
9 Vroeë
uitbreidi

Toe prof. A. J. H. van der Walt en sy kollegas hulle begin gereed 
maak het vir hulle eerste studente, kon geen mens skat presies 
hoeveel kandidate vir die graadeksamens van die Universiteit 
van Suid-Afrika sou besluit om hulle by die universiteit te laat 
inskrywe nie. Inderdaad was die getal vir 1947 1 250 mans en 
vroue, nouliks een derde van almal op die eksamenregisters van 
die universiteit. Die sukses van die onderneming kan gemeet word 
aan die toenemende inskrywing oor die volgende vier jaar, meer 
bepaald aan die styging in die persentasie eksterne studente wat 
graadkwalifikasies wou verwerf. In 1948 het die afdeling Ek- 
sterne Studie 1 751 studente of byna 44% van almal op die 
eksamenregister. In 1951 gee díe direkteur en sy personeel onder- 
rig aan 2 455 studente of meer as 53% van die totaal. Die groei 
in studentetalle het grotendeels ten koste van die private kolleges 
plaasgevind. Die afdeling Eksterne Studie het hom deurgaans 
gehou aan die tradisie van die universiteit waarvan hy deel uit- 
maak, nl. om studente van alle rasse te help. In 1949 en 1950 
was meer as een student uit drie afkomstig van die Bantoe-, die 
Kleurling- en die Indiërgemeenskap.

Die volgehoue toename in studentetalle het nuwe probleme 
vir die Universiteit van Suid-Afrika geskep. Dit was gou duidelik 
dat Proesstraat 222 bloot as tydelike tuiste vir die oorloopbevol- 
king van Somersethuis kon dien. Die universiteit betrek toe die 
boonste verdieping van die Transvaliagebou op die hoek van 
Sentraal- en Pretoriusstraat. In hierdie „afgeknotte wolkekrab- 
ber”, soos Edward Davis van die departement Engels dit genoem
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Administratiewe Personeel 
Eksterne Studie-afdeling 1948

le  Ry (l. na r . ) : W.A. Kleynhans, B.Com., B.A.; P.A. Olivier; H.J. Nel; 
P J. Fouché; I. Lubbe; H.O.K. Zastrau, B.Sc.

2e Ry (l. na r): D.M. Fourie; G.J. Eysell; R.D. Jacobs; A.J.H. v.d. Walt, 
M.A., D.Phil. (Direkteur); I.S. Willis; S.S. Oosterchrist; M.I.G. Visser.

3e Ry (l. na r . ) : C.P. Botha; H. Malan; R. Erasmus; J.D. Louw, B.A.; 
B.F.J. van Rensburg, B.Com., B.A. (Sekretaris); A.J. Vorster, B.A.; 
A.M. Steyn, B.A.; C.W. Mouton, M.A.; E. Smit.

4e Ry (l. na r.): N. Kruger; E. van Rensburg; A. Louw; D.W. Steenkamp; 
V.M. Moran; D.E. Rogers; A.C. Steyn.

5e Ry (l. na r ) :  E. Lowry; N. Fourie; A. Nortjé; M.G. van Niekerk; 
H.W. Dragt; G. Zietsman; C.C. Coetzee, B.A.
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Administratiewe Personeel 
Registrateursafdeïing 1948

Agter ( l. na r.): J.S.N. Marais; F.J.D. Stokes-Waller; C. Botha; A.J. de V. 
Alberts; C.I. Fourie; H.M. Beukman; D.U. Kleynhans; J.A. Venter; 
P.G.J. de Villiers; J.A. Erasmus.

Middel (l. na r . ) : G.B. van Malsen; J.G. Smuts; A. Grimbeek; O.H. Smart;
A. E. Nel; C.E. v.d. Westhuizen; M. Balt; A. Krige; M.J.H. van Graan; 
P.N. Botha, B.A.

Voor (l. na r.): G.C. Kachelhoffer, B.Admin.; W.H. le Roux, B.A.; P.J. 
Retief; J.J. Brits, B.A.; P.A. Taljaard, B.A., LL.B. (assistent-registra- 
teur); Langham Murray, M.A. (registrateur); H.W.H. Hewson,
B. Com., A.C.I.S.; L.G. van der Merwe, B.Com.; A.T. Laubscher, 
B.Econ.; K. Alexander, M.A.; P.W.J. du Toit.

245



a l b e r t u s  j o h a n n e s  r o u x  v a n  r h i j n  het die eerste lig op 7 
Julie 1890 in Van Rhynsdorp, Kaapprovinsie, gesien. Standerd VI lê hy 
daar in 1904 af; aan die Wellingtonse Hoërskool lê hy die matrikulasie af in 
1907; die B.A. in 1910 aan die Victoria-kollege. In September 1911 vertrek 
hy na Duitsland vir studie in Chemie en Geologie, maar kom in 1914, toe die 
oorlog uitbreek, terug en word onderhoof van Calvinia se hoërskool.

In 1920 word hy benoem as lektor in Chemie in Stellenbosch en behaal die 
M.Sc. in dieselfde jaar. In 1921 is hy terug in Duitsland, waar hy sy proef- 
skrif voltooi en Ph.D. in Chemie (magnus cum laude) behaal en ’n aanstelling 
as hoof van die Hoërskool, Calvinia, aanvaar. In 1925 word hy hoofredak- 
teur van Die Volksblad in Bloemfontein, ’n pos wat hy vir 23 jaar beklee. 
Hy word in 1948 Volksraadslid vir Bethlehem; in 1950 administrateur van 
Suidwes-Afrika; in 1953 minister van Volksgesondheid en Voeding en van 
Mynwese, en vanaf 1954 beklee hy die portefeuljes Ekonomiese Sake en 
Mynwese; in 1959 tot einde 1960 is hy hoëkommissaris in Londen.

Hy was nagenoeg 50 jaar lank wetenskaplike, politikus, kabinetsminister, 
administrateur, ambassadeur, koerantredakteur en onderwysman.

Hy is byna 24 jaar raadslid van die universiteit, waarvan 4 jaar as vise- 
kanselier.

Hy is op 30 Desember 1971 in Bloemfontein oorlede.
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het, is die hele dosentekorps van die afdeling Eksterne Studie en 
’n aanmerklike gedeelte van die administrasie ondergebring. Ein- 
delik kon die direkteur sy belofte van een man in een kantoor 
\ ir almal gestand doen, maar dit het nie lank geduur nie. Die 
universitcit het bly groei, en gou moes ’n huis in Skinnerstraat 
en kantore in Security Building, Pretoriusstraat, oorgeneem word. 
In 1949 verlaat die UniversiteÍt van Suid-Afrika eindelik sy 
kantore in Somersethuis. Die registrateur se afdeling verhuis 
verder af in Vermeulenstraat na die Kcrrygebou, waar daar ook 
’n geskikte lokaal vir die raadsittings was.

Dit het tyd geword dat die universiteit 'n eie tuiste vind. ’n 
Komitee bestaande uit die direkteur, die voorsitter van die raads- 
komitee vir finansies, J. P. Duminy, en nog ’n raadslid, S. P. E. 
Boshoff, het toe reeds so aanbeveel. Die raad het die aanbeve- 
lings aangeneem en die aankoop van die nodige grond aanbeveel, 
maar nie hocr as ’n gestelde bedrag nie. Die goedkoopste beskik- 
bare terrein was in die suid-oostelike buitewyk van die midde- 
stad, maar die registrateur was nie daarmee tevrede nie. Lang- 
ham Murray wou hê die universiteit moet erens naby Kerkplein, 
die hart van die stad, bfy. Ook die uiteindelike keuse het hom 
nie heeltemal tevrede gestel nie. Dit was ’n stuk grond in 
Skinnerstraat, wat vir R12 000 gekoop is. Die Universiteit van 
Suid-Afrika neem sy kans waar om die regering aan die verlíes 
te herinner wat hy gely het toe hy die enigste tuiste wat hy ooit 
gehad het, nl. die gebou in Koningin Victoriastraat in Kaap- 
stad, verkoop het. As gedeeltelike vergoeding vra die universi- 
teit R90 000 om te voeg by die geld wat vir die gebou in Kaap- 
stad ontvang is. Die Tesourie gee ’n bietjie advies oor vereen- 
voudiging van die plan vir die nuwe hoofsetel en verklaar hom 
bereid om die geld te vind. Met verloop van tyd het daar toe ’n 
nuwe kantoorgebou verrys op ’n terrein waarop die universiteit 
reeds ’n huis gehuur het. Almal het gehoop dat hierdie nuwe 
gebou ’n einde sal maak aan die huur van kantore in die stad. 
Teen 1950 was die universiteit se huurrekening byna R14 000 
in die jaar.

Een van die eerste probleme van die afdeling Eksterne Studie
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was die verskaffing van ’n toereikende biblioteekdiens vir stud- 
ente, van wie baie op groot afstand van Pretoria af gewoon het 
en wat almal in die jare onmiddellik na die oorlog gely het 
onder die chroniese tekort aan geskikte handboeke. ’n Leen- 
sowel as ’n naslaanbiblioteek was nodig. Die eerste is met ’n toe- 
kenning van R15 000 gou tot stand gebring. Binne dic eerste 
jaar is meer as 10 000 boeke aangeskaf. Ten dienste van buite- 
studente, asook van die afdeling se eie studente, wys die jaarboek 
op die leengeriewe van ander biblioteke, o.a. die Nasionale Stu- 
dentebliblioteek van die departement van Unie-ondervvys in 
PretorÍa, die Staatsbiblioteek in Pretoria, die Johannesburgse 
Openbare Biblioteek en die verder afgeleë Denny’s Student 
Library van die Strand, Londen.

Daar is ook met die departement van Unie-onderwys gereël 
om die boekebesit van sy biblioteek op Kerkplein te vergroot vir 
naslaan deur eksterne studente. Die recling was egter nie bevre- 
digend nie, en kort daarna is die naslaanafdeling onder die beheer 
van die afdeling Eksterne Studie self gebring. Dit was die begin 
van die biblioteek soos ons dit vandag ken. Die nuwe omvattende 
biblioteek het, soos die bibliotekaris, H. O. K. Zastrau, in 1951 
gesê het, verseker dat elke student in al sy behoeftes op een plek 
geholpe kan raak.

Die jaarlikse toewysing vir die aankoop van boeke was in die 
beginjare maar klein. \ ran R2 400 vir 1948—49 is die toekenning 
in die vroeë jare vyftig vergroot tot iets oor die R6 000. Die 
bedrag was omtrent 9% van die gelde wat die universiteit elke 
jaar vir die ontwikkeling van die afdeling Eksterne Studie be- 
willig het. Die toegekende bedrag kon ncoit die uitgawes dek nie, 
maar milde skenkings het altycl die jaarlikse tekort uitgewis. Die 
biblioteek het uit baie bronne boekeskenkings en geld ontvang. 
Een van die grootste skenkings en ook die eerste was 840 boek- 
dele van die Franse regering. Die Franse ambassadeur, Armand 
Gazel, het die oorhandiging gedoen.

Die biblioteckbegroting is departementsgewys toebedeel, met 
inagneming van die omvang en die besondere behoeftes van elke 
studierigting. Die metode waarvolgens die persentasies bereken
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is, is soms deur teleurgestelde departementshoofde gekritiseer, 
maar oor die algemeen het die stelsel blykbaar baie goed gewerk. 
Engels, die grootste departement, het gewoonlik ’n goeie kwota 
ontvang. Die dosente het ook die voorreg geniet om die Oxford 
Dictionary in hulle kantore te hou. Geen departement is egter 
afgeskeep nie. Die departement Regte het die grootste toekenning 
in 1948 ontvang, en twee jaar iater het die departement Geskie- 
denis ’n spesiale toekenning gekry om die Van Riebeeck-vereni- 
ging se publikasies en die werke van sir George Cory en George 
McCall Theal aan te koop. Die eerste toekennings aan die depar- 
temente vir die aankoop van tydskrifte was R5 per departement. 
As ’n departement meer wou bestee aan tydskrifte, kon hy van 
sy boektoekenning afknyp. ^ .<*■

Die kwessie van eksamens het die pas aangesteldíf'cíosente van 
die afdding Eksterne Studie direk geraak. Daar was so baie ver- 
skillende groepe studente in 1949 dat dit geen wonder was dat 
moeilikhede sou opduik nie, moeilikhede wat nog vererger is 
deur onsekerheid oor die status en selfs die permanentheid van 
die nuwe afdeling en deur twyfel omtrent die kaliber van die 
meeste dosente. Daar was in die eerste plek die studente van die 
samestellende kolleges wat tot die einde van die federale tydperk 
Ín 1951 deur die universiteit geëksamineer moes word. Vir hulle 
het daar lankal ’n stelsel van interne en eksterne eksaminering 
gegeld. Dan was daar die studente aan die Suid-Afrikaanse 
Natureliekollege. Hulle was eksterne studente met spesiale interne 
voorregte. Dié wat die universiteit moes eksamineer maar nie 
onderrig het nie, was die derde groep. Hulle het bestaan uit 
betalende studente van private kolleges, studente wat graad- 
kursusse loop aan inrigtings benede universiteitsrang en die al- 
ieenlopers wat hulleseif geleer het. Ten slotte was daar die direk- 
teur se eie studente. Hierdie verskeidenheid was ’n uitstekende 
rede daarvoor om die beheer oor eksamens in die hande van die 
registrateur en sy helpers te laat.

Nietemin kon die direkteur darem met redelikheid verwag om 
sy eie studente te eksamineer. Wat egter vermy moes word, was 
die beskuldiging van alle onregverdigheid teenoor ander eksterne

250



studente. Een manier om regverdigheid te verseker, is reeds vroeg 
in 1946 deur Jan Hofmeyr aan die hand gedoen. Dit was om 
nommers in plaas van name op die eksamenskrifte aan te gee. 
Die registrateur se kantoor was glad nie geesdriftig oor hierdie 
plan nie, maar prof. Van der Walt en sy dosente was sterk ten 
gunste daarvan. Die rede lê voor die hand. As kandidate kan 
skuil agter ’n naamloosheid, was daar geen rede waarom die 
afdeling Eksterne Studie nie alle eksamenskrifte kon nasien nie, 
ook dié van kandidate wat hulle onder leiding van die mede- 
dingende privaat kolleges vir die eksamens voorberei hct. Binne 
tien jaar was die universiteit se nuwe doseerafdeling goed ge- 
vestig en is die nommerstelsel ingevoer. Die meer onlangse terug- 
keer tot name in die eksamen word nie algemeen goedgekeur 
nie.

Die dagbestuur van die senaat van die Universiteit van Suid- 
Afrika kom in 1947 met ’n nogal ingewikkelde skema vir die 
eksamineer van eksterne studente voor den dag. Die volle senaat 
keur dit met geringe toevoegings goed. Die regte van die direk- 
teur se personeel as eksaminatore word bekragtig, maar daar 
word duidelik bepaal dat hulle net die skrifte van hulle eie 
studente mag nasien. Daar is drie eksaminatore, van wie net een 
tot die afdeling Eksteme Studie mag behoort. Saam met die 
ander twee moet hy verantwoordelik wees vir die opstel van vrae- 
stelle vir sy eie studente. By die toekenning van punte kom hy 
alleen in aanmerking by die nagaan van skrifte wat deur studente 
van die afdeling Eksterne Studie voorgelê word. Een van die 
ander manne dien dan as tweede eksaminator. Die skema het een 
verdienste gehad, nl. dat een enkele vraestel opgestel kon word 
vir alle studente, afgesien daarvan of die universiteit hulle opge- 
lei het of nie. Die skema kon egter nie ’n mate van wisseling in 
die standaard van beoordeling vemiy nie. Van 1948 af is ou 
vraestelle vir die leiding van studente bekombaar by die universi- 
teit en het hulle ook ter insae gelê op plekke oor die hele land en 
in Suid-Rhodesië en Basoetoland.

Die eksamineerstelsel was nie heeltemal bevredigend nie. Dit 
verbaas ’n mens dus nie dat talle ander planne op die vergade-
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Van hierdie v y f d e  r a a d  van die Universiteit van Suid-Afrika skakel een 
persoon op bygaande foto met die voormalige Universiteit van De Kaap de 
Goede Hoop.

Eerw. Leo Sormany is deur die goewerneur-generaal aangestel as verteen- 
woordiger van Natal in 1916. Hy dien in die eksaminerende universiteit tot 
sy ontbinding twee jaar later, en word toe vir opname in die beherende 
liggaam van die opvolgende universiteit benoem deur die raad van die 
Natalse Universiteitskollege. Hy beklee die amp tot Maart 1949, toe die 
kollege die onafhanklike Universiteit van Natal word.

Raad 1947

Voorste Ry (l. na r.J; T.P.C. Boezaart; dr. S.H. Pellissier; dr. Anna J.D. de 
Villiers; prof. F. Postma; mev. M.A. Malan; prof. J. Smeath Thomas; 
R.A. Banks.

2e R y (l. na r.J: W. Orban; prof. W.F.C. Arndt; dr. A. Kerr; dr. P.C. 
Schoonees; dr. R.B. Denison; dr. E.G. Alalherbe; Langham D. Murray 
( registrateur).

3e Ry (l. na r.J: Prof. H.J. Chapman; dr. S P.E. Boshoff; dr. A.J.R. van 
Rhijn; ds. H.J.R. du Plessis; prof. A.J.H. van der Walt; prof. J.P. 
Duminy; P.A. Taljaard (assist.-registrateur).

Inlas: Prof. H. v.d. M. Scholtz; dr. W. de V. Malan; eerw. dr. L. Sormany; 
prof. I.S. Fourie; ].  Cowie; dr. H.H.G. Kreft (vise-kanselier).
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rings van die direkteur se adviesraad voorgestel is nie. Hierdie 
raad het later die dosenteraad geword. Dit het geen statutêre 
bevoegdheid gehad nie. Die strewe was veral gerig op ’n stelsel 
met net twee eksaminatore, wat toe uiteindelik ingevoer is. ’n 
Bykomende faktor in die probleem was die innige verband daar- 
van met die status van die universiteit se doseerafdeling. Na mate 
die afdeling in omvang en krag toegeneem het, het die beperkte 
eksamenbevoegdheid van die dosente al hoe meer kriewelrigheid 
verwek. Die eksaminatore is aangestel deur die studiekomitees 
van die fakulteite, waarin die afdeling Eksteme Studie net een 
verteenwoordiger onder dic baie ander gehad het. Boonop is nie- 
mand in kennis gestel dat hy as eksaminator gekies is voordat die 
saak deur die registrateur se kantoor gegaan het nie. Hierdie 
prosedure het die spanning tussen die afdelings verhoog. Reeds 
in 1948 is beter behandeling vir die universiteit se dosente geëis. 
Baie het sterk daarvoor gevoel dat die tyd aangebreek het dat 
die doseerafdeling van die universitcit apart van die samestel- 
lende kolleges sy eie dekaan moet hê, desnoods die dekaan van 
die fakulteit lettere, aangesien die meeste departemente hier- 
onder geressorteer het. So ’n stap sou prof. Van der Walt en sy 
kollegas hoër status in die universiteitskringe gee. In 1951 word 
geëis dat die departementshoofde professorale rang ontvang.

Op twee maniere het die direkteur groot invloed op studente 
begin uitoefen en sodoende die posisie van die afdeling Eksterne 
Studie teenoor die korrespondensiekolleges versterk. In die eerste 
plck het die Universiteit van Suid-Afrika ’n voorligtingsdiens vir 
almal, waar hulle ook al gestudeer het, ingestel. Aanstaande kan- 
didate vir graadeksamens kon die direkteur raadpleeg oor ge- 
skikte kursusse met die oog op hulle behoeftes, belangstelling en 
aanleg.

In die tweede plek het die afdeling Eksteme Studie besluit 
om van 1948 af elke jaar ’n vakansieskool te hou. Dit het onge- 
twyfeld een van die geslaagdste ondernemings van die Universi- 
teit van Suid-Afrika geword. Van die begin af was dit oop vir 
alle studente. Baie vakansieskoolgangers het by korrespondensie- 
kolleges gestudeer. In al die laaste jare van die federale tyd in
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dic geskicdenis van die universiteit is twee aparte skole gereël. 
Die skool vir blanke studente is in die Pretoriase Tegniese Kollege 
gehou en dié vir die nie-blankes in die inrigting van die Meto- 
distekerk by Kilnerton, naby die stad. Dat die universiteit so ’n 
diens vir nie-blankes gereël het en meer persoonlike aandag aan 
hulle studie gegee het, het bygedra tot die groter bywoning van 
die skool op Kilnerton. Die meeste van hierdie studente was af- 
komstig uit die verskillende etniese groepe van die Bantoes, maar 
daar was ook Kleurling- en Indiërstudente. Lenings en beurse is 
ingestel om die behoeftiges te help om die skool by te woon. Die 
skole is in Julie gehou. Hulle toenemende gewildheid kon gemeet 
word aan die gestadig stygende bywoningsyfer: 160 studente 
skry;f vir die eerste skool in, van wie 84 nie-blankes is, en teen 
1951 is die getal 253, onder wie 135 nie-blankes. In hierdie tyd 
het sowat 14% van die Bantoe-, Kleurling- en Indiërstudente wat 
by die afdeling Eksterne Studie ingeskryf was, die skool byge- 
woon en omtrent 7% van die blankes.

Die reëling vir die vakansieskool is gedoen deur die universi- 
teit se organiseerder, en by elke geleentheid is ’n verteenwoor- 
digende komitee van die studente uit elke groep gekies om te 
help met die beplanning van sosiale geleenthede en om as skakel 
met die dosente te dien. Uitstappies na plekke van belang soos 
die Uniegebou, die veeartsenypos op Onderstepoort en die Voor- 
trekkermonument is onderneem. Daar was ook film\rertonings, 
musiekaande en buitengewone lesings soos die van Guy Butler 
oor die Suid-Afrikaanse digter, Roy Campbell, en ander oor die 
Bantoe se literatuur en kulturele ontwikkeling.

’n Kort tydjie elke jaar is die universiteit in tasbare vorm 
gesien as ’n liggaam van leermeesters en Ieerlinge, en vir baie 
studente was die vakansieskool ’n unieke geleentheid om met die 
dosente kennis te maak en hulle besondere moeilikhede te be- 
spreek. Die skool het ook baie gedoen om rassevooroordeel af te 
breek. Die eerste skool is in die tyd van politieke verandering 
gehou toe die Nasionale Party die verkiesing van 1948 gewen het. 
Bantoestudente het die jaar ’n bietjie vyandigheid teenoor ’n 
oorweldigend Afrikaanssprekende dosentekorps aan die dag gelê.
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Dié gevoel het nie lank geduur nie, want die studente het agter- 
gekom dat die dosente van die afdeling Eksterne Studie bereid 
was om studente van alle rasse op elke moontlike manier te help 
met hulle studiekursusse.

Nog ’n middel om die studente te help en om die studente- 
liggaam tegelyk inniger aan die universiteit te verbind, is by die 
eerste vakansieskool voorgestel. Dit was die stigting van studie- 
groepe op verskeie plekke onder leiding van die organiseerder, 
A. J. Vorster. Daarmee is begin op plekke vir blanke studente 
aan die Rand en in Pretoria en vir nie-blankes by Dundee in 
Natal. Die getal groepe het toegeneem, en binne ’n paar jaar is 
ander gestig in stede van Port Elizabeth in die suide tot Salisbury 
in die verre noorde. Tog kan ’n mens die beweging nie onvoor- 
waardelik as ’n sukses bestempel nie, hoewel daarmee nog voort- 
gegaan word om afsondering onder studente teë te gaan. On- 
vermydelik het party groepe weens gebrek aan kontinuïteit gely, 
want hulle lede het hulle kursusse voltooi of studie by die univer- 
siteit gestaak. Die reëling van die groepe het baie tyd in beslag 
geneem, en die direkteur en sy personeel ntoes die groepe maar 
gedurig aanmoedig. Waar daar geesdrif was, het die groepe egter 
gebloei.

Een studiegroep in Oos-Kaapland het begin dink dat hy die 
kem van iets groters kan wees. In Desember 1950 reël dié groep 
’n musiekaand in die stadsaal van Oos-Londen. Die geleentheid 
word bygewoon deur A. S. Roux van die departement Sielkunde 
en sy vrou. Die werk van die afdeling Eksterne Studie word 
hoog geprys in ’n toespraak waarin ’n kort geskiedenis gegee word 
van die skepping van die afdeling. Vroeg in 1951 skryf Mary 
McMillan, die ere-sekretaresse van die Oos-Londense groep, ’n 
brief aan die sekretaris van onderwys, kuns en wetenskap om die 
minimum vereistes vir die oprigting van ’n universiteitskollege in 
die stad vas te stel en om te verneem hoeveel hulp te wagte kan 
wees van die Universiteit van Suid-Afrika. Hulle antwoord haar 
dat die regering in baie jare nie so ’n uitbreiding van die hoê'r 
onderwys in Suid-Afrika kan oorweeg nie.

Party departemente van clie afdeling Eksteme Studie het uit-
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stekende advies gegee omtrent die bestuur van ’n studiegroep. In 
hierdie verband het die advies van Theo van Wijk van die depar- 
tement Geskiedenis as model gedien vir A. S. Roux toe hy die 
stigting van nuvve groepe in 1951 se uitgawe van Student be- 
spreek het. Dit was egter net in Pretoria en aan die Witwaters- 
rand dat universiteitsdosente werklik persoonlike aandag kon gee 
aan groepsbesprekings. Dit was van die begin af moeilik om die 
studenteliggaam binne die universiteitsgemeenskap te betrek. DÍe 
swak reaksie op vraelyste wat die direkteur uitgestuur het -  be- 
halwe oor onderwerpe wat die student onmiddellik raak -  het 
gedui op gebrek aan belangstelling by baie. Daar was toe nog 
nie verpligte werkopdragte wat gedurende die studiekursus inge- 
dien moes word nie. Baie studente het dus niks meer gedoen as 
om die lesings deur te lees nie en geen moeite gedoen om met 
die dosente in voeling te kom nie. Baie het ewe optimisties ge- 
hoop -  soos wat baie miskien vandag nog doen -  dat ’n vlugtige 
kennismaking met die universiteit se leerstof voldoende is om in 
enige kursus ten minste te slaag.

Promosieplegtighede sou ’n uitstekende middel gewees het om 
die werk van die afdeling Eksterne Studie onder die aandag van 
die publiek te bring en om ’n gevoel van huistrots te kweek. 
Maar gedurende die laaste jare van die federale tyd is grade 
meestal by die samestellende kolleges en by die kollege vir nie- 
blankes op Fort Hare toegeken. Verder is daar klein plegtighede 
in die universiteitskantore in PretorÍa gehou na spesiale eksamens 
vir oorlogstydse studente. By al dié geleenthede is kollege- sowel 
as eksterne studente bekroon. Ook is verskeie eregrade toegeken, 
o.a. D.Phil. aan Mabel Palmer van Durban in 1947, D.Litt. 
aan D. F. Malherbe van Bloemfonteín in 1949 en in dieselfde 
jaar D.Ed. aan Ferdinand Postma van Potchefstroom. Almal 
het baie gedoen vir die hoër onderwys in Suid-Afrika en vir 
kandidate vir die universiteit se eksamens in die besonder. Dit 
was Ferdinand Postma wat prof. Van der Walt aangemoedig 
het om die pos van direkteur in 1946 te aanvaar.

Daar was een poging in 1948 om 5n aparte plegtigheid vir nie- 
blanke graduandi te hou. Die verwagte opkoms was te min om

259



Afgesien van die vakansieskole, waar net ’n beperkte aantal studente betrek 
kon word, moes daar n o u e r  k o n t a k  tussen die universiteit en al sy stu den te  
bewerkstellig word, aangesien daar geen kampus is nie.

By wyse van eksperiment is ’n Nuusbrief in afgerolde vorm in 1947 uit- 
gegee. Dit het so byval gevind dat ’n jaarblad in 1948 uitgegee is onder die 
naam Die Eksterne Student, waarin baie besonderhede van die universiteit 
se doel en strewe en berigte oor dosente en studente verskyn het.

Hierdie blad was so in aanvraag dat daar in 1949 besluit is om twee 
uitgawes te Iaat verskyn. Om praktiese redes is dit egter daarna slegs een 
keer per jaar uitgegee, in 1950 onder die naam Student;  van 1955 af Unisa.

Tans word dié Unisa-Bulletin as prestige-tydskrif van die universiteit uit- 
gegee.

Buiteblad van eerste jaarblad, 1948
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’n gradeplegtigheid vir hulle in Pretoria te regverdig, en toe is 
een in die Paarl gereël deur die Hugenote-unÍversiteitskollege. 
Mense wat gemengde geleenthede van dié aard voorgestaan het, 
het teen hierdie aparte plegtighede beswaar gemaak. Daar het 
protes gekom van enkelinge en ook van die Kleurlingadviesraad. 
Die proefneming is gestaak. Ten spyte van die teenstand uit 
Kaapland het die gedagte egter voortdurend steun onder Bantoe- 
studente in die noorde geniet. Niks is gedoen totdat die laaste 
samestellende kollege die federasie in 1951 verlaat het nie. Die 
volgende jaar is twee plegtighede in die Pretoriase Tegniese 
Kollege gehou. By albei het die vise-kanselier in funksie, prof. 
S. P. E. Boshoff, opgetree. In 1953 is die gradeplegtigheid vir 
nie-blankes na Kilnerton oorgeplaas, en daarna is dit op versoek 
van studente gedurende die vakansieskool gehou.

In 1948 is toestemming gegee dat die lesings van die afdeling 
Eksterne Studie gebruik mag word deur die instrukteurs aan 
twee inrigtings sonder winsbejag: Helderbergkollege in Kaap- 
land, die inrigting van die Kerk van die Sewendedagadventiste, 
en Adamskollege in Natal, die inrigting vir Bantoestudente, wat 
lank onder Edgar Brookes se leiding gestaan het. In dieselfde tyd 
het sekere lektore van die afdeling Eksterne Studie deeltyds 
gehelp by die Kolege ya Bana ba Afrika in Atteridgeville, 
Pretoria. Hierdie skakeling met die kolleges was maar dun in die 
vroeë jare, maar dit was die voorafskaduwing van latere ontwik- 
kelings.

Die eerste daarvan het in 1951 gekom toe ’n ooreenkoms met 
die Transvaalse onderwysdepartement aangegaan is om die 
Heidelbergse onderwysersopleidingskollege in ’n spesiale verhou- 
ding met die Universiteit van Suid-Afrika te bring. Hiervolgens 
is party kollegedosente erken as universiteitsdosente in samewer- 
king met die verskillende departmentshoofde in die afdeling 
Eksterne Studie. Die direkteur en sy personeel het op hulle beurt 
die reg verkry om die werk aan die Heidelbergse kollege te in- 
spekteer. Die resultaat was dat aanstaande onderwysers vir ’n 
graad kon studeer terwyl hulle besig was met hulle kursus vir 
die onderwyssertifikaat. Daardeur kon die kollege ’n inrigting
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word „waar akademiese studie geïntegreer kan word met die 
vorming van die onderwyser as mens en as opvoeder”, soos die 
hoof, G. J. Jordaan, dit uitgedruk het. Dit was ’n stap vorentoe 
in die ondervvysersopleiding in Suid-Afrika.

DÍe instelling van die afdeling Eksterne Studie het weer die 
kwessie van akademiese opleiding in tegniese institute laat ont- 
staan. Die Noord-Kaaplandse tegniese kollege in Kimberley het 
die moontlikhcid oorweeg om studente vir eksterne grade inge- 
volge die geleentheid wat die Universiteit van Suid-Afrika bied, 
voor te berei. Verdere ontwikkelings langs hierdie weg was ’n 
aanloklike vooruitsig, maar die universiteitsbeleid in Suid-Afrika 
was altyd om die aanspraak van tegniese kolleges op hoër status 
teen te staan. Dergelike uitbreiding is dus nie aangemoedig nie, 
hoewel die kwessie later weer geopper is.

Die breuk tussen die universiteit en die Hugenotekollege op 
Wellington was aan die einde van 1951 nog nie volkome nie, 
want die volgende jaar was daar nog 60 kandidate vir die B.A.- 
graad aan die Hugenote-sendingkoilege wat die plek van die 
universiteitskollege ingeneem het. Hierdie studente het onder die 
afdeling Eksterne Studie gewerk.

Prof. A. J. H. van der Walt en sy kollegas het reeds veel tot 
stand gebring toe die laaste twee samestellende kolleges, dié op 
Grahamstad en op Potchcfstroom in 1951 onafhanklike universi- 
teite geword het. Aan die einde van daardie jaar het die afdeling 
Eksterne Studie 2 215 voorgraadse studente gehad. Meer as 
1 500 van hulle was blank, van wie omtrent 900 Afrikaans- 
sprekend. Daarby was daar meer as 400 Bantoestudente, 175 
Asiate en byna 100 Kleurlinge. Nagraadse werk is ook nie ver- 
waarloos nie. Die meeste nagraadse studente het wel die kursus 
vir baccalaureus in opvoedkunde en vir honneurs geloop, maar 
daar was ’n gestadige toename in meestersverhandelings en 
doktorale proefskrifte in voorbereiding.

Die direkteur en sy personeel het groot getalle mense in die 
geleentheid gestel om universiteitsgracle te bekom wat hulle 
anders om ’n verskeidenheid van redes nie sou kon gedoen het 
nie. ’n Opname in 1950 het getoon dat meer as 90% van die

263



afdeling Eksterne Studie se studente bo die normale ouderdom 
vir bywoning van ’n universiteit was. Verskeie was selfs oor die 
50 jaar oud. Dan ook het meer studente uit die platteland as uit 
stede gekom. Hoewel die grote gros in Suid-Afrika woonagtig 
was, met die digste sametrekking in Transvaal, het geblyk dat 
die universiteit die hele Suider-Afrika bedien, soos wat dit altyd 
die geval was. Meer as 5% van die studente was buite die lands- 
grense woonagtig, die meeste in Rhodesië. Verskeie was van oor- 
see.

Die B.A.-graad was die hoofoogmerk, hoewel ander grade, 
veral dié in handel en ekonomie ook gewild was. Onderwysers 
en Ínstrukteurs was verreweg die meerderheid teenoor die ander 
beroepe van clie studente in dic afdeling Eksterne Studie. Daar 
was nietemin ’n opvallende verskeidenheid van beroepe. Daar 
was klerke, huisvroue, boere, sakemanne, diplomate, leëroffisiere, 
motorwerktuigkundiges, sekretarisse, ingenieurs en predikante. In 
die lys van 1950 was daar ook elf gebouopsigters, ’n gelisensieerde 
drankverkoper en ’n insektekundige.

Die afdeling Eksterne Studie het wel baie gewild geword 
onder dié wat graadkwalifikasies begeer, maar dit het geen gees- 
driftige steun in die akademiese kringe in Suid-Afrika geniet nie. 
Die vordering wat in hierdie hoofstuk geskets is, is onder beson- 
der moeilike omstandighede bereik, en in die eerste vyf jaar van 
die afdeling Eksterne Studie se bestaan was dit nooit seker of 
hy ’n permanente instelling in die universiteitswese sou word nie. 
Tot 1951 was die Universiteit van Suid-Afrika in die eerste plek 
’n federasie van samestellende kolleges en vir baie was dit on- 
denkbaar dat die nuwe afdeling die boedel sou oomeem sodra 
die laaste kollege mondig word en verder op eie bene voortgaan. 
Want was die afdeling Eksterne Studie nie wat hy so dikwels in 
die parlement en daarbuite genoem is nie : ’n blote korrespon- 
densieskool en daarby baie duur?
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Die ontwikkeling van die afdeling Eksterne Studie en die toe- 
koms van die samestellende kolleges was nie die enigste bekom- 
mernis van die Universiteit van Suid-Afrika gedurende die vyf 
jaar wat ten einde geloop het met die bedanking van N. J. de 
Wet as kanselier in 1951 en die verkiesing van regter-president 
G. J. Maritz as sy opvolger nie.

Die administrasie van die universiteit het voortgegaan om sy 
taak as eksaminerende liggaam op ’n verskeidenheid van gebiede 
te vervul. Die eksamen vir die juniorsertifikaat het verskeie 
duisende aansoeke elke jaar meegebring. Die nodigheid van hier- 
die toets het egter geleidelik afgeneem, want ander eksamens is 
deur verskeie owerhede ingestel. Naderhand het omtrent net nie- 
blanke kandidate daarvan gebruik gemaak, totdat dit eindelik 
in 1960 afgeskaf is. Die verantwoordelikheid vir die administrasie 
van die Gemeenskaplike Matrikulasieraad het nietemin lank op 
die registrateur en sy personeel gerus. Die ander gemeenskaplike 
raad, wat eksamens in regte en landmeetkunde beheer het, het 
in die vroeë jare vyftig ’n anachronisme begin word en aan die 
einde van die dekade ontbind. Dit is vervang deur ’n raad vir die 
erkenning van regseksamens, wat nie meer administratief onder 
die universiteit geressorteer het nie, hoewel hy daarin verteen- 
woordig is. Die grootste getal kandidate vir die eksamens wat die 
universiteit afgeneem het, was vir musiek.

Hoewel die verband met die Associated Board in Londen aan 
die einde van die oorlog verbreek is, was die kwessie van die 
beheer oor musiekeksamens nie finaal opgelos nie. Daar was nog
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g e r h a r d u s  j a c o b u s  m a r i t z  is op 7 Desembcr 1889 te Klerks- 
dorp gebore. Sy skoolopleiding is aan die Staatsmodelschool, Pretoria, tot aan 
die dood van sy ouers, toe hy by Japie Krige se tehuis vir seuns, Stellen- 
bosch, gaan inwoon het. Hy matrikuleer aan die Boys’ High in 1905 en 
behaal die B.A. in 1908 aan die Victoriakollege. Hy kry ’n Rhodesbeurs, wat 
hom in staat stel om aan Trinity College, Oxford, in 1912 te kwalifiseer vir 
die Middle Temple in die Honours School of Jurisprudence.

Daarna begin hy ’n praktyk in Pretoria, maar kort daarna breek die 
Eerste Wêreldoorlog uit, en op pad om by die rebelle aan te sluit, word hy 
gevang en opgesluit totdat die rebellie onderdruk is.

Na sy ontslag bou hy ’n bloeiende praktyk op en is veral suksesvol in 
die strafhof, Onder andere het hy baie beskuldigdes pro deo verdedig voor 
die spesiale hoogverraadhof wat gevolg het op die 1922-staking.

In 1926 word hy president van die inkomstebelastinghof en in 1930 regter 
van die Transvaalse Provinsiale Afdeling; in 1947 regter-president tot sy 
aftrede aan die einde van 1959. Hy word gehuldig as ’n man wat gehou het 
van ’n skoon lewe, ’n man met moed en durf, en hy was reeds in sy jeug 
’n leier en sportman wat uitgeblink het.

Op 21 Maart 1953 het hy die hoeksteen van die administrasiegebou in 
Skinnerstraat gelê. Hy is kanselier van 1951 tot 1957, toe hy bedank het.

Op 16 Julie 1964 is hy in Pretoria oorlede.

Regter-president Gerhardus Jacobus Maritz, B.A., Q C. 
Kanselier 1951-1957
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baie mense in Suid-Afrika wat ’n terugkeer tot die ou stelsel van 
buitelandse eksaminatore sou verkies het, soos geblyk het op die 
25ste jaarlikse konferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging 
van Musiekonderwysers in 1946. Twee jaar later het die Asso- 
ciated Board te kenne gegee dat hy graag weer wil saamwerk 
op die grondslag van ’n gelyke getal eksaminatore aan elke kant. 
Die Board kon ook ’n diploma aanbied wat wêreldwye erkenning 
geniet. Die Universiteit van Suid-Afrika laat weet dat hy bereid 
is om die saak te oorweeg, maar dat daar ’n ten volle verteen- 
woordigende nasionale advieskomitee insake musiek bestaan en 
dat dié met alle veranderings sal moet saamstem. Teen 1949 
was die breuk met die Associated Board volkome. Op versoek 
van musiekonderwysers begin die Britse liggaam in 1950 sy eie 
eksamens in Suid-Afrika in mededinging met sy vorige vennoot 
te hou.

Die werk van die registrateurskantoor, wat Langham Murray 
nog steeds streng geskei hou van die doseerafdeling, het groten- 
deels gegaan om die verskeidenheid van eksamineerwerk. Volgens 
die cissistent-registrateur, Petrus A. Taljaard, se samevatting van 
die departement se werksaamhede in 1951 was daar byna 10 000 
inskrywings vir musiekeksamens, meer as tweekeer soveel as vir 
graadeksamens van studente van die afdeling Eksterne Studie en 
ander. Daarby het die twee skooleksamens nog 6 000 inskrywings 
en die professionele eksamens 1 000 meegebring. Dit alles het 
’n groot las op die skouers van die administratiewe personeel 
gelê. Daar moes bekendmakings aan eksaminatore en moderatore 
uitgestuur en eksamensentrums bepaal word, toe al meer as 
1 200 in Suid-Afrika en elders. Ook moes vraestelle gedruk en 
versprei word. Die skrifte wat ná die eksamens by die universi- 
teit ingestroom het, moes dan na die eksaminatore uitgestuur 
word. Ten slotte moes die punte besyfer, die uitslae bekendge- 
maak en die sertifikate reggemaak word.

Dit is in ooreenstemming met die belofte van Jan Hofmeyr in 
1947 dat kandidate wat by die afdeling Eksterne Studie inge- 
skryf is, geheel en al op dieselfde manier behandel sal word as 
dié wat by die private kolleges gestudeer het. Die Universiteit
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van Suid-Afrika vvas troucns altyd versigtig om geen aanstoot 
aan die korrespondensiekolleges te gee nie. Buitendien was hy 
altyd bereid om wenke van hulle oor sillabusse vir eksterne stu- 
dente te oorweeg.

Die universiteit was egter nie bereid om amptelike erkenning 
aan die kolleges individueel te verleen nie, nog minder het hy 
hulle reg op onbeperkte kritiek erken. Die aanhef tot die regula- 
sies vir eksterne studente wat in die jaarboeke verskyn het, sê 
beslis dat die Universiteit van Suid-Afrika op generlei wyse ver- 
bonde is aan buiteliggame of inrigtings wat studente vir sy eksa- 
men afrig nie en voeg by in kleiner druk dat inskrywings by die 
afdeling Eksterne Studie na vrye keuse geskied.

Die betrekkinge met die private kolleges was van die begin af 
glad nie hartlik nie. Daar was herhaalde klagtes, waarvan L. J. 
Erasmus, sekretaris van die vereniging van korrespondensie- 
kolleges, ’n paar genoem het in ’n brief van Junie 1947 aan die 
registrateur. Hy beweer dat die blote noem van die afdeling 
Eksterne Studie in die jaarboek neerkom op onbillike konkur- 
rensie, dat willekeurige veranderings aan regulasies en sillabusse 
die werk van die kolleges bemoeilik en dat daar ’n toenemende 
vrees onder eksterne studente van die kolleges wat !id is van sy 
vereniging, bestaan dat punte vir jaarwerk bygevoeg word by 
die eksamentotaal van die universiteit se studente.

Weliswaar was die direkteur en baie van sy personeel sterk ten 
gunste van hierdie beleid. Dit sou studie aanmoedig en help om 
die kloof tussen dosent en student te oorbrug. Nietemin het die 
Universiteit van Suid-Afrika goed besef dat hy onder die om- 
standighede nie die stelsel kon invoer nie, tensy ’n middel bedink 
kon word om almal in te sluit. Een alternatief is in 1952 by die 
vakansieskool beproef met die instelling van vorderingstoetse, wat 
as billik teenoor almal beskou is, aangesien dit nie beperk is tot 
studente van die afdeling Eksterne Studie nie. Die lioop is ook 
gekoester dat die skema groter bywoning van die vakansieskool 
sou aanmoedig. Min studente wou hulle egter aan die toetse 
waag, hoewel die idee die eerste opgekom het by kandidate vir 
die universiteit se eksamens. In 1953 se uitgawe van Student het
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iemand onder die veelseggende naam B. M. Allpass die rede 
gegee. Baie studente het gemeen, aldus Allpass, dat ’n toets waar- 
voor huile in Julie swak voorberei is, geen maatstaf van hulle 
slaagwaardigheid in November sal wees nie. Buitendien kan die 
toegekende punte wel soms ’n grensgeval help om te slaag, maar 
ewe goed sy gebrek aan bekwaamheid beklemtoon.

Daar het gedurig klagtes by die universiteit binnegekom, van 
die verbonde kolleges sowel as van individuele studente. Selfs 
in 1955 was daar aantygings van diskriminasie, wat as ,,bog” 
deur die registrateur verwerp is — teenoor kandidate van buite 
die afdeling Eksterne Studie. Die vereniging van korresponden- 
siekolleges wou alte graag nouer verbind wees met die Universi- 
teit van Suid-Afrika en ’n tweede eksaminator benoem. Die 
universiteit wou weer die vereniging op ’n afstand hou. In Desem- 
ber 1947 word die registrateur, Langham Murray, uitgenooi na 
die eerste vergadering van die raad van beheer oor die vereniging 
van korrespondensiekolleges, maar hy wys die uitnodiging sum- 
mier van die hand.

Die private kolleges het party van hulle argumente op die 
getalle van hulle ingeskrewe studente gegrond, maar in dié opsig 
was hulle saak nie so goed as wat hulle dit voorgestel het nie. Dit 
blyk uit ’n uitvoerige memorandum wat die direkteur in Desem- 
ber 1948 opgestel het.

Daar was in dié jaar weiiswaar meer as 2 500 studente wat 
nie by die afdeling Eksterne Studie ingeskryf was nie teenoor 
die 1 579 wat wel daar gestudeer het. Maar dan moet 640 
totaal onafhanklike studente van die 2 500 afgetrek word. Dan 
het die private kolleges nog ’n geringe getalle-oorwig gehad, 
maar hulle studente was versprei oor baie onderling mede- 
dingende inrigtings. By party, onder andere die Lyceum-kollege 
van Johannesburg, het die studente wat vir ’n graad gewerk het, 
slegs ’n geringe gedeelte van die totale inskrywing uitgemaak. 
Vier inrigtings het die toneel van universitêre onderrig oorheers : 
Transafrika, Rapid Results College, Union College en die Volks- 
korrespondensiekollege. Die eerste het 572 studente gehad, van 
die 320 vir die B.A.-eksamen gewerk het. Rapid Results het 528
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onderrig, van wie 286 vir die graad B.Com. gestudeer het. 
Union College het 270 studente opgelei, van wie 175 B.A. ge- 
loop het. Ten slotte was Volkskorrespondensiekollege se 156 
universiteitstudente meestal ingeskryf vir die B.A.- en die B.Com.- 
graad, byna in gelyke getalle. Hierdie twee grade was die ge- 
wildste onder die studente van die afdeling Eksterne Studie. 
Meer as die helfte het vir B.A. en omtrent 17% vir B.Com. ge- 
studeer. Daar het nogal waarheid in die bewering destyds gesteek 
dat die meeste private kolleges nie veel wins gemaak het uit hulle 
graadkursusse nie, maar dat hulle die kursusse om redes van 
prestige behou het.

Aan die geldelike kant het die korrespondensiekolleges sterker 
gestaan. Hoe uitstekend die onderrig van studente van die Uni- 
versiteit van Suid-Afrika en hoe prysenswaardig die konsepsie 
van universiteitsopleiding deur middel van die geskrewe woord 
ook al was, een ding is seker en dit is dat die onderneming hope- 
loos misluk het juis waar met soveel vertroue gehoop is dat hy 
sou slaag. Daar is beweer dat aangesien die private kolleges ’n 
redelike wins op al hulle ondernemings kon maak, die afdeling 
Eksterne Studie dit ook behoort te kan doen. Dan sou dit geen las 
op die universiteit of op die staat lê nie. Daarom is dit heeltemal 
apart van die administratiewe afdeling van die Universiteit van 
Suid-Afrika gefinansier, sodat sy uitgawes doeltreffend beheer 
kon word.

Helaas, die afdeling Eksterne Studie het gou ’n ontstellende 
vermoë om geld te verswelg aan die dag gelê, vinniger as wat 
almal — behalwe die direkteure van die private kolleges — ooit 
kon gedink het.

Die eerste tekort op 31 Maart 1947 was nog nie te erg nie, 
naamlik net onder R3 167, maar die volgende jaar spring dit 
verontrustend op tot byna R36 000 en in 1949 tot die verplet- 
terende bedrag van R61 330. Langham Murray kla dat die 
universiteit se reserwes nie sulke tekorte kan dek nie, te meer aan- 
gesien die staatstoekenning vir administratiewe doeleindes saam 
met klasgeld en ander inkomstebronne baie ver onder die univer- 
siteit se behoeftes is. In hierdie opsig was daar ’n tekort van
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R40 000 in 1947 en R20 000 in 1948. Die Universiteit van 
Suid-Afrika is dus versoek om te besuinig. Tn 1950 is sekere gelde 
verhoog; die notule van vergaderings is al om die ander jaar in 
Engels en Afrikaans gepubliseer en sekere handboeke is minder 
dikwels uitgereik.

Die toestand in die afdeling Eksterne Studie was ernstig, baie 
ernstiger as wat die meeste dosente besef het. Prof. Van der 
Walt se afdeling het darem ook steun geniet. J. P. Duminy het 
byvoorbeeld voor die staat se universiteitsadvieskomitee verklaar 
dat die verliese van die doseerafdeling buite sy beheer is. Die 
komitee was simpatiek en notuleer die bemoedigende woorde dat 
die afdeling ’n diens van nasionale belang lewer. Die direkteur 
het probeer om uitgawes laag te hou deur besnoeiing van biblio- 
teekboeke met die oog op die ,,ernstige finansiële posisie waarin 
die Afdeling verkeer”. Tog, aan die begin van 1949 was die geld- 
trommel boomskraap.

Die oggend van 7 Maart stuur die direkteur ’n dringende 
telegram aan die sekretaris van onderwys : ,,Finansiële posisie 
van Universiteit uiters sorgwekkend. Onmoontlik om enige ver- 
dere verpligtinge na te kom sonder versekering van uitbetaling 
van gevraagde staatshulp vir afgelope twee jaar. Addisionele 
bankkrediet nie verkrygbaar. Telegrafeer onmiddellik wat die 
posisie is.” Die volgende middag doen prof. Van der Walt 5n 
tweede beroep, gerig aan die vise-kanselier, dr. Van Rhijn, toe 
in Kaapstad : ,,Universiteit kan nie funksioneer sonder onmid- 
dellike hulp. Alle uitbetalings reeds in Februarie gestaak terwyl 
salarisse hierdie maand reeds al nie uitbetaal kan word. Verdere 
bankkrediet onmoontlik.”

Met die uitgeputte bankkrediet en geen geld om die personeel 
te betaal nie, was die posisie inderdaad haglik. Die tesourie het 
indertyd die beskouings van universiteite in die algemeen oor 
hulle geldelike behoeftes ingewag en het al ’n bietjie kriewelrig 
geword oor die swak vertoning van die afdeling in vergelyking 
met die veronderstelde geldelike stabiliteit van die private kol- 
leges, maar na hierdie noodkrete was hy sommer openlik ont- 
stoke. ’n Skatkisorder vir meer as R90 000 is inderhaas gestuur
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om die tekort te dek, maar in ’n brief namens die sekretaris van 
finansies, dr. J. E. Holloway, word duidelik gesê dat die depar- 
tement die saak in ’n baie ongunstige lig beskou : „DÍe Tesourie 
beskou dit . . . baie onbevredigend dat so ’n groot tekort opge- 
hoop het en hy voor !n voldonge feit geplaas is.”

Ondertussen het ’n departementele komitee bestaande uit 
W. V. Robertson en P. J. Olckers reeds aanbeveel dat die univer- 
titeit se afdeling Eksterne Studie ’n jaarlikse subsidie van hoog- 
stens R56 000 ontvang. Die aanbeveling is aangeneem, maar die 
geldelike toestand het nog enige tyd moeilik gebly. Op 13 
Augustus 1949 skryf die direkteur aan H. S. van der Walt, wat 
so pas A. A. Roberts as sekretaris van onderwys opgevolg het. 
Hy wys daarop dat die afdeling Eksterne Studie nog steeds moet 
staatmaak op swaar bankoortrekkings en vra ’n tydelike subsidie 
om die posisie te verlig wat „reeds weer vinnig besig (is) om te 
versleg”. Daar is toe hulp verleen, maar die sekretaris van finan- 
sies het die geleentheid benut om sy ontevredenheid daarmee te 
betuig dat „hierdie diens aansienlik hoër uitgawe meebring as 
wat die Kabinet oorspronklik verwag het” . Dié doseerafdeling 
kon nie verwag om verder op dié hoë peil gesubsidieer te word 
nie, en ook sou die Universiteit van Suid-Afrika se jaarlikse toe- 
kenning nie op ’n formulebasis bepaal word nie. Dit was glad 
geen verrassing dat dr. H. G. Luttig, volksraadslid vir Mayfair 
(Johannesburg) en besturende direkteur van die Transafrika- 
korrespondensiekollege, die kwessie van die staatsubsidie aan die 
afdeling Eksterne Studie in die sitting van 1950 geopper het nie.

Daar is geen rede om die direkteur van spandabelheid te ver- 
dink of om te meen dat die groot tekorte geheel en al te wyte 
was aan gebrekkige sakevernuf nie, hoewel die private kolleges 
so gereken het. Die hele kwessie van universiteitsfinansies is 
ondersoek deur ’n staatskommissie wat in 1951 onder voorsitter- 
skap van dr. J.E. Holloway aangestel is. In sy verslag van Mei 
1953 word die besondere moeilikhede van die Universiteit van 
Suid-Afrika om sy afdeling Eksterne Studie te finansier, duidelik 
aangetoon. In die eerste plek moet sy dosente op gelyke voet 
besoldig word met hulle kollegas van gelyke rang elders in Suid-
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S E N A A T
Dit was reeds baie duidelik in 1944 dat die mondigwording van die same- 
stellende kolleges nie meer ver in die verskiet gelê het nie, en hiermee het 
die vraag saamgehang wat sou van die Universiteit van Suid-Afrika word 
— sou daar nog reg van voortbestaan wees?

Hieruit het die vraag ontstaan wat van die eksterne student gaan word, 
want sy behoeftes het al hoe dringender geword. In hierdie stadium het die 
voorsitter van die senaat ’n belangrike rol gespeel om sake na die een of 
ander kant toe te laat skik. Toe die beslissing kom dat die universiteit ’n 
tweede nuwe bedeling sou kry, het die jare 1946 tot 1948 baie van die 
voorsitter van die senaat geëis, want dit was gedurende die jare dat die 
afdeling Eksterne Studie gestalte begin aanneem het.

Van 1946 af tot 1952 — na laasgenoemde jaar het die universiteit uit eie 
geledere ’n voorsitter van die senaat gekies — moes die universiteit hom 
bewys in sy doserende funksie. In daardie jare het die senaat nog bestaan 
uit ’n oorwig van lede van buite, uit wie ook sy voorsitters gekies is.
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Regs: Prof. J.C. van Rooy 
(Potchefstroomse UniversiteitskollegeJ

1944-46
(Foto: Universiteit van Potchefstroom)

Onder: Prof. H. v.d. M. Scholtz 
(Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat)

1946-48

Onder regs: Prof. W.F. Barker
( Rhodes-universiteitskollege ) 

1948-1952 
(Foto: Rhodes-universiteit)



Afrïka. Tweedens kos ’n biblioteek geld aan personeel en boeke- 
voorraad, en derdens is kantoorruimte besonder duur in Pretoria.

Wat ook al die redes vir clie mislukking was van die doseer- 
afdeling om selfonderhoudend te wees, bestaan daar geen twyfel 
dat sy geldelike probleme sy ondersteuners verleë gemaak en sy 
mededingers, die private korrespondensiekolleges, verheug het 
nie. Geen regering, van watter politieke sienswyse ook al, hou 
daarvan om die pnbliek se geld onnodig uit te gee nie. Jan 
Hofmeyr, die Verenigde Party se minister van onderwys en van 
finansies, het die moontlikheid raakgesien om een geringe bespa- 
ring aan te bring toe die afdeling Eksterne Studie gestig is. Om 
te voorkom dat die staat twee inrigtings subsidieer wat op die- 
selfde terrein werk, het hy die toekenning aan die Witwaters- 
randse Tegniese Kollege besnoei, wat toe sy korrespondensie- 
kursus -  party op graadvlak -  oorgedra het aan die afdeling 
Eksterne Studie.

Die besparing wat so bewerkstellig is, en nog meer, is egter 
gou verteer deur die oënskynlik onversadigbare aptyt van die 
jongeling. Dit was ’n bron van kommer by die Nasionale regering, 
wat in 1948 die Unie se hoër onderwys oorgeneem het, wat daar- 
uit blyk dat aan elke benoemde van die goewerneur-generaal in 
die universiteitsraad opgedra is om besondere aandag aan geld- 
sake in die besprekings te gee.

Die swaar tekorte het aan die lig gekom juis toe die hele toe- 
koms van die afdeling Eksterne Studie en inderdaad ook van die 
Universiteit van Suid-Afrika self in die weegskaal was. Prof. Van 
der Walt het sy bes gedoen om aan sy afdeling die status van 
’n universiteit te gee, maar in die oë van baie het dit tekort 
geskiet aan die universiteitsideaal. Daar is beweer dat, as eksterne 
grade dan werklik nodig was, ’n gemeenskaplike raad ewe goed 
daarmee belas kon word; of anders kon die ouer universiteite, of 
die nuwes wat uit die federale smeltkroes voortkom, miskien 
geneë wees om die eksterne werk oor te neem. Die werklike 
doseerwerk kon dan gevolglik aan die korrespondensiekolleges 
oorgelaat word, wat in elk geval geen uitgawe uit die skatkis 
meebring nie.
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Uit die verslag van die Brookes-kommissie oor die Universiteit 
van Suid-Afrika in 1947 was dit al duidelik dat die universiteit 
sy sake ingrypend sou moes hersien na die afstigting van die 
samestellende kolleges. Die mening is toe en nog enige jare later 
gehuldig dat die universiteit in sy nuwe gedaante as doseer- 
inrigting vir eksterne studente oor te min ervaring beskik om sy 
sake alleen te bestuur. Buitendien was daar die kwessie van die 
publiek se vertroue. Die Universiteit van Suid-Afrika sou met 
meer vertroue bejeen word as dit sou blyk dat sy standaard onder 
die nuwe omstandighede gehandhaaf word. Die Brookes-kom- 
missie het dus aanbeveel dat, sodra ’n kollegeverteenwoordiger 
uittree by die afstigting van sy kollege, ’n nuwe lid deur die 
goewerneur-generaal op advies van die koordinerende raad van 
universiteite benoem word. Hy moes spesiaal een van die konven- 
sionele doserende universiteite verteenwoordig. Indien moontlik 
moes iets soortgelyks in die senaat gedoen word, hoewel aanbe- 
veel is dat die dagbestuur van die senaat sake gedurende die 
oorlog in ’n oorgangstyd bestuur. Sodra die universiteit dan al 
die samestellende kolleges afgegee het, kon die senaat opnuut 
saamgestel word op die grondslag van gelyke verteenwoordiging 
vir die direkteur en vyf gekose lede van sy personeel saam met 
benoemde lede wat op advies van die voorgestelde koordinerende 
raad aangewys word.

Met die nadering van die dag waarop die rekonstruksie van 
die universiteit sou plaasvind, het die private kolleges met vaste 
vertroue op die krag van die sterk organisasie waarin hulle saam- 
gesnoer was, begin aandring op ’n groter aandeel in die sake van 
die universiteit. Op die derde jaarlikse konferensie van die Ver- 
eniging van Korrespondensiekolleges, gehou in September 1950 
in Johannesburg, is die werk van die private instellings hoog aan- 
geslaan deur verskeie sprekers, onder andere deur stadsraadslid 
C.F. Beckett, die stad se onderburgemeester. Daar is gesê dat die 
tyd aangebreek het dat die kolleges ’n verteenwoordiger kry in 
die bestuursliggaam van die universiteit, en omgekeerd dat die 
universiteit iemand in die beheerraad van die vereniging bcnoem. 
Daar is toe ook beweer dat die registrateur se kantoor hom
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skuldig maak aan druk ojj studente om hulle by die afdeling 
Eksterne Studie te laat inskryf. Die gemoedere het hoog geloop 
daaroor dat ’n inrigting vvat groot staatsteun geniet, toegelaat 
word om op so ’n onbillike wyse met handelsondernemings mee 
te ding.

Die Vereniging van Korrespondensiekolleges lê in Desember 
1950 ’n memorandum aan die Universiteit van Suid-Afrika voor 
waarin hy verteenwoordiging in die bestuursliggaam vra. Die 
raad was hierteen gekant, hoewel hy graag nader ingelig wou 
wees oor die presiese oogmerke van die kolleges. So is ’n vergade- 
ring van die vise-kanselier, dr. Van Rhijn, met lede van die 
beheerraad van die vereniging op 12 Januarie 1951 by die Uni- 
versiteit van Kaapstad gereël. Onder dié wat aan die besprekings 
deelgeneem het, was dr. Luttig van Transafrika. Weer is die ver- 
soek om lidmaatskap in die raad geopper. Wat die lede van die 
Vereniging van Korrespondensiekolleges eintlik wou hc, was dat 
die universiteit terugkeer tot sy ou eksaminerende funksie en dat 
die afdeling Eksterne Studie daarvan afgeskei word en lid word 
van die vereniging net soos enige private kollege. Hierteen het 
dr. Van Rhijn hom onverbiddelik verset, maar hy was bereid om 
na die beskouings van die kolleges oor ’n naamsverandering van 
die universiteit te luister, hoewel hy nie veel gehou het van ’n 
,,Suid-Afrikaanse Eksaminerende Raad van Universiteite” nie. 
In die plek daarvan gee hy die naam „UnÍversiteit van Suid- 
Afrika vir Eksterne Studie” aan die hand. Dit was ’n naam wat 
destyds die steun geniet het van ander in die Suid-Afrikaanse 
universiteitswese. As die Vereniging van Korrespondensiekolleges 
meer as dit wil hê, moet hulle met die direkteur self gaan 
praat!

In besprekings oor die toekoms van die afdeling Eksterne 
Studie was prof. Van der Walt en sy kollegas in geen posisie om 
’n beslissende rol te speel nie. Op vergaderings binne die Universi- 
teit van Suid-Afrika was hulle altyd in die minderheid, en hoewel 
die dosenteraad hard geveg het om die wetlik gekonstitueerde 
spreekbuis van die doserende personeel te word, het die raad 
nooit met dieselfde respek na hulle geluister as na die menings
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van dic senaat nie. Die dosenteraad het niks anders as ’n perso- 
neelvereniging gebly nie.

Ook na buite het die direkteur geen volle erkenning geniet nie. 
Op vergaderings van al die Suid-Afrikaanse universiteite was sy 
posisie ’n anomalie. Die liggaam wat lank aanvaar is as die 
gemeenskaplike raadgewende orgaan vir die land se universiteite, 
was die vise-kanselierskomitee. Maar die vise-kanseliers was nie 
almal universiteitshoofde nie, en wat by ’n verteenwoordigende 
liggaam van dié aard belangrik was, is dat dit bevoeg moet wees 
om besluite oor akademiese aangeleenthede te neem. Gevolglik 
is ’n nuwe liggaam, die komitee van universiteitshoofde, in 1949 
in die lewe geroep. Hierin was die Universiteit van Suid-Afrika 
in ’n moeilike posisie. Hy het geen hoof, prinsipaal of rektor, 
gehad nie. Hoewel die direkteur en die registrateur genooi is om 
die vergaderings van die nuwe komitee by te woon, is as die 
universiteit se amptelike verteenwoordiger die senaatsvoorsitter, 
prof. Barker, aangewys. Hy het dié pos beklee gedurende al hier- 
die jare van onsekerheid oor die toekoms van universitêre oplei- 
ding deur middel van korrespondensie. Hy het besonder belang 
gestel in die sake van die Pretoriase inrigting, maar hy het ’n hocr 
lojaliteit gehad. Dit was ook die tyd waarin sy eie kollege, Rhodes, 
volle onafhanklikheid verwerf het.

Die komitee van universiteitshoofde het in 1950 daartoe gekom 
om te erken dat die Universiteit van Suid-Afrika sy doseerfunksie 
moet voortsit na die afstigting van die samestellende kolleges, 
maar hy het gemeen dat die ander universiteite die oorheersende 
en werklike beheer moet behou. Hierdie houding weerspieël die 
algemene verbreide vyandigheid teenoor die werk van die afde- 
ling Eksterne Studie onder akademici, nie alleen in die onafhank- 
like universiteite nie, maar ook in die kolleges op pad na onaf- 
hanklikheid, wat nog in volle krag in die senaat van die 
Universiteit van Suid-Afrika verteenwoordig was. Die Hugenote- 
universiteitskollege was van mening dat die senaat by die rekon- 
struksie van die federale universiteit so saamgestel moet word dat 
daar agting vir eksterne grade sal wees. Dit sou daarop neerkom 
dat die meerderheid van sy lede getrek moet word uit die ander
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universiteite van die land. Professor Van der Walt verklaar die 
wydverspreide aandrang op die beskerming van standaarde op 
hierdie manier as voortspruitende uit ’n vrees dat die afdeling 
Eksterne Studie miskien geneig sou wees ,,om die Akademiese peil 
na benede te dwing om sodoende meer studente te trek” . Dit het 
ook voortgespruit uit die volkome begryplike aarseling om die 
beheer oor te dra aan ’n onbeproefde personeel en so die gevaar 
te loop om die waarde van ’n Suid-Afrikaanse graad te verlaag.

Party inrigtings het inderdaad gewonder of dit verstandig is 
om sake hoegenaamd in die hande van die Universiteit van Suid- 
Afrika te laat. Die Universiteit van die Witwatersrand stel in 
1949 ’n gemeenskaplike raad voor, met bevoegdheid om eksteme 
grade toe te ken. Dit was ’n voorstel wat vir Langham Murray 
destyds aanloklik voorgekom het. Hy het weer die geleentheid te 
baat geneem om sy teenstand teen samesmelting van die eksamï- 
nerende en die doserende afdeling van die universiteit te beklem- 
toon. Die Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat het betoog 
dat ander universiteite die geleentheid moet kry om eksterne 
onderrig te onderneem. Vir die pas ontvoogde Universiteit van 
Natal was die stelsel onvemiydelik maar te betreur. Hy stel voor 
dat die beste manier om die euwels van ’n universiteitswerksaam- 
heid van twyfelagtige aansien te versag, sou wees om die beheer 
daaroor op te dra aan twee ander universiteite. Na sy mening 
sou die UnÍversiteit van Pretoria en van die Witwatersrand die 
geskikste wees, mits hulle bereid sal wees om die onbenydens- 
waardige taak op hulle te neem. Eiebelang het na vore getree in 
die debat, en twee voorstelle is in dié verband vermeldingswaar- 
dig. Uit Bloemfontein kom die voorstel dat eksterne onderrig 
beperk word tot die eerste graad, terwyl die Universiteit van 
Pretoria, met die oog op sy bloeiende buitemuurse werksaamhede, 
wou hê dat studente binne 24 kilometer vTan ’n konvensionele 
universiteit uitgesluit moet word van inskrywing vir eksterne 
graadkursusse.

Op inisiatief van die gemeenskaplike komitee van raad en 
scnaat vir eksterne studie, is daar in 1949 ’n kleiner komitee binne 
die Universiteit van Suid-Afrika gestig om hom oor die toekoms
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van die inrigting te besin. Dit het bestaan uit die vise-kanselier, 
dr. \ 7an Rhijn, die direkteur, die registrateur, ’n verteenwoordiger 
van elke samestellende kollege, nog een vir die onderwysdeparte- 
mente en drie lede van die federale senaat. Die senaatslede was 
prof. Barker, wat as voorsitter opgetree het, prof. Gerrit Dekker 
van Potchefstroom, dekaan van die fakulteit Lettere, en prof. C. 
van H. du Plessis van die Bloemfonteinse kollege, wat dekaan 
van die fakultcit Handel en Administrasie was. Die komitee kom 
tot die gevolgtrekking dat eksterne studie moet voortgaan en dat 
die Universiteit van Suid-Afrika die beste daartoe in staat is.

Verskeie gedagtes oor die beste uitvoering van die besluit is 
oorweeg. Die registrateur, Langham Murray, hoewel sy afwy- 
sende houding omtrent eksterne studie bekend was, het altyd die 
belange van die universiteite voorop gestel. Sy slotsom was dat, 
as die nuwe stelsel voortgesit moet worcl en as die Universiteit 
van Suid-Afrika as verjongde voog daarvan moet wees, dan 
moet sy aansien nie geskaad word deur die beheer oor sy bestu- 
rende en akademiese liggaam by ander instellings te laat setel 
nie. Hy het dus voorgestel dat verteenwoordigers van die soge- 
naamde residensiële universiteite uit die raad gehou word, be- 
halwe moontlik as benoemdes van die goewerneur-generaal. Die 
senaat moes darem na sy mening bykomende lede uit ander 
universiteite hê, hoewel slegs as tydelike maatreël totdat die 
personeel van die afdeling Eksterne Studie deur nuwe aanstellings 
opgebou is.

Die direkteur het die krag van die argumente ten gunste van 
toesig in die senaat deur ander universiteite ingesien, al was dit 
maar om die publiek en veral die akademici te sus. Die memo- 
randum wat hy voorgelê het, het dus uitdruklik verteenwoor- 
diging deur buiteprofessore in die akademiese liggaam beheis. Hy 
het gemeen dat hy uit die aard van die saak as senaatsvoorsitter 
moet optree. Die Universiteit van die Witwatersrand het hierin 
met hom saamgestem, maar ander het sterk verskil. Die meeste 
het gemeen dat die senaat self, soos in die verlede, sy voorsitter 
moet kies. ’n Mens merk sommer die houding van opsetlike 
dwarsboming in hierdie gekibbel om aan die afdeling Eksterne
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Studie volle beheer te ontsc. Tog was die afdeling nog niaar 
klein en daarby nie die enigste liggaam wat vir die onderrig van 
eksterne studente in Suid-Afrika verantwoordelik was nie.

Die raad van die Universiteit van Suid-Afrika het in 1950 ’n 
memorandum aan die komitee van universiteitshoofde voorgelê, 
met 'n uiteensetting van die bestuurstelsel vir die hervormde in- 
stelling, waarby ’n mate van leiding van buite inbegrepe sou 
wees. Daarop is die universiteit versoek om met die departement 
van onderwys, kuns en wetenskap saam te werk om ’n konsep- 
wetsonwerp op te stel. ’n Komitee van raad en senaat, bestaande 
uit J.P. Duminy, S.P.E. Boshoff, W.F. Barker, Ferdinand Postma 
en die direkteur is hiervoor benoem. Die voorgestelde wetgewing 
het toe in Januarie 1951 voor die komitee van universiteitshoofde 
gedien, waar dit met ’n paar veranderings aangeneem is. Die 
direkteur se posisie op die vergaderings van die universiteit het 
tot die einde ongerymd gebly. Die raad het gemeen dat hy by 
die belangrike geleentheid die universiteit moet verteenwoordig, 
maar die voorsitter van die senaat was reeds uitgenooi. Altwee 
het die vergaderings bygewoon, maar prof. Van der Walt se rol 
was meestal dié van ’n belangstellende toeskouer, want prof. 
Barker het die stemreg gehad.

As ’n mens terugkyk, is dit eienaardig dat die direkteur se 
bevoegdheid nog omskryf is in die wetgewing wat gevolg het 
om die Universiteit van Suid-Afrika om te vorm. Hy was tog die 
vanselfsprekende keuse as amptelike verteenwoordiger van die 
doseerafdeling in die raad, maar Wet 30 van 1951 bepaal slegs 
dat ’n raadsetel aangebied word aan ’n lid van die afdeling 
Eksterne Studie, gekies deur die senaat. OndergeskÍktheid is dus 
bestendig, in hierdie geval met min regverdiging.

Een van die laaste wenke van die senaat van die sterwende 
Hugenote-universiteitskollege was dat die registrateur gehoor moet 
word in die raad se besprekings. Ander het weer gemeen dat hy 
daar behoort te wees om te waak oor die belange van die studente 
wat nie by die afdeling Eksterne Studie ingeskryf is nie. ’n Raad- 
setel is egter nie aan die universiteit se administratiewe hoof aan- 
gebied nie. Met die oog op die veranderings op die gebied van

282



Die huisvesting van die afdeling Eksterne Studie in ses kantore van Somer- 
sethuis en ’n huis in Proesstraat was baie ondoeitreffend en onbevredigend.

Die werksaamhede van dié afdeling het besonder vinnig uitgebrei; die 
vraag na studiemateriaal het groter omvang aangeneem as wat verwag is, 
wat meegebring het dat meer personeel aangestel en meer masjiene geïnstal- 
leer moes word.

’n Gebou in Sentraalstraat, wat nog nie heeitemal voltooi was nie, kon 
22 kantore bied, en vroeg in 1948 het dié studie-afdeiing na t r a n s v a l ia - 

g e b o u  verhuis.
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eksterne studie wat voor die deur gestaan het, was dit waarskynlik 
’n verstandige besluit.

Die wet tot wysiging van die wet op die Universiteit van 
Suid-Afrika het op 1 Augustus 1951 in werking getree. Vir 
J.R. Sullivan van Durban was dit die verwesenlinking van sy 
droom van ’n volksuniversiteit. Wet 30 was egter iets minder as 
’n magna carta vir die hoër onderwys van eksterne studente, hoe- 
wel die Universiteit van Suid-Afrika voortaan al sy kragte op 
graadvlak aan hulle behoeftes sou wy. Die universiteit het ook sy 
byfunksies met betrekking tot skool- en musiekeksamens behou 
en het voortgegaan om die Gemeenskaplike Matrikulasieraad en 
die gemeenskaplike komitee vir beroepseksamens te beheer.

Sekere raadslede kon hulle onverstreke ampstermyn Ín 1951 
uitdien. Die laaste afgevaardigdes uit die samestellende kolleges 
het teen Maart van daardie jaar van die toneel verdwyn, maar 
hulle plek is ingeneem deur die hoofde van die land se universi- 
tcite of deur die wat aangestel is om hulle te verteenwoordig. 
Onder die goewerneur-generaal se benoemdes -  eers ses en later 
nog twee -  was daar twee namens die konvokasie. Een van hulle 
is spesiaal gekies om na clie belange van Bantoe-, Kleurling- en 
Indiërstudente om te sien. Verkiesings om konvokasielede aan te 
wys, is dus afgeskaf. Suidwes-Afrika en Rhodesië sou sonder ver- 
teenwoordiging wees sodra hulle dienende raadslede aan die einde 
van hulle ampstermyn kom. Behalwe die benoemdes van die 
afdeling Eksterne Studie is die senaatsvoorsitter ook raadslid 
gemaak. Die vise-kanselier het voorsitter gebly.

Die nuwe senaat sou bestaan uit twee raadslede, die direkteur 
van die afdeling Eksterne Studie ampshalwe, alle dosente wat 
departementshoof is en toekomstige professore. Uit die ander 
universiteite het twee verteenwoordigers uit elke senaat gekom, 
saam met nog agt professore of lektore. Hierdeur is aan die buite- 
universiteite onmiddellik ’n getalleoorwig in die akademiese lig- 
gaam gegee. Hulle posisie is nog verder versterk deurdat die 
persone wat dekane van die verskillende fakulteite was toe die wet 
in werking getree het, asook die voorsitter, prof. Barker, ’n verdere 
termyn as senaatslede aangebly het. Die bevoegdheid van die

284



afdeling Eksterne Studie is ook in fakulteitsrade en studiekomitees 
beperk, want daar het ’n universiteitsdosent nooit alleen opgetree 
nie en het hy gewoonlik teen ’n meerderheid van ten minste twee 
teen een te staan gekom.

Die dosenteraad het darem wetlike erkenning ontvang as ’n 
soort mindere senaat wat by die werklike senaat aanbevelings 
kon doen. Dit het ook voortgegaan om as adviesliggaam vir die 
direkteur te dien. Ten spyte van die geringe toegewings aan die 
afdeling Eksterne Studie het die wet van 1951 hom behoorlik 
op sy plek gehou. Daar is gesê dat die verteenwoordigers van die 
ander universiteite bang was dat daar in die senaat ’n magsblok 
sal ontstaan bestaande uit lede van die Universiteit van Suid- 
Afrika se doserende personeel. Dit kan waar wees dat die vrees 
bestaan het, want in die senaatsvergaderings was daar diegene 
wat die afdeling Eksterne Studie uit die hoogte behandel het en 
glad nie wou sien dat sy dosente die oorhand kry nie. Tog het 
prof. Van der Walt en sy kollegas vriende onder die buite- 
staanders gehad, manne van die kaliber van die bekende tale- 
kenner, G.P. Lestrade van die Universiteit van Kaapstad en 
S.J.H. Steven van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Die direkteur en die UniversiteÍt van Suid-Afrika sou nog teen- 
stand ondervind in die stryd om groter erkenning, maar na mate 
hy Ín aansien en ondervinding toegeneem het, het die afdeling 
Eksterne Studie eindelik alle bedenkings te bowe gekom. Teen 
1951 het die aanvanklike onsekerheid in elk geval verdwyn en 
kon die jong afdeling vorentoe beur op die pad na die blink 
toekoms.
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