrison, 
regter M .W . Searle, eerw. dr. F.C. Kolbe, sir John Buchanan, dr. J.C. 
Beattie, dr. J .I. Marais, regter J.G. Kotzé.

Voor (l. na r.): Eerw. J-M. Russel, ds. D.G. Malan, W .G.R. M urray (asst- 
registrateur), eerw. dr. L. Sormany, sir W. Bisset Berry, dr. P.D. Hahn, 
dr. W.J. Viljoen, ds. A. Moorrees, sir John Wessels, dr. A. Ogg, dr. S.G. 
Campbell, A .H . M ackenzie, dr. L. Crawford, dr. J.W . Bews.
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m a l c o l m  w i l l i a m  s e a r l e  is o p  7 Desembcr 1855 te Blackheath, 
Engeland, gebore en kom vyf jaar later met sy ouers na Suid-Afrika. Hy is 
agt jaar aan die Diocesan College, Rondebosch, slaag in die Third-class 
Certificate in L iterature and Science in 1872, matrikulasie in 1874 en B.A. 
in 1875 en verwerf ’n beurs. Die volgende jaar gaan hy na Cambridge, waar 
hy Wiskunde en Regte kombineer. Hy kry ook by die Inner Temple, Londen, 
toelating. In 1880 verwerf hy ’n tweedeklas-tripos in Wiskunde en die daar- 
opvolgende jaar ’n tweedeklas-tripos in die Regte (LL.B.).

Hy studeer nog ’n jaar in Londen en word in 1882 tot die Engelse balie 
toegelaat. Hy kom egter onmiddellik terug na Suid-Afrika, waar hy 28 jaar 
as advokaat praktiseer.

In die beginjare is werk min, en Searle hou hom besig met die samestelling 
en redaksionele versorging van die eerste 5 dele van die Law Reports; later 
ook van die Digest of Cases.

Hy neem periodiek waar as regter in 1894 en 1895 en ook in 1902 in die 
hooggeregshof, Kaapstad. In 1910 is hy junior regter in die provinsiale 
afdeling en in 1915 is hy lid van die hof wat die hoogverraadsake van die 
rebellie verhoor. Nog later word hy regter-president van die Kaapse provin- 
siale afdeling.

Searle stel geweldig belang in die opvoeding en word raadslid in 1897 en 
bly dit tot 1918, die laaste twee jaa r as vise-kanselier.

Hy sterf in ’n treinongeluk op Soutrivier, Kaapstad, op 9 Junie 1926.

S.Ed. Regter M alcolm William Searle, K t, B.A., B.A. (Kaapstad en
Cantab.), LL.B ., K.C. 

Raadslid 1897-1918 
Mede-vise-kanselier 1915-1916  

Vise-kanselier 1916-1918
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tussen die staat en die universiteite en universiteitskolleges is reeds 
die vorige jaar by Wet 20 gereël.

Malan het oor alle hindernisse getriomfeer, en die erflating is 
eindelik gewen, al was almal nie tevrede met die finale besteding 
daarvan nie. By die promosieplegtigheid in 1917 het ’n dankbare 
Kaapse universiteit ’n eredoktorsgraad in die regte aan Malan 
verleen as blyk van erkenning van sy prestasie. Die universiteit 
sou voortbestaan, soos die vise-kanselier, Searle, by die laaste pro- 
mosieplegtigheid in Kaapstad die volgende jaar gesê het, maar die 
einde van ’n tydvak het gekom. Die gebou in Kaapstad waarvoor 
sir John Buchanan so hard geywer het, is aan die Suid-Afrikaanse 
Kollege verhuur. Selfs nog voor die kollege in die Universiteit van 
Kaapstad opgegaan het, het die gebou al uit sy nate begin bars. 
Daar het ’n besoeker teen die einde van Maart 1918 ’n geskiede- 
nisklas in ,,een zijzaaltje” aan die gang gevind, en „in de groote 
zaal beneden, met plek voor omtrent 300 mensen vond ik in een 
hoekje een professor met 4 of 5 mannetjes bezig”. Die Kaapse 
universiteit se hoofgebou, lank die boerplek van eksaminatore en 
komiteemanne, het eindelik ’n plek van onderrig geword.

Die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop het wel tot na 
sy nuttige lewe bly voortbestaan, maar sy bydrae tot bevordering 
van die hoër onderwys in Suid-Afrika was aanmerklik. Dit was 
’n onpartydige regbank om die intellektuele bekwaamheid van 
duisende jong manne en vroue in Kaapland en buite die grense 
van die kolonie te toets. Sy studiekursusse en eksamens het baie 
gedoen om universiteitskolleges oor die hele land te bevoordeel. 
Die nuwe doserende universiteite in Kaapstad en Stellenbosch 
was verseker van hulle toekoms. Sou dieselfde gesê kon word van 
die federale Universiteit van Suid-Afrika? Hoe lank sou sy lede 
tevrede wees onder sy vlerke? Daar was baie mense wat min 
geglo het aan ’n federale organisasie as permanente oplossing van 
die universiteitsprobleem. Dit het nie die ideale tipe universiteit 
voortgebring nie, soos Ons Land dit gestel het. Sou die Universi- 
teit van Suid-Afrika dus niks meer wees as ’n tydelike proef- 
neming in die verdere ontwikkeling van die hoër onderwys in 
Suid-Afrika nie ? Die toekoms sou leer.
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