
11 ’n Nuwe universiteit 
ontstaan

Prof. A.J.H. van der Walt het die wet van 1951 as ’n proef- 
neming op die gebied van die hoër onderwys in Suid-Afrika 
beskou. Die nuwe in die wet, het hy aan studente in die jaarblad 
van dié jaar verduidelik, lc allereers in die organisasie van die 
Universiteit van Suid-Afrika, nie so seer in die aard van die werk 
wat hy doen nie. Hy wys daarop dat niemand toe meer getwyfel 
hct aan die Iank gevestigde beginsel van eksterne universiteit- 
studie nie.

Hoewel dit heeltemal waar is dat die beginsel van eksteme 
studie nie meer betwyfel is nie, was dit nog lank nie die geval dat 
daar algemeen aanvaar is dat die Universiteit van Suid-Afrika die 
enigste liggaam moet wees om hierdie onderrig te gee nie. Ook 
het nie elkeen gcmeen dit is die beste onderrig nie. Die private 
kolleges was nog altyd gegrief oor die bepalings van die oor- 
spronklike wet, waardeur ’n mededinger met staatsteun teen hulle 
in die veld gestoot is. Etlike jare het hulle skimpskote gelos op die 
universiteit en op die regering wat hom help finansier het, maar 
teen 1955 het studente begin insien dat inskrywing by die Univer- 
siteit van Suid-Afrika sekere voordele bied. Daar was toe 5 586 
aanstaande eksamenkandidate, d.w.s. meer as 75% wat by díe 
universiteit ingeskryf was.

Die korrespondensiekolleges het maar bly hoop op verteen- 
woordiging in die raad namens die studente wat by hulle inge- 
skryf is en op verteenwoordiging deur agt lede in die senaat, 
gekies uit ’n lys wat hulle by die raad van die universiteit indien. 
Hulle het ook aangedring op !n billiker metode om studente te
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eksamineer en het sekere voordele begin insien in die gebruik 
van nommers in plaas van name op die skrifte. Hierdie verande- 
rings in die eksamineerstelsel is inderdaad deur die universiteit- 
senaat aangebring, maar nie as gevolg van druk van die private 
firmas nie. Ten opsigte van die ander eise van die korresponden- 
siekolleges het die registrateur en die direkteur nogal volkome 
eenders gevoel. Die veronderstelling dat die afdeling by impli- 
kasie bloot nog maar 'n ander inrigting van dieselfde stoffasie as 
die lede van die vereniging van korrespondensiekolleges is, was 
volgens Langham Murray skone vermetelheid. Die private kol- 
leges verteenwoordig nie studente nie en beslis nie die meerder- 
heid nie, soos hulle beweer, maar net hulleself, aldus Langham 
Murray. Prof. Van der Walt was net so sterk gekant daarteen 
om aan die kolleges 'n amptelike aandeel van die universiteit se 
sake te gee. Winsbejag word nie in die akademiese wêreld erken 
nie!

Volksraadslede het alle politieke munt wat daar was, uit die 
saak geslaan. Onder dié wat vir die private kolleges voorspraak 
gedoen het, was dr. A.H. Jonker van die Verenigde Party en sy 
kollegas mev. Margaret Ballinger en P.A, Moore. Hulle het die 
Universiteit van Suid-Afrika aangeval op grond daarvan dat dit 
self maar ’n korrespondensiekollege is wat op onbillike wyse 
studente trek in sy mededinging met ander inrigtings wat as 
handelsondernemings optree. Daar is beweer -  en nie sonder 
waarheid nie -  dat dit nooit die bedoeling van die staat was om 
die afdeling Eksterne Studie te laat voortbestaan as hy nie self- 
onderhoudend kan wees nie. En wat gebeur nou? Die staat moet 
’n al groter rekening betaal, en ondertussen is die afdeling en die 
Universiteit van Suid-Afrika byna nie te onderskei nie. Kyk, die 
inrigting is in geen erkende sin ’n universiteit nie. In die aller- 
gunstigste geval moet hy hoogstens die „UniversÍteit van Suid- 
Afrika vir Eksterne Studente” genoem word, soos vroeër reeds 
voorgestel.

Hierdie benaming is nie net deur dr. Van Rhijn voorgestel 
nie, maar ook deur prof. E.G. Malherbe, prinsipaal en vise- 
kanselier van die Universiteit van Natal. Buitendien het dit heel-
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vvat steun van die personeel van die ander residensiële universi- 
teite geniet. Langham Murray was sterk gekant teen enige naams- 
verandering cn het in Februarie 1951 die argumente wat op die 
vorige vergadering van die komitee van universiteitshoofde ge- 
opper is, verpletter. Daar het prof. H.R. Raikes van die Universi- 
teit van die Witwatersrand, oor die algemeen ’n ondersteuner 
van die afdeling Eksterne Studie, die mening uitgespreek dat die 
bestaande naam van die universiteit misleidend is en die on- 
ingewyde laat dink dat dit die voorste setel van geleerdheid in 
die land is, waarop die registrateur geantwoord het dat dit in 
meer as een opsig so is! Prof. Malherbe het betoog dat die her- 
vormde universiteit geen reg het op die trotse tradisie van die 
federale Universiteit van Suid-Afrika nie. Dit was immers saam- 
gestel uit die universiteitskolleges. Maar, sê Murray, wat van die 
eksterne studente in geen onbeduidende getalle nie, selfs in die 
federale tyd ? Party van hulle -  en onvermydelik moes hy senator 
Brookes in die kort lys van name noem -  het die allerwaarde- 
volste bydrae tot Suid-Afrika gelewer. Hy het verder die reg 
van universiteitshoofde betwis om hulle met die saak te bemoei 
en het hulle daaraan herinner dat baie gegradueerdes wat in 
1918 en weer in 1930 lid van die konvokasie v'an ander universi- 
teite kon geword het, verkies het om by die Universiteit van 
Suid-Afrika te bly.

Prof. Van der Walt het net so beslis die ou naam verdedig, 
maar die raad het aanvanklik die noodsaaklikheid van verande- 
ring aanvaar. Prof. Malherbe sê in 1953 dat dit in universitêre 
kringe in die algemeen, meer bepaald in die buiteland, as onge- 
hoord beskou word om selfs die naam ,,universiteit” en die be- 
voegdheid om grade toe te ken, aan ’n inrigting van dié aard 
te gee. Die Universiteit van Suid-Afrika, ontdaan van sy same- 
stellende kolleges, was nie meer soos sy vroeëre susterinstelling in 
Nieu-Zeeland nie, toe naby aan ontbinding. Ook is die universi- 
teit nie ingerig om volgens die begeerte van mense soos prof. 
P.R. Skawran van die Universiteit van Pretoria ’n nagraadse 
inrigting te wees na die model van die Australiese Nasionale 
Universiteit in Canberra, soos die bedoeling oorspronklik in 1946
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was nie. Vir baie vvas dit ongepas dat ’n blote korrespondensie- 
skool ’n nasionale naam dra.

Nietemin, min of meer dieselfde soort vyandigheid is aan die 
dag gelê toe die federale universiteit sy naam gekry het. Daarom 
besluit die regering om eers die menings van gegradueerdes van 
die Universiteit van Suid-Afrika in te win voordat verandering 
oorweeg word. Daar is toe briewe aan ’n groep onder hulle uit- 
gestuur. Iets meer as die helfte het geantwoord ,,van wie die 
meeste hulle teen naamsverandering uitgedruk het” . Die saak is 
toe gelos. DÍe vyandigheid het swaar weggesterf. Tot in 1957 het 
prof. W.G. Sutton, toe prinsipaal van die Universiteit van die 
Witwatersrand, nog die mening uitgespreek dat korrespondensie- 
onderrig vir ’n graad nie regte universiteitsopvoeding is nie en dat 
dit te betwyfel is of kwalifikasies wat op dié wyse by die Universi- 
teit van Suid-Afrika verwerf is, gelykwaardig is met die aan die 
ander universiteite van die land. Nou moet ’n mens erken dat 
selfs die geesdriftigste ondersteuners van die afdeling Eksterne 
Studie gew’oonlik van oordeel was dat eksterne studente die baie 
voordele van die gemeenskapslewe aan ’n residensiële universiteit 
moet ontbeer. Maar die veronderstelling dat die grade van die 
Universiteit van Suid-Afrika minderwaardig is, het die direkteur 
en sy personeel woedend gemaak. Die verteenwoordigers van die 
ander universiteite in die senaat was mos altyd daar om teen die 
verlaging van die standaard te waak. Buitendien het prof. Van 
der Walt ’n span van hoë gehalte gewerf om die verskillende 
studierigtings te behartig. Met groot sorg is ook latere dosente 
gekeur, wat veel tot die sukses van die universiteit se doseer- 
afdeling bygedra het.

Baie van die nuwelinge het ’n leidende rol in die sake van die 
Universiteit van Suid-Afrika en van ander universiteite in die 
land gespeel. J.A. Louw, ’n gegradueerde van Stellenbosch, en 
D. Ziervogel, met ’n doktorsgraad van die Universiteit van 
Pretoria, kom oor na die departement Bantoetale. Ziervogel word 
later departementshoof. G. van N. Viljoen keer op vaste voet 
terug na die departement Klassieke Tale en vervang O. von 
Weber as departementshoof. T.A. van Dyk, wat later na die
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Potchefstroomse Universiteit oorgaan, sluit hom aan by die de- 
partement Sielkunde, en B.S. van As word aangestel as die eerste 
vaste lektor in die departement Naturelle-administrasie, waarvan 
hy later hoof geword het. Dic departement SosÍologic, toe nog 
verbonde aan Maatskaplike Werk, kry H.L. Crause by, wat later 
na die Universiteit van Port Elizabeth oorgaan. Die Rhodesiër, 
J.A. Cilliers, werk saam met L.M. du Toit in die departement 
Rekeningkunde en E.H. Venter kom uit die Vrystaat na die 
departement Opvoedkunde. Hy word later professor vir Empi- 
riese Opvoedkunde in die fakulteit.

F. van den Bogaerde, wat sy vroeë opleiding in Nederland en 
Switserland ontvang, kom van die Universiteit van Stellenbosch 
af na die departement Ekonomie, waarvan hy later hoof word. 
B.J. van der Walt en D.F.I. van Heerden word in die departe- 
ment Wiskunde cn Toegepaste Wiskunde aangestel. Eersge- 
noemde het lank by die universiteit gebly, maar laasgenoemde 
het oorgegaan na die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Nog 
’n lektor wat in dié tyd aangestel is, D.E. Nel van die departe- 
ment Aardrykskunde, het ook na die Bloemfonteinse universiteit 
gegaan. Sy opvolger, M.J. Louw, het later na die inrigting oor- 
gegaan wat die Universiteit van die Noorde geword het.

Litbreiding het ook die skepping van nuwe departemente 
noodsaaklik gemaak. Daar was byvoorbeeld vraag na ’n behoor- 
like ingerigte departement vir kursusse in Duits. Die Tweede 
Wêreldoorlog was nog vars in die geheue, en die Engelstalige 
pers in 1951 was bevrees dat ’n vaste lektoraat in Duits aange- 
bied kon word aan Erich Holm, wat in die Tweede Wêrekl- 
oorlog omroeper oor die Duitse kortgolfsenders was. Hy is 
nie aangestel nie, en die betrekking is uiteindelik beklee deur 
B.A.T. Schneider wat in Berlyn gebore is en later na Suidwes- 
Afrika uitgekom het. Hy verwerf sy doktorsgraad aan die Uni- 
versiteit van Stellenbosch en word later hoof van die departement 
Duits. Dr. Schneider het beskik oor doseerervaring aan die 
Universiteit van Stellenbosch sowel as aan die Universiteit van 
Kaapstad.

Nog ’n ontwikkeling aan die einde van die Van der Walt-era
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in die geskiedenis van die moderne universiteit was die instelling 
van departemente vir bibliografic en biblioteekkunde, later saam- 
gesmelt tot die departement Biblioteekwetenskap. Die kursusse 
is gereël deur die hoof van die departement Wysbegeerte, dr. 
H.J. de Vleeschauwer, en die bibliotekaris, H. Zastrau. Die 
biblioteek het gestadig gegroei. Teen 1953 was daar oor die 
45 000 stukke op die rakke. Dié tyd is ’n vergelyking met die 
Merensky-biblioteek van die Universeiteit van Pretoria gemaak, 
waaruit geblyk het dat die studente en dosente van die Universi- 
teit van Suid-Afrika effens meer van die biblioteekgeriewe ge- 
bruik gemaak het as wat die geval by die Universiteit van Pretoria 
was. Personeelvoorsiening het egter jare lank 'n probleem gebly. 
Die bibliotekaris verklaar : „Die afdeling het hopeloos te min 
personeel.” Die personeel het darem stadigaan toegeneem. Onder 
die nuwelinge in die laaste tydperk van prof. Van der Walt se 
bestuur was H.F. van Broekhuizen, wat by sy aftrede in 1972 
die dokumentêre en spesiale versamelings onder sy sorg gehad 
het.

Die skepping van professorate sou dic status van die afdeling 
Eksterne Studie aanmerklik verhoog het, maar ten spyte van toe- 
nemende aandrang van die kant van die dosente, het die verteen- 
woordigers van ander universiteite in raad en senaat sterk weer- 
stand teen so ’n stap aan die dag gelê. Selfs die goeie ou vriend 
van die universiteit, G.P. Lestrade, was glad nie ten gunste van 
professorale aanstellings binne die Universiteit van Suid-Afrika 
nie. Hy het saamgestem dat die lektore gevolglik die een of ander 
titel kon kry, maar „professor”, nooit! Geldelike oorwegings het 
ook ’n tyd lank die instelling van hoër poste vir die doserende 
personeel vertraag, want dit was die tyd toe die Holloway- 
kommissie besig was met ondersoek na universiteitsfinansies in die 
algemeen. Tog is in 1954 veertien professorate ingestel, waarvan 
nege onmiddellik gevul is. Ses van hulle was onder die eerste 
lektore van 1946 en vroeg 1947. Hulle was D.H. Cilliers, Erward 
Davis, D.J. de Villiers, G.F.J. Muller, A.S. Roux en H.J.J.M. 
van der Merwe. Die ander drie het ’n bietjie later gekom: H.J. 
de Vleeschauwer, F.E. Rádel en Dirk Ziervogel. Van geboorte
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was daar ses uit Suider-Afrika, saam met ’n Belg, ’n Engelsman 
en 'n Duitser wat hulle in ons land gevestig het.

Selfs voor hierdie poste goedgekeur is, het die doserende perso- 
neel nog ’n blyk van vertroue ontvang. In 1951 bedank die 
dekaan van die fakulteit Regte, adv. H.F. Sampson van Rhodes, 
en word sy plek ingeneem deur adv. Dawid de Villiers van die 
afdeling Eksterne Studie. Kort daarna word D.H. Cilliers dekaan 
van die fakulteit Opvoedkunde in die plek van J.Chr, Coetzee 
van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onder- 
wys. ’n Rukkie later vervang J.A. van der Walt van die departe- 
ment Sosiologie prof. D.C.S. du Preez van Potchefstroom as 
dekaan van die fakulteit Sosiale Wetenskap. Die tyd dat alle 
dekane lid sou wees van die universiteitspersoneel was nie meer 
ver af nie. Geleidelik het die afdeling Eksterne Studie ook die 
voorsitter van die verskillende studiekomitees opgelewer.

Hierdie winste was maar klein, onidat die universiteit nog 
steeds oorheers is deur die verteenwoordigers van die meer orto- 
dokse instellings vir hoër onderwys in die land. Prof. A.J.H. van 
dcr Walt se status was nog nie so hoog as wat baie gemeen het 
dat dit behoort te wees nie. Vir hulle was dit onlogies dat die 
belangrikste persoon in ’n instelling wat in die volste sin ’n 
doserende universiteit geworcl het, nie vanself die leier van die 
akademiese senaat is nie, hoewel die liggaam en sy dagbestuur 
deur ander universiteit beheer word. Hierteen is egter sterk wal 
gegooi deur diegene wat daarin ’n poging gesien het om die 
universiteit los te wikkel uit buitebeheer. Hierdie vyandigheid was 
in April 1952 nog glad nie te bowe gekom nie, hoewel die direk- 
teur toe genoeg steun gekry het om te verseker dat hy as voor- 
sitter van die senaat gekies word in opvolging van prof. Barker.

Verdere reorganisasie het plaasgevind na die aftrede van 
Eangham Murray as registrateur aan die einde van Maart 1953. 
Hy het hom op voorbeeldige wyse van sy taak gedurende ’n lang 
en moeilike tyd gekwyt. Dit was dus glad nie onverwags dat hy 
gevra is om in dieselfde hoedanigheid by ’n ander universitêre 
instelling te dien nie. Dit was die Universiteitskollege van 
Rhodesië en Njassaland, tans die Universiteit van Rhodesië.
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Langham Murray hct altyd daarop gestaan dat die administra- 
tiewe en die doserende afdeling van die Universiteit van Suid- 
Afrika volkome apart gehou word. Met sy vertrek na Salisbur) 
kon die raad dit oorweeg of dit nou regtig nodig is dat die 
personeel van die afdeling Eksterne Studie nog insae belet word 
in die registrateur se registers, en omgekeerd dat die registrateur 
nie studente mag raad gee nie.

Die dienende assistent-registrateur, Petrus A. Taljaard, is uit 
87 kandidate \ ír die registrateurspos gekies. Langham Murray 
het sy opvolger in ’n lofgeskrif verwelkom, wat in die uitgawe van
1953 van die blad Student verskyn h e t: ,,I have stepped down 
from the platform; but Amurath to Amurath succeeds and the 
mantle of Elijah (’n swart sytoga met ’n smal belegsel van skar- 
laken sy weerskante voor -  Jaarboek -  Akademiese drag) has 
fallen upon a worthy Elisha.” Hierdie ampstoga het nie lank om 
die skouers vran die nuwe registrateur gehang nie. Later in 1953 
word Petrus Taljaard lid van die Transvaalse Provinsiale Raad. 
Die universiteit gee hom verlof tot aan die einde van 1954, toe 
hy die aftreeleeftyd bereik het.

Die sekretaris van die afdeling Eksterne Studie, B.F.J. van 
Rensburg, word in waarnemende hoedanigheid as registrateur 
aangestel, en sy pligte as sekretaris word oorgeneem deur die 
hoofklerk, L.G. van der Merwe. Hierdie poste word in Januarie 
1955 permanent. Twee jaar later word die sekretaris assistent- 
registrateur. Die eksamenafdeling is ter wille van die handels- 
kolleges apart gehou onder J.J. Brits. Hy het 'n moeilike taak 
gehad, soos sy kollega, A.J. Vorster, in 'n artikel in Student van
1954 aangetoon het. Die vorige jaar se graadeksamens het 
30 000 skrifte van meer as 4 000 studente uit 550 sentrums in 
Suid-Afrika en die buiteland opgelewer.

Die direkteur het in 1953 ’n konferensie oor korrespondensie- 
onderrig in die Verenigde State van Amerika bygewoon. Kort 
na sy terugkeer het hy die aftreeleeftyd, wat toe 60 jaar was, 
bereik. Sy dienste was egter so waardevol dat die raad hom oor- 
reed het om nog ’n tyd lank aan te bly. Die ou ampsbenaming 
waarmee hy sedert die instelling van die afdeling Eksterne Studie
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p e t r u s  a r n o l d u s  t  a l j a a r d  is op 2 Desember 1894 op die 
plaas Uitval, distrik W epener, O ranje-Vrystaat, gebore. Sy eerste skool- 
opleiding kry hy in díe konsentrasiekamp, Bethulie, waarna hy etlike jare op 
W epener skoolgaan. D aarna na Grey-kollege, Bloemfontein, waar hy in 1915 
die matrikulasie aflê en die Thomas Robertson-beurs verower. In 1918 behaal 
hy die B.A.-graad aan die Grey-universiteitskollege en in 1920 die LL.B. aan 
die Transvaalse Universiteitskollege. Hy tree in diens van die Unie-onder- 
wysdepartement in 1919, sluit 6 m aande later by die universiteit aan en 
word die derde manspersoon in die personeel. In 1927 word hy rekenmeester 
en 1934 assistent-registrateur, ’n pos wat hy byna 20 jaa r beklee voordat hy 
mnr. M urray opvolg. Hy was m inder as 2 jaa r registrateur om dat hy reeds 
aftree-ouderdom bereik het.

Hy is baie bedrywig in die openbare lew e: 16 jaar lid en voorsitter van 
die dorpsraad, Herc.ules, toe drie jaar raadslid, is vier keer burgemeester van 
daardie gebied; later ook onderburgemeester van Pretoria. Hy is ook nog 
later lid van die Provinsiale Raad van Transvaal.

As am ptenaar het hy selde op die voorgrond getree, m aar sy invloed het 
orals gegeld.

Na sy uittrede is hy weer tydelik in diens en voltooi hy so ’n deurlopende 
50 jaa r diens aan die universiteit. T o t die einde het hy daagliks ’n volle dag 
se arbeid gelewer.

Hy is op 8 September 1970 in Pretoria oorlede.
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betitel is, is cleur die van ,,prinsipaal” vervang, sodat hy uitein- 
clelik in sy nuvve hoedanigheid die administratiewe en die dose- 
rende afdeling, so lank geskei, kon saamsnoer. Hy kon toe ook 
op gelyke voet met sy kollegas op clie vergaderings van die komitee 
van universiteitshoofcle optree.

Teen hierdie tyd is onderrig in ’n groot verskeidenheid van 
vakke aangebied, hoewel nie almal waarvoor clie universiteit 
eksamen afgeneem het, op die lys verskyn het nie. Die natuur- 
wetenskappe was veral baie beperk. Die studente moes, soos te 
verwagte, clie bewys lewer dat hulle voldoende praktiese werk 
gedoen het voordat hulle tot die eksamen toegelaat is. Daar was 
egter geen departement wat hierin onderrig gegee het nie, en die 
beheer in die senaat was in die hande van buitestaande raad- 
gewers. So het Barker van Rhodes in die vroeë jare vyftig gehelp, 
asook S.F. Bush van Natal. Die dekaan van die fakulteit Natuur- 
wetenskap vir hierclie hele termyn was prof. D.J. du Plessis van 
Potchefstroom. Die kwessie van kursusse in die natuuweten- 
skappe sou later weer geopper word.

Daar was reeds ’n vraag na gracle in die apteekwese, en die 
tegniese kolleges wat op hierdie gebied cliplomawerk gedoen het, 
sou maar te gretig gewees het om graadkwalifikasies aan studente 
deur bemiddeling van die Universiteit van Suid-Afrika te gee. 
Dieselfde het gegeld vir die ingenieurswese. Nie lank daama nie 
het die sekretaris van onderwys, J.J.P. Op’t Hof trouens in die 
openbaar voorgestel dat die universiteit, net soos sy Londonse 
suster, weer grade op dié gebied instel. So ’n ontwikkeling sou 
egter weer die ou probleem van clie verhouding van tegniese 
kolleges tot universiteite na vore bring. Daar was immers toe nog 
algemene teenstand teen die vervaging van die grense tussen 
hulle. Voorlopig vra die komitee van universiteitshoofde net clat 
die Universiteit van Suicl-Afrika met eksamen in die natuur- 
wetenskappe moet help solank hy nog sy eie kursusse hierin oor- 
weeg.

Die skone kunste, ’n onderafdeling van die fakulteit Lettere, 
was ook beperk. O.J.P. Oxley, professor van skone kunste in 
Natal tot 1952, was die eerste voorsitter van die Universiteit van
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Suid-Afrika se studiekomitee op dié gebied. Hy het later in raad- 
gewende hoedanigheid opgetree. Daar was ook ’n studiekomitee 
vir musiek onder voorsitterskap van prof. P.R. Kirby van die 
Universiteit van die Witwatersrand, maar daar is nooit ’n aparte 
fakulteit vir musiek ingestel nie. Hierdie vak het altyd ’n afdeling 
van die fakulteit Lettere gebly.

Grade in die godgeleerdheid is voorlopig opgeskort, hoewel 
’n paar toepaslike vakke, waaronder Sistematiese Teologie en 
Hebreeus, in die jaarboek aangegee is as eksamenkeuses vir ’n 
letteregraad. Daar was ’n studiekomitee vir Semitistiek onder 
prof. A. van Selms van die Universiteit van Pretoria. Die vroeë 
studiekomitee vir Godgeleerdheid onder voorsitterskap van prof. 
S. du Toit van Potchefstroom is egter vervang deur ’n adviseur, 
eerw. W. Cosser van die Rhodes-universiteit.

Die moontlikheid om ’n graad ekstern te verkry, het onge- 
twyfeld 'n toenemende aantal studente van alle rasse aangetrek 
om hulle by die Universiteit van Suid-Afrika te laat inskryf. Aan 
die einde van die bewind van prof. Van der Walt is alle mede- 
dingers, vir sover dit studentetalle betref, agtergelaat. Dit was 
dus te verwagte dat mense begin dink het dat die universiteit dit 
nie so nou geneem het met die verpligting wat by wet 18 van 
1946 opgelê is nie, naamlik om by aansoek van 'n student om 
inskrywing vas te stel of daar voldoende redes is waarom hy 
nie by ’n ander universiteitsinrigting kan studeer nie.

Om klagtes hieroor te vermy, het die raad in 1953 en 1954 
begin om twyfelagtige aansoeke om inskrywing na die ander 
universiteite te verwys. Die veranderde prosedure het onmiddellik 
’n swaar las op die universiteit se administrasie gelê. Buitendien 
het dit kwaai proteste van studente uitgelok. Hulle het hulle 
sommer op die minister van onderwys, kuns en wetenskap beroep. 
Darem nie alle universiteite in die land het hulle regte in dié 
verband opgeéis nie. Die Universiteit van Natal was byvoorbeeld 
heeltemal bereid om alle twyfelgevalle in verband met inskry- 
wing aan die Universiteit van Suid-Afrika oor te laat. Daar het 
egter probleme in verband met die buitemuurse afdeling van die 
Universiteit van Pretoria ontstaan, want baie mense het gemeen
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dat daarmee voldoende voorsien word in die behoeftes van 
studente wat in die onmiddellike nabyheid woon. Die minister, 
J.H. Viljoen, het hom in ’n moeilikc posisie bevind. Dit is miskien 
ondemokraties om ’n behoorlik bevoegde student te weier as liy 
bereid is om die Universiteit van Suid-Afrika se gelde te betaal, 
eenvoudig omdat hy miskien aan 'n ander inrigting kan studeer. 
Eindelik in 1954, is besluit om weer die ou stelsel in te voer, en 
daarna het die Universiteit van Suid-Afrika weer self sy studente 
gekies.

In die naoorlogse jare het alle universiteite gebuk gegaan 
onder geldnood. Die Holloway-kommissie van 1951 het dus 
hesluit om inligting uit die eerste hand oor die vraagstuk in te 
win deur die verskillende inrigtings, ook Fort Hare, te besoek. 
Die Universiteit van Suid-Afrika het in Februarie 1952 ’n memo- 
randum opgestel en dit namens die universiteitsraad aan die 
kommissie voorgelê. Daarin is een feit beklemtoon wat na die 
mening van die raad besonder ernstige oorweging verdien, naam- 
lik dat die Universiteit van Suid-Afrika slegs dan sy werk doel- 
treffend kan verrig as studente wat hulle daar vir die eksamen 
laat inskryf, behalwe in besondere omstandighede, verplig word 
om hulle onderrig by die universiteit te ontvang of by ’n goed- 
gekeurde onderwysinrigting ,,wat voltydse of deeltydse monde- 
linge klasonderrig verskaf”. Daardeur sou die private korrespon- 
densiekolleges die terrein van voorgraadse onderrig moes prysgee 
en sou die Universiteit van Suid-Afrika hoër standaarde kon stel 
deur die stelsel van verpligte werkopdragte vir alle studente in te 
voer.

Die memorandum wys verder daarop dat verpligte inskrywing 
by die afdeling Eksterne Studie nie hoër staatstoekennings sou 
meebring nie, aangesien die koste verbonde aan die ekstra perso- 
neel gedek sou word deur die inkomste uit ’n groter studentetal. 
Dit was miskien wensdinkery, maar daar is ook gedink aan ver- 
hoogde onderriggeld. Die gelde is destyds laag gehou om op 
gunstige voet met die handelskolleges mee te ding. Dit is egter 
’n duur beleid, want die universiteit moet besonder swaar laste 
dra wat nie vir sy mededingers geld nie. Die raad betoog dat ’n
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toereikcndc subsidieformule vir dic afdeling Eksterne Studie 
gevind moet word en stel ’n wisselskaal gegrond op inkomste voor. 
Staatsteun sou dan R3,00 per R1,00 op die eerste RIO 000 bedra 
en dan afloop tot 24 sent vir elke rand inkomste bo R80 000. 
Die raad meen dat die ,,gebaar” van R4 000 vir administrasie 
onrealisties is. Jaar vir jaar is daar al verliese gely as gevolg van 
hierdie suinige staatstoekenning.

In verband met die hele kwessie van subsidie vestig die memo- 
randum die kommissie se aandag daarop dat die universiteit met 
die oog op die agt benoemings deur die goewerneur-generaal in 
sy raad ,,redelik (kan) verwag dat die staat se belangstelling meer 
prakties getoon sou word”. Daarby word die kommissie daaraan 
herinner dat die Universiteit van Suid-Afrika sekere funksies in 
die openbare belang uitoefen. Teen buitelandse mededinging in 
probeer hy om ,,’n eg Suid-Afrikaanse gees in die Suid-Afrikaanse 
musieklewe” in te voer en het hy ook, mede op versoek van die 
regering, ’n reeks eksamens in spraakopleiding ingestel.

In die kommissie se verslag van 1953 is ’n hele hoofstuk aan 
die probleme van die Universiteit van Suid-Afrika gewy. Die 
kommissie was voorlopig teen verpligte inskrywing. Hulle het 
gemeen dat die hoë standaard wat dic dosente van die afdeling 
Eksterne Studie stel, ’n uitstekende uitwerking op die werk van 
die handelskolleges het. Buitendien het daar goeie redes bestaan 
om te wag tot ’n groter getal studente onderrig deur middel van 
die universiteit sou verkies.

By die nagaan van die geskiedenis van die aparte subsidie aan 
die afdeling Eksterne Studie wys die kommissie daarop dat daar 
aanvanklik verwag is dat staatsteun nie lank nodig sou wees nie. 
Hierdie verwagting is nooit verwesenlik nie. Die Universiteit van 
Suid-Afrika kan homself wel help deur onderriggelde te ver- 
hoog, maar ’n bevredigende subsidieformule sal tog gevind moet 
word. Die kommissie se aanbevelings was nie onredelik nie, hoe- 
wel darem ’n bietjie skraps vir sover dit die administrasie betref. 
’n Korter wisselskaal is voorgestel, naamlik R2,00 vir elke R1,00 
op die eerste R20 000 aan studentegelde, met inbegrip van in- 
skrywingsgeld, gevolg deur ’n rand-randsgewyse subsidie vir die
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volgende R20 000 en daarna 50 sent vir elke rand inkomste. Die 
skaal sluit die administratiewe subsidie in, en daar is uitdruklik 
aanbeveel dat geen deel van die bedrag toegewys aan die afdeling 
ïiksterne Studie gebruik moet word om tekorte in die eksamen- 
afdeling te dek nie, aangesien hierdie afdeling selfonderhoudend 
behoort te wees.

Die universiteit is hiermee nog nie op dieselfde voet as die 
ander universiteite gesubsidieer nie, maar na die aanname van 
die Holloway-kommissie se voorstelle was die geldelike vooruit- 
sigte ten minste beter. Daar sou al om die vyf jaar ’n hersiening 
van die subsidie plaasvind, en die komitee van universiteitshoofde 
wat in 1953 die funksie van die sterwende vise-kanselierskomitee 
geheel en al oorgeneem het, sou in die regering se universiteits- 
advieskomitee verteenwoordig word. Hoe meer geld hoe beter 
natuurlik, veral vir skemas soos bykomende volksopvoeding en 
die instel van publikasiereekse. Met ’n inkomste uit gelde van 
nagenoeg R240 000 in 1955, waarby die staat omtrent R160 000 
gevoeg het, het die universiteit dié jaar die heel bevredigende 
oorskot van R24 000 getoon.

Ook in ander opsigte het sake vir die universiteit goed verloop 
teen die einde van prof. Yan der Walt se ampstermvn. Die 
vakansieskool het voortdurend gegroei en gebloei en kon elke 
jaar ’n beskeie wins toon. Eienaardig, in 1954 was daar ’n geringe 
daling in die opkoms. In dié jaar was die blankes vir die eerste 
keer in die meerderheid. Die volgende jaar het darem 393 aan- 
staande kandidate vir die universiteit se eksamens opgekom. Van 
hulle was 206 blankes en 187 uit die ander rassegroepe. Wat nog 
beduidender is : uit die statistiek blyk dat meer as 19% van die 
nie-blanke studente by die afdeling Eksterne Studie die vakansie- 
skool bygewoon het, persentsgewyse meer as drie keer soveel as 
die blanke studente.

Soos in die verlede is ook elke jaar ’n promosieplegtigheid 
gehou. Daar is voortgegaan om die Kilnertoninrigting vir Bantoe-, 
Kleurling- en Indiërstudente te gebruik. In 1955 is die plegtig- 
heid vir blankes in die stadsaal van Pretoria gehou. By dié 
geleentheid is die kongregasie toegespreek deur die superinten-
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dent-generaal van ondervvys in Kaapland, dr. J.G. Meiring, lid 
van die universiteitsraad.

Die Universiteit van Suid-Afrika het ook nuwe verantwoorde- 
likhede op hom geneem. Hoer onderwys aan nie-blankes is vir 
ondersoek opgedra aan ’n staatskommissie wat in November 
1953 aangestel is. Die lede was dr. Holloway, professor Malherbe 
van die Universiteit van Natal en prof. R.W. Wilcocks van die 
Universiteit van Stellenbosch. Die Kolege ya Bana ba Afrika is 
in die verslag van die kommissie, wat die volgende jaar verskyn 
het, bespreek, deels met die oog op die begeerte van die Universi- 
teit van Suid-Afrika dat dié inrigting verder aan sy hand ont- 
wikkel. Maar die kollege het nooit gefloreer nie en het nog lank 
nie onderwys op voorgraadse peil gelewer nie. Nietemin was die 
verbintenis tussen die kollege en die universiteit ’n aanduiding 
van clie rigting waarin hoër onderwys vir nie-blankes in Suid- 
Afrika kon ontwikkel. Die publiek was glad nie eenparig daaroor 
dat ’n beleid van aparte ontwikkeling ten opsigte van universitêre 
opleiding gevolg moet word deur die instelling van inrigtings vir 
bepaalde groepe mense nie. Die Natalse Indiërkongres het met 
afwysing van die beleid gereageer, so ook die konvokasie van die 
Universiteit van Natal. Verder het die prinsipaal van die I'niver- 
siteit van Kaapstad, prof. T.B. Davie, daarop gewys dat Ameri- 
kaanse universiteite wegbeweeg van segregasie in die hoër onder- 
wys.

Maar as segregasie die toekomspatroon moes wees, was daar 
instansies wat bereid was om nuwe inrigtings onder die vleuels 
te neem. Die stadsklerk van Benoni bepleit die stigting van 'n 
nie-blanke universiteit by Daveyton, en die Universiteit van 
Pretoria is bereid om in te staan vir ’n Bantoe-universiteitskollege 
in die Noorde. Daar was ongetwyfeld ’n toenemende behoefte 
aan meer geleenthede vir nie-blankes. Die sekretaris van naturelle- 
sake, dr. W.W.M. Eiselen, sê in 1956 dat die Universiteit van 
Suid-Afrika ,,’n baie geskikte moeder- of voogdyskapsrol’’ kan 
speel. Dit het ’n lang tradisie van verbinding met kolleges en het 
’n besondere verhouding gehad met die Universiteitskollege van 
Fort Hare, die een inrigting van aansien in die kort geskiedenis
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van die hocr onderwys vir nie-blankes in Suid-Afrika totdat dié 
kollege hom onder die Rhodes-universiteitskollege gestel het.

'n Geleentheid vir die Universiteit van Suid-Afrika om te wys 
dat hy weer hierdie rol kan speel, het in 1955 gekom. Die 
universiteitskollege wat die Rooms-Katolieke Kerk by Roma in 
Basoetoland aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog geopen 
het, is oorgeneem deur die Oblate van die Onbevlekte Ontvange- 
nis, die orde wat die tweetalige Universiteit van Ottawa in 
Kanada gestig het. Uit hierdie Kanadese inrigting het ’n gedeelte 
van die personeel vir die Basoetolandse kollege, wat later na 
Pous Pius XII vernoem is, gekom. Hulle studente, meestal 
Bantoe, het die voorreg geniet om as eksterne kandidate aan die 
eksamens van die Universiteit van Suid-Afrika deel te neem. Na 
verkryging van die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse departe- 
ment van onderwys, kuns en wetenskap en die Britse regering, 
is voorgestel om die twee imigtings in ’n los verband nader te 
verbind. As eerste stap tot verhoogde status is die Katolieke 
Universiteitskollege Pius XII in September 1955 toegelaat om 
sy cie promosieplegtigheid by Roma te hou. Eindelik is op 27 
September ’n oorecnkoms tussen die rektor, vader Guilbeault, 
en die Universiteit van Suid-Afrika onderteken waarvolgens die 
universiteit twee verteenwoordigers in die bestuursliggaam van 
die kollege sou hê, met ’n wederkerige voorreg dat assessorlede 
van Roma die akademiese vergaderings in Pretoria mag bywoon. 
Die stelsel het nie sonder wrywing gewerk nie en het ook nie lank 
gehou nic. As ’n stap in ’n nuwe rigting was dit egter belangrik. 
Prof. Van der Walt het destyds gesê : ,,Hiermee is myns insiens 
die grondslag gelê van ’n beleid wat in die toekoms van groot 
betekenis mag word in verband met die organisasie en ontwik- 
keling van hoër onderwys vir die nie-blar.kes van ons land.”

Kort op die hakke van hierdie nuwe ontwikkeling wat, ten 
spyte van die aansprake van sy voorstanders, nie in die beste 
belang van die Suid-Afrikaanse universitêre onderwys as geheel 
of van die Universiteit van Suid-Afrika was nie, is ’n private 
stigting kragtens die maatskappywet van 1926 aan die begin van 
1956 voorgestel. Dit sou heet die Vrye Ghristelike Universiteits-
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kollegc en sou geregistreer word by ’n adres in Burolaan, Pretoria. 
Die hoofdoel volgens die konsepstatute was blykbaar om grade in 
die Godgeleerdheid toe te ken, maar die deur is oopgelaat vir 
ander grade. Na bevind van sake sou die kollege bereid wees 
cm studente van alle rassegrocpe te onderrig, hoewel dit in die 
eerste plek vir blankes gestig sou word, Die nuwe inrigting het 
gehoop om konvensionele lesings sowel as korrespondensieonderrig 
te gee.

Die voorgestelde ontwikkeling was „in direkte botsing met die 
huidige wetlike posisie, waaiwolgens die Universiteit van Suid- 
Afrika die enigste inrigting is wat eksterne studie mag eksami- 
neer”, soos die registrateur dit gestel het. Dit lyk of die kollege 
in 1956 reeds begin werk het, maar die departement van onder- 
wys, kuns en wetenskap het nie die graadkwalifikasies wat hy 
aanbied, erken nie. Hierdie „gevaarlike ontwikkeling”, soos dit 
toe beskryf is, is deur die algemene onwil om sy pretensies te glo, 
in die kiem gesmoor. Die komitee van universiteitshoofde dring 
daarop aan dat sy vlerke geknip word om diegene wat dit as 
maatskappy wil laat registreer, te dwing om alle verwysings na 
„universiteit” of ,,hoër onderwys” in sy konsepstatute te skrap. 
Wat betref die vak waarvoor die kollege in die eerste plek beplan 
is, wys die Universiteit van Suid-Afrika daarop dat die instelling 
van ’n volle kursus in die Godgeleerdheid slegs ’n kwessie van tyd 
is.

In 1953 betrek die Universiteit van Suid-Afrika eindelik sy eie 
gebou. Die oggend van Saterdag 21 Maart vind daar ’n plegtig- 
heid plaas waarby die byna voltooide drieverdiepinggebou amp- 
telik ingewy is. Die vise-kanselier, S.P.E. Boshoff, verwelkom die 
aanwesiges by Skinnerstraat 263, Pretoria, en die direkteur, toe 
nog nie prinsipaal nie, gee ’n skets van die universiteit se verblyf- 
plekke in die verlede. Prof. Steven van die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat dra die goeie wense van die ander universiteite 
oor. Onder die ander sprekers is daar H.S. van der Walt, 
sekretaris van onderwys, kuns en wetenskap, Jan H. Visse, 
burgemeester van Pretoria, en W.D. Terry van die opleidings- 
kollege van Heidelberg, Transvaal, ’n oud-student van die univer-
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Die behoefte aan ’n ei e  g eb o u  met voldoende kantoorakkommodasie, huis- 
vesting vir die biblioteekj die produksie- en die versendingsafdeling het by die 
dag groter geword.

Reeds in 1948 is daar goedgekeur dat die registrateurskantoor uit Somer- 
sethuis na ’n nuwe gebou van dieselfde m aatskappy gaan, byna regoor die 
huidige staatsbiblioteek, naby die hoek van Andries- en Vermeulenstraat, 
naamlik Kerrygebou, wat sedertdien gesloop is. D it was net ’n tydelike 
reëling, want daar is besluit om ’n gebou waarin die registrateur en die 
direkteur se afdelings gehuisves kan word, gebou word. Die hoeksteen is op 
21 M aart 1953 deur die kanselier, regter-president G.J. M aritz, gelê.

Op 1 Junie 1953 het die afdeling Eksterne Studie die gebou betrek en in 
September van dieselfde jaa r die registrateur se afdeling. Later is ’n blok 
woonstelle wat aangrensend aan die gebou is, aangekoop. Die totale waarde 
van daardie gebouekompleks met die grond beloop meer as R401 000.

Administrasiegebou, Skinnerstraat 263, Pretoria
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siteit. Ten slotte gee die argitek, C.S. Lodge, die tradisionele 
silwertroffel aan die kanselier van die universiteit, regter-president 
G.J. Maritz, om die hoeksteen te lê.

Eindelik is die Universiteit van Suid-Afrika onder een dak. 
Die nuwe gebou kon aan die begin selfs die blanke vakansieskool- 
gangers vat. A.J. Vorster beskryf die baie werksaamhede in elke 
departement in ’n artikel ,,Ons nuwe gebou”, wat in die blad 
Student van die volgende jaar verskyn. In ’n hoofartikel van die 
blad word egter die waarskuwing gelug dat die gebou, reeds 
slegs na agtien maande, te klein geword het vir die gedurig uit- 
breidende universiteit. Spoedig sou Edward Mansions langsaan 
oorgeneem moet word. Ook is ’n fonds gestig vir bykomende 
kantoor- en biblioteekruimte. Die stadsraad het ’n milde skenking 
gcdoen, en teen die einde van Augustus 1955 is reeds meer as 
R42 000 deur openbare Hggame, die personeel, studente en 
vriende beloof of bygedra.

Teen hierdie tyd het die Universiteit van Suid-Afrika aan- 
merklik gevorder. Hoewel die ander inrigtings van hoer onderwys 
in die land hom nog nie volkome as gelyke aanvaar het nie, is 
reeds veel tot stand gebring. Die afdeling Eksteme Studie het 
beter verteenwoordiging in die senaat gehad as vier jaar tevore. 
Die raad het ook voortgegaan om ’n rol in die volkslewe te speel 
deur die aanstelling van afgevaardigdes in liggame soos die 
gemeenskaplike matrikulasieraad. Hy het ook lede in ander lig- 
game soos die nasionale padveiligheidsorganisasie en die SuÍd- 
Afrikaanse raad vir die bevordering van musiek benoem. Enkele 
jare het die raad met prysenswaardige onpartydigheid ’n ver- 
teenwoordiger in twee teenoormekaarstaande liggame, die South 
African Institute of Race Relations en die Suid-Afrikaanse Buro 
vir Rasse-aangeleenthede, aangestel. In 1962 besluit hy om hom 
aan albei te onttrek. Die raad was ook verteenwoordig deur die 
prinsipaal in die raad van die Kolege ya Bana ba Afrika.

Die Universiteit van Suid-Afrika het eindelik sy waarde as 
doserende inrigting bewys. Die tasbare uitwerking daarvan blyk 
uit Wet 54 van 1955, goedgekeur op 20 Junie. Ingevolge hierdie 
wet, bekend as die Wet tot wysiging van die Wet op die Universi-
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tein van Suid-Afrika, 1955, word die prinsipaal van die universi- 
teit die vise-kanselier en die afdeling Eksterne Studie bloot ’n 
studie-afdeling. Die raad kies sy cie voorsitter.

Prof. A.J.H. van der Walt volg dus prof. Boshoff op as vise- 
kanselier, en prof. Boshoff word raadsvoorsitter. As vise-kanselier 
en prinsipaal tree prof. Van der Walt aan die einde van Maart 
1956 af ten gunste van prof. Samuel Pauw, voorheen direkteur 
van die buro vir maatskaplike en opvoedkundige navorsing van 
die departement van onderwys, kuns en wetenskap. Prof. Van 
der Walt het ’n uitnemende prestasie gelewer. Hy het aan ’n 
klein spruitjie van die universiteit se werksaamhede ’n status 
gegee wat baie min mense in 1946 moontlik geag het. Teen sterk 
teenstand in het hy vasberade voortgegaan en met groot behen- 
digheid elke geleentheid aangegryp om die universiteit se doseer- 
afdeling se saak te bevorder sonder om dit bloot te stel aan die 
gevare wat heel moontlik tot die verdwyning daarvan uit die 
universiteitswese kon gelei het.

Prof. Van der Walt het die skanse gebou en aan die afdeling 
Eksterne Studie ’n versekerde plek besorg. Teen 1956 was die 
universiteit sterk genoeg om onder die nuwe aanvoerder tot die 
aanval oor te gaan, nuwe ondernemings aan te gaan, te eksperi- 
menteer en om sy invloed in alle sfere van die volkslewe te laat 
geld. Die universiteit sou dit egter nooit kon gedoen het sonder 
die toegewyde diens van sy eerste prinsipaal nie. As erkenning 
van sy onskatbare dienste het ’n dankbare universiteit by die 
promosieplegtigheid van 1956 die eredoktorsgraad in die Lettere 
aan hom toegeken. Hy het ’n troue ondersteuner van die universi- 
teit gebly waaraan hy self soveel bouwerk gedoen het. Nog vyf- 
tien jaar baat die bestuur by sy wyse raad in die veelheid van 
probleme wat opgeduik het. Sy heengaan op 16 Augustus 1972 
is diep betreur deur almal wat hom gehelp het om die doseer- 
afdeling te stig en wat toe nog aan die universiteit verbonde was.
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s a m u e l  p a u w  is op 25 Augustus 1909 te Elsburg, Transvaal, gebore. 
Sy iaerskoolopleiding kry hy in Elsburg en die Goede Hoopskool, Germiston. 
D aarna na die Volkskool, Heidelberg, waar hy die matrikulasie-eksamen in 
1925 aflê; toe na die Pretoriase Onderwyskollege waar hy die onderwyser- 
sertifikaat in 1929 en ’n jaa r later B.Sc. aan die Universiteit van Pretoria 
behaal. Hy is een van die graduandi wat op die eerste gradedag van daar- 
die universiteit sy graad ontvang. In 1939 behaal hy M.A. (Sosiologie) aan 
ons universiteit. Hy is een van die eerste twee wat die M.A.-graad in Sosio- 
logie aflê. In 1946 behaal hy D.Phil. aan die Universiteit van Pretoria.

Tussen 1931 en 1936 is hy onderwyser op Springs en Germiston, m aar sy 
belangstelling in maatskaplike werk lei daartoe dat hy tussen 1937 en 1940 
werkverskaffingsbeampte van die Jeugraad in Kaapstad is. In 1940 word 
hy lektor aan die Universiteit van Pretoria en in 1948 mede-professor in 
sosiologie. Toe is hy na die Universiteit van Stellenbosch as professor en 
departementshoof van 1949 tot 1954. Die volgende jaar kry prof. Pauw die 
aanstelling as direkteur van die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en 
Sosiale Navorsing, ’n pos wat hy beklee tot hy die tweede prinsipaal (later 
rektor) van die universiteit op 1 April 1956 word. Hy tree op 31 M aart 1972 
uit.

Prof. Pauw het sy taak duidelik gesien. Sy voorganger het stewige fonda- 
mente gelê in ’n heel nuwe rigting van doseerwerk; hy sou die bouwerk 
doen en konsolideer m aar ook invloed na buitentoe uitdra. M et sy hoë 
standaarde toon hy dat die universiteit geen agterstand teenoor ander univer- 
siteite het nie.

En hierin het hy uitstekend geslaag. Nie net studentegetalle bewys dit nie, 
m aar ook die uitsprake van bevoegde persone in die akademiese wêreld.

Prof. Samuel Pauw, B.Sc., M.A., D.Phil.
Raadslid 1956-1972 

Rektor 1956-1972
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12 Die 
versnel

Die tweede prinsipaal, later as rektor betitel, professor Samuel 
Pauw, het op 1 April 1956 sy amp aanvaar. Die Universiteit van 
Suid-Afrika het op die drumpel gestaan van ’n tydperk van ont- 
wikkeling ongecwenaard in sy geskiedenis.

In sy eerste ampsjaar spreek die nuwe rektor hom uit oor die 
noodsaaklikheid daarvan dat die universiteit homself adverteer. 
Die groei van die universiteit tot dan toe, vir sover dit die toeloop 
van studente betref, het laat blyk dat hy reeds wye openbare 
erkenning geniet. Daar was egter goeie redes om die universiteit 
nog beter bekend te stel. Om ’n steeds doeltreffender diens te kan 
lewer, was geld nodig. Soos prof. Pauw die jaar daarop gesê het, 
was die private skenkings oor meer as tagtig jaar van die universi- 
teitswese bedroewend klein.

In 1956 het die rektor ook beklemtoon hoe lewensnoodsaaklik 
dit is om ’n groepsgees binne die universiteit aan te kweek. Die 
band tussen leermeester en leerling was nog veels te los. Vir baie 
studente was die Universiteit van Suid-Afrika bloot middel tot 
’n doel, ’n skaduagtige, onwesenlike inrigting waarmee hulle min 
persoonlike voeling gehad het. Vir dié wat ver van Pretoria af 
gewoon het, was dit in prof. Pauw se woorde „onsigbaar”, en nie 
almal sou toe met hom saamgestem het dat dit ’n „lewende 
werklikheid” is nie.

Nietemin, die universiteit het veel bereik, en as verpligte Ín- 
skrywing net ingevoer kon word, kon nog meer tot stand gebring 
word om die bande tussen dosente en die kandidate vir univ'ersi- 
teitseksamens te verstewig. Die ministers van onderwys was egter
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lugtig om dic gevraagde beheer aan die universiteit te gee. Die 
private kolleges kon nie buite rekening gelaat word nie, want elke 
keer as hulle meen dat hulle regte bedreig word, kon hulle met 
hofsake dreig en die steun werf van mense wat graag politieke 
munt wil slaan uit elke inmenging in private ondernemings.

Maar die korrespondensiekolleges het elke jaar ’n al kleiner 
persentasie van die totale inskrywing getrek. Teen 1960, toe die 
studentetal van die Universiteit van Suid-Afríka dic 10 000-kerf 
oorskry het, was meer as 90% by die „studie-afdeling” ingeskryf. 
Dit was ’n betiteling vir die doserende afdeling wat nog enige jare 
in die universiteitswetgewing voortgeleef het, maar wat toe al in 
onbruik vervral het. Die jaarlikse groeikoers van die universiteit 
was oor die 10%, ongetwyfeld ’n bewys van sy groot waarde in 
die ontginning van die volk se sluimerende verstandelike poten- 
siaal. Die uitbreiding in een klein studiedepartement kan as aan- 
duiding dien van die groei van die geheel. Die departement 
Volkekunde het sowat 240 studente in 1955 gehad; vier jaar 
later was die getal byna drie keer so groot.

Die nagraadse werk het ook toegeneem. Die groot getal kandi- 
date vir die baccalaureusgraad in opvoedkunde wys hoe diens- 
doende onderwysers die geleentheid gewaardeer het, maar hoër 
grade in ander vakke, veral Sielkunde en Engels destyds, was ook 
baie gesog. Die standaarcl is nie verlaag om die pil vir eksterne 
kandidate te versuiker nie. Die matrikulasievereistes vir toetrede 
tot ’n graadkursus was dieselfde as by die residensiële universi- 
teite. Boonop was die jaarlikse getal toegekende grade van die 
Universiteit van Suid-Afrika, ten spyte van die groot studentetal, 
tog nie beduidend groter as dié by die Unie se kleiner universitêre 
inrigtings soos Potchefstroom, Grahamstad en Bloemfontein nie.

Omdat eksterne studie vir ’n graad besondere moeilikhede 
oplewer, was die druipsyfer buitensporig hoog, Die eksamen- 
uitslae van buitekandidate was dikwels betreurenswaardig, maar 
selfs onder die universiteit se cie studente het die akademiese peil 
veel te wense oorgelaat. Die invoering van verpligte werkopdragte 
waarvoor ’n jaarpunt toegeken kon word, sou ongetwyfeld hierin 
verbetering aangebring het, maar die korrespondensiekolleges
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was sterk hierteen gekant, tensy middele bedink kon word om 
alle studente in dié opsig oor een kam te skeer. Elke jaar was daar 
ook talle opseggings en onttrekkings. In 1958 is bv. geskat dat 
byna 40% van die ingeskrewe studente uitgeval het voor die 
eksamens gehou is. Baie studente het geen sukses in hulle eerste 
studiejaar gehad nie, maar dit was en is nou nog maar die beloop 
van sake aan Suid-Afrikaanse universiteite. Een moontlike oplos- 
sing het destyds die aandag van die Transvaalse Onderwys- 
departement geniet. Dit was om die skoolkursus te verleng sodat 
die peil by toetrede tot die universiteit hoër kan wees. So iets was 
meer as een keer al aan die orde, maar dis elke keer verwerp tot 
die spyt van baie. Hierdie keer het die voorstel ook geen beter lot 
ervaar nie.

Belangrike nuwe ontwikkelings het gedurende die eerste sewe 
jaar van prof. Pauw se ampsbekleding plaasgevind, sowel in die 
land as in die volk se oudste universiteit. Suid-Afrika het onder- 
tussen ’n republiek geword en uit die Britse Gemenebes getree. 
Die opnuut saamgestelde universiteit, met die naam van die land, 
het ook reeds ver op die pad na volle akademiese onafhanklik- 
heid gevorder. Sy groei in dié jare was fenomenaal.

Die studentetal het vinnig toegeneem en baie nuwe aanstellings 
is in die doserende personeel gedoen om tred te hou met die 
vraag na onderrig. Party nuwe dosente het reeds naam verwerf 
in die geleerde wêreld, terwyl ander in junior poste begin het en 
aangebly het en hulle later op hulle terrein onderskei het en ’n 
leidende rol in die universiteit gespeel het. \4 r ’n hele paar was 
clie universiteit die werkplaas waarin hulle hulle vak geleer het 
voordat hulle elders naam verwerf het. Onder dié wat in die 
vroeë jare van prof. Pauw se ampsbekleding onder die leiding 
van prof. Muller gedoseer het, was M. J. Swart, later professor 
van geskiedenis aan die Universiteit van Port Elizabeth, B. A. 
le Cordeur en Arthur M. Davey, vandag by die Universiteit van 
Kaapstad, en G. N. van den Bergh, tans by die Potchefstroomse 
Universiteit.

Die professorale sterkte is in dié tvd grootliks uitgebrei in die 
gevestigde departemente en ook in nuwes wat toe gestig is. Die
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Departement Afrikaans en Nederlands het die bekende skrywer, 
prof. P. de V. Pienaar, van die Universiteit van dit Witwaters- 
rand, bygekry. Prof. Pienaar het later ’n professoraat aan die 
Universiteit van Pretoria aanvaar. A. C. Myburgh, vroeër by 
die staatsdepartement van Naturellesake, is as professor van 
Volkekunde aangestel. Hy is ’n gegradueerde van die Universi- 
teit van Stellenbosch en van Pretoria en het sy loopbaan in 1956 
in die fakulteit Regte van die Universiteit van Suid-Afrika 
begin. Prof. Georg Marais, ’n Ph.D. van die Universiteit van 
Wisconsin en ’n man met wye ervaring van Suid-Afrika se nywer- 
heidsvraagstukke, het hom by prof. Rádel in die departement 
Bedryfsekonomie geboeg.

C. P. T. Naudé is bevorder tot professor in die departement 
Klassieke Tale. Hy was vroeër dosent aan die Universiteit van 
die Witwatersrand en het sy opleiding in Oxford en Leiden ont- 
vang. Prof. D. C. Krogh het hoof geword van die departement 
Ekonomie. Later word hy direkteur van die Gefedereerde Kamers 
van Nywerheid van Suid-Afrika. Hy het aan die Universiteit van 
die Oranje-Vrystaat en van Pretoria gedoseer en word vroeg in 
1961 assistent-ekonomiese adviseur van die eerste minister.

Prof. C. J. D. Harvey van die Universiteit van Natal het hom 
by prof. Davis in die departement Engels gevoeg, maar gaan 
spoedig oor na die Universiteit van Stellenbosch as hoof van die 
departement Engels. Prof. Davis het kort daarna bedank, maar 
sy opvolger, professor D. R. Beeton, voorheen bibliotekaris en 
navorsingsbeampte by die Wetenskaplike en Nywerheidsnavor- 
singsraad, was reeds by die universiteit. Prof. Beeton is 'n student 
van die Universiteit van Pretoria. Prof. J. H. Moolman, lank 
verbonde aan die beplanningsafdeling van die Raad vir die Ont- 
wikkeling van Natuurlike Hulpbronne, is in die vakante pro- 
fessoraat vir aardrykskunde aangestel.

Die departement Geskiedenis, die grootste van sy soort teen die 
vroeë jare sestig, het in 1958 die welbekende skrywer en historio- 
graaf, Floris A. van Jaarsveld, bygekry. Hy is een van die baie 
nuwelinge wat ’n skat van ondervinding op die gebied van die 
vakonderwys op skool meegebring het. Hy het later professor
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geword. Saam met verskeie ander lede van die personeel het hy 
na ’n tyd oorgegaan na die Randse Afrikaanse Universiteit Ín 
Johannesburg, waar hy hoof van die departement Geskiedenis 
geword het. Tans beklee hy dié betrekking aan die Universiteit 
van Pretoria.

’n Uitmuntende geleerde wat dié tyd by die departement 
Wiskunde en Toegepaste Wiskunde aangeste! is, is professor 
Hanno Rund. In sy skitterende loopbaan het hy betrekkings be- 
klee aan die Universiteit van Freiburg, van Bonn en van Toronto 
voordat hy na Suid-Afrika teruggekeer het as hoof van die depar- 
tement Wiskunde aan die Universiteit van Natal. Hy is lid en 
’n bekroonde van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns en het baie bydraes op sy gebied gelewer.

Prof. A. M. T. Meyer het na die departement Wysbegeerte 
oorgekom van die Universiteit van Pretoria, waar hy in 1949 die 
doktorsgraad behaal het. Prof. Meyer het ook aan die Universi- 
teit van die Witwatersrand en in Nederland gestudeer. Hy is die 
skrywer van verskeie publikasies en het in Londen navorsing 
gedoen oor die Engelse denkers. F. W. Blignaut het in 1957 
vaste lid van die departement Sielkunde onder prof. Roux geword 
en is later tot professor bevorder. Hy was ’n gegradueerde van 
die Universiteit van Suid-Afrika en het naam gemaak met sy 
ondersoek na die uitwerking van alkohol op soogdiere, ’n projek 
wat hy onder beskerming van die Nasionale Raad vir Maat- 
skaplike Navorsing uitgevoer het.

Die onderverdeling van onhandelbare groot departemente het 
al vroeg in prof. Pauw se ampsbekleding begin. Die enkele depar- 
tement in die fakulteit Regte is eers in twee verdeel : Romeins- 
Hollandse Reg en Handelsreg. Later is Privaatreg en Publiekreg 
bygevoeg, terwyl nog later verdere onderverdelings plaasgevind 
het.

Die uitbreiding van die regstudie het nuwe manne gelok en 
bykomende professorate tussen 1959 en 1961 meegebring. N. J. 
van der Merwe kom in 1957 van die Universiteit van die Oranje- 
Vrystaat oor as eerste professor in handelsreg. Hy word as hoof 
van hierdie departement in 1965 opgevolg deur M. L. Benade,
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'n gegradueerde van die Universiteit van Stellenbosch en van 
die Oranje-Vrystaat.

Prof. Willem A. Joubert kom van die Universiteit van die 
Oranje-Vrystaat oor, waar hy dekaan van die fakulteit Regte 
was. Hy is ’n LL.D. van die Universiteit van Stellenbosch en het 
ook in Londen, Heidelberg en Ziirich gestudeer. Sy loopbaan as 
universiteitsdosent begin hy as lektor op Potchefstroom. Prof. 
Joubert word aangestel as hoof van die departement Privaatreg 
en dien lank as dekaan van dié fakulteit. Sy kollega vir ’n aantal 
jare was prof. P. M. Nienaber, gebore in Belgic, waar sy vader 
toe gestudeer het. Prof. Nienaber is ’n Ph.D. van die LTniversiteit 
van Cambridge en het van die Universiteit van Pretoria oorge- 
kom na die departement Privaatreg.

Willy J. Hosten is ook in België gebore. Hy is in 1957 as 
dosent aangestel en later bevorder tot professor van Romeins- 
Hollandse reg en regsvergelyking en tot hoof van die departe- 
ment. Hy het skoolgegaan in Middelkerke en Oostende voordat 
hy na Suid-Afrika verhuis het en aan die Universiteit van Stellen- 
bosch gegradueer het. Prof. S. A. Strauss het die departement 
Publiekreg oorgeneem. Hy is ’n gegradueerde van die I niversi- 
teit van Stellenbosch en van die Oranje-Vrystaat. Hy het ook aan 
Yale en Heidelberg gestudeer en was vroeër verbonde aan die 
Universiteit in Bloemfontein.

Kort na hierdie onderverdeling van die een departement in die 
fakulteit Regte het prof. D. H. Cilliers 'n soortgelyke skeiding 
tussen die verskillende dissiplines in die fakulteit Opvoedkunde 
aangevra. Die ecn departement het uiteindelik vier geword : 
Metodiek en Administrasie, Filosofie van die Opvoedkunde, Em- 
piriese Opvoedkunde, en Geskiedenis van die Onderwys. Aan die 
eerste twee is sedertdien ander name gegee, en ’n vyfde is byge- 
voeg : die departement Ortopedagogiek.

In 1960 is prof. O. C. Erasmus aangestel as hoof aan die 
departement Filosofie van Opvoedkunde. Hy is ’n doktor in die 
opvoedkunde van die Universiteit van Pretoria en het heelwat 
ondervinding van onderwys in Suid-Afrika, Suidwes-Afrika en 
Swaziland met hom meegebring.
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I. S. J. Venter is die volgende jaar tot professor en hoof van 
die departement Geskiedenis van die Onderwys bevorder. Hy het 
sy doktorsgraad in die opvoedknnde in 1956 aan die Universiteit 
van die Oranje-Vrystaat behaal. Hy bedank in 1957 as vise-hoof 
van ’n Bloemfonteinse hoerskool om dosent aan die Universiteit 
van Suid-Afrika te word. Prof. Cilliers bly hoof van die departe- 
ment Metodiek en Administrasie, later genoem Didaktiek en Ver- 
gelykende Opvoedkunde, tot aan sy aftrede in 1972.

Daar is ook aanstellings gemaak om studiekursusse te behartig 
in rigtings wat later selfstandige departemente binne die verskil- 
lende fakulteite geword het. ’n Spruit van die departement Wis- 
kunde is die departement Wiskundige Statistiek, waarvan prof. 
H. S. Steyn in 1959 hoof geword het. Prof. Steyn het sy eerste 
universiteitsopleiding in Bloemfontein ontvang en later doktors- 
grade aan die Universiteit van Edinburgh en van Pretoria behaal. 
Hy was dosent in Pretoria en aan die Universiteit van Natal en 
onmiddellik voor sy aanvaarding van die betrekking by die Uni- 
versiteit van Suid-Afrika was hy aan die hoof van ’n afdeling by 
die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad.

Die departemente Kriminologie en Maatskaplike Werk skei 
hulle af van die departement Sosiologie. Prof. P. J. van der Walt 
van die departement Kriminologie sowel as prof. I. J. J. van 
Rooyen van die departement Maatskaplike Werk het hulle loop- 
baan in die moederdepartement by die Universiteit van Suid- 
Afrika begin. Prof. Van der Walt, doktor in die wysbegeerte van 
die Universiteit van Pretoria, was twee agtereenvolgende termyne 
burgemeester van Pretoria en het uitgebreide reise in Europa en 
die Verenigde State onderneem en diepgaande studie gemaak van 
jeugmisdadigheid. Prof. Van Rooyen het aan die Universiteit van 
Suid-Afrika gegradueer en was sekretaris van die Nasionale Raad 
vir Kreupelsorg in Suid-Afrika. Hy het later ’n betrekking aan die 
Randse Afrikaanse Universiteit aanvaar.

Die klein departement Frans van die vroeë dae het ontluik as 
’n departement Romaanse Tale. Vroeg in 1958 het die dosente- 
raad ’n aanbeveling gedoen dat ’n lektoraat vir Portugees inge- 
stel word om die bande tussen Suid-Afrika en die buurlande te
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versterk en daardeur die nuttigheid van die universiteit te ver- 
hoog. Prof. Marius Valkhoff van die Universiteit van die Wit- 
watersrand, wie se vrou toe lektor vir Frans aan die Universiteit 
van Suid-Afrika was, het goedwillig aangebied om onderrig in 
Portugees en Italiaans te gee. Maar dit was eers met die koms 
van P. Haffter in 1960 dat verdere uitbreiding moontlik geword 
het. Hy is gebore in Switserland en is ’n doktor in die wysbegeerte 
van die Universiteit van Zurich. Hy het na die universiteit gekom 
met ondervinding in taalonderwys en die joernalistiek. In 1962 
word hy professor, en onder sy knap en energieke leiding het die 
departement Romaanse Tale vinnig vooruitgegaan. Sy joernalis- 
tieke ondervinding was ook vir die universiteit in talle rigtings 
waardevol, bv. as voorsitter van die publikasiekomitee. Enkele 
jare lank is net Italiaans saam met Frans aangebied, maar met 
verloop van tyd is lektorate ook vir Portugees en Spaans ingestel. 
Die departement het voorgeloop in die toepassing van modeme 
metodes van taalaanleer.

Nog ’n aanbeveling van die dosenteraad is in 1960 uitge- 
voer toe mev. E. Foxcroft in die eerste departement Russies 
in Suid-Afrika aangestel is. Mev. Foxcroft is in die voor-revolu- 
sietyd in Rusland gebore en het as kind uit haar geboorteland 
gevlug en uiteindelik in Engeland aangekom. Sy is ’n gegradu- 
eerde van Oxford. Haar departement het klein gebly, maar 
dis van die grootste belang op internasionale gebied. Die sukses 
van mev. Foxcroft se Russiese aande het ook baie gedoen om 
ruimer beiangstelling vir die kultuur van haar geboorteiand op 
te wek.

Verskeie ander departemente dateer uit die vroeë tydperk van 
prof. Pauw se rektorskap. ’n Departement musiek, nou bekend 
as die departement Musikologie is onder prof. D. J. Roode tot 
stand gebring. Hy was twaalf jaar verantwoordelik vir die vak 
aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Prof. Roode het 
ook die universiteit se direkteur van musiek geword en het in 
1966 afgetree. Die departement Kunsgeskiedenis en Skone Kunste 
het in 1961 op beskeie voet onder Karin M. Skawran begin. Sy 
is ’n gegradueerde van die Universiteit van Pretoria en het ook in
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Miïnchen gestudeer. Mej. Skawran is in 1972 tot professor 
bevorder.

Aan die begin van 1961 word A. H. van Zyl van die Univer- 
siteit van Pretoria die eerste professor van Semitiese Tale. Dit 
was nie sy eerste verbintenis met die Universiteit van Suid- 
Afrika nie, want hy het reeds in 1954 ’n tyd lank daar gewerk 
en drie jaar later as eksaminator opgetree. ’n Aktiewe fakulteit 
godgeleerdheid is in 1960 gestig onder eerw. Cosser van Rhodes- 
universiteit as dekaan. In daardie jaar kom prof. J. A. Lombard 
by. Hy is ’n doktor in die godgeleerdheid van die Universiteit van 
Pretoria en het ook in Europa gestudeer en onder die groot 
teoloog, Karl Barth, gewerk. Teen die einde van die volgende 
jaar sluit prof. I. H. Eybers hom by hulle aan. Prof. Eybers is 
nog ’n gegradueerde van Pretoria. Hy het ook 'n doktorsgraad 
van Duke University in die Verenigde State. Die toesig van ’n 
buitedekaan was klaarblyklik nie meer nodig nie en is spoedig 
beëindig. Die fakulteit Godgeleerdheid is uiteindelik in drie 
departemente verdeel.

Die gebrek aan onderrig in natuurwetenskaplike vakke het tot 
’n besonder lae standaard hierin by die eksamenkandidate van 
die Universiteit gelei, veral in die chemie. Die argumente ten 
gunste van ’n departement Chemie om die nodige onderrig 
tesame met praktiese werk by goedgekeurde inrigtings met vol- 
doende laboratoriumgeriewe te gee, was dus baie sterk. Die teen- 
stand was ook sterk, veral toe geblyk het dat die onderrig navor- 
singslaboratoriums sou meebring. Die teenstanders het gemeen 
dat die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad in Pretoria 
reeds navorsingsgeleentheid bied en dat die Universiteit van 
Suid-Afrika, as hy hom dan tog op die natuurwetenskaplike 
vlak wil begeef, tevrede moet wees met die instelling van diploma- 
kursusse. Afstandsonderrig was toe nog in die proefstadium, en 
dit kon akademies onverantwoord en skadelik vir die Suid- 
Afrikaanse universiteitswese uitwerk as ’n inrigting wat hoof- 
saaklik vir die geestes- en die sosiale wetenskappe ingestel is, sy 
werksaamhede op dié manier uitbrei.

So is daar geredeneer, maar die universiteit het met bemoe-
318



digende steun van die nywerheid en met die onbetwisbare krag 
van die syfers, vas gestaan. Eindelik is, aanvanklik by wyse van 
proefneming, ’n departemcnt gestig onder prof. G. W. Perold, 
doktor in die natuurwetenskappe van die Universiteit van Pre- 
toria, ’n man wat in Ziirich onder die Nobelpryswenner, Leopold 
Ruzicka, gestudeer het. Tien jaar lank was hy verantwoordelik 
vir navorsing aan die Pretoriase setel van die Yster- en Staal- 
korporasie. Die departement het gebloei, die navorsingslaborato- 
riums wat soveel twis veroorsaak het, is gebou en onderrig in 
fisika is aangebied, aanvanklik onder die vieuels van die departe- 
ment Chemie. Die universiteit bied geen onderrig in ander 
natuurwetenskaplike vakke aan nie. Die kursusse in biologie, 
dierkunde en ander vakke bly onder die sorg van studiekomitees 
onder voorsitterskap van vakmanne uit die susteruniversiteite.

Die instelling van onderrig in fisika op dié manier het sy 
parallel in ander departemente. Sterrekunde is bv. vroeër deur 
die departement Wiskunde ingevoer, terwyl oudheidkunde ’n 
plek in die departement Volkekunde gekry het. ’n Antropologiese 
museum is ook hier opgerig. Die neiging was egter om vakke 
waarv'oor daar leerplanne maar geen onderrig bestaan nie, te laat 
verval as daar geen voldoende vraag na is nie. Om dié rede is 
kursusse in sekere Afrikatale wat buite Suid-Afrika gepraat word 
uiteindelik op versoek van prof. Ziervogel uit die leergang van 
die betrokke departement geskrap. In al die belangrike inheemse 
tale van Suid-Afrika gaan die onderrig egter voort.

Die Universiteit van Suid-Afrika het begin om sy invloedsfeer 
in die volkslewe op baie terreine uit te brei. Een van sy bes 
geslaagde ondernemings is die instelling van die marknavorsings- 
buro in 1960 op inisiatief van prof. Rádel van die departement 
Bedryfsekonomie. Die hoofdoel was om voorligting aan die handel 
en nywerheid te verskaf, om die markstruktuur en tendense in die 
mark te ontleed en om sy bevindings aan die regering beskikbaar 
te stel vir die bepaling van die volkshuishouding. Geldelike steun 
het gekom van die universiteit, die Nasionale Raad vir Maat- 
skaplike Navcrsing en van die publiek. Die marknavorsingsburo 
het ’n reeks waardevolle opnames oor verbruikersaankoop gepu-
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bliseer en seminare op baie plekkc in die land gehou. Die werk 
van die eerste direkteur, prof. Rádel, op hierdie en ander gebiede, 
is deur die universiteit erken by wyse van die eerste raadstoe- 
kenning vir uitnemende prestasie.

’n Komitee vir akademiese aangeleenthede is in hierdie vroeë 
tydperk van prof. Pauw se rektorskap ingestel. Daardeur het ’n 
gestadige stroom besoekers uit die binne- en buiteland gekom om 
aan seminare deel te neem en referate te lewer. Onder die refe- 
rente van 1958 en 1959 was dr. J. T. Robinson van die Trans- 
vaalse Museum, prof. P. M. Endt van die Rijksuniversiteit van 
Utrecht en prof. B. Lamar Johnson van die Universiteit van 
Kalifornic in Los Angeles.

Die universiteit het ook akademiese publikasies bevorder. ’n 
Reeks Mededelings is ingestel, waardeur dosente en studente die 
geleentheid gekry het om die uitkomste van hulle navorsing te 
publiseer. ’n Nuwe reeks Studia is sedertdien ingestel. Daarby is 
die blad Mousaion vir die biblioteekwetenskap onder redaksie 
van prof. De Vleeschauwer deur die universiteit oorgeneem. Die 
fakulteit Regte se veel gelese blad Codicillus is die waardige voor- 
loper van verskeie departementele blaaie. Ook die interfakulteits- 
blad Acta Classica is veel verskuldig aan die dosente van die 
departement Klassieke Tale. Professore en lektore het verder ’n 
groot rol gespeel in die stigting van wetenskaplike genootskappe, 
bv. die Suid-Afrikaanse Wiskundige Vereniging en later die Suid- 
Afrikaanse Historiese Vereniging.

Die onvermoë van die nuwe administrasiegebou in Skinner- 
straat om die groeiende personeel te huisves, het meegebring dat 
die fondsinsameling vir die oprigting van ’n nuwe gebou bespoe- 
dig moes word. Die eerste lid van die administratiewe afdeling 
wat hom voltyds hieraan gewy het, was G. C. Kachelhoffer, 
maar in 1957 stel die universiteit H. P. Dekker as skakelbeampte 
aan. Hy was jare lank assistent-registrateur van die Universiteit 
van Stellenbosch. Kort na sy aankoms vertrek hy op ’n toer deur 
die land. Deur sy inspanning en dié van sy voorganger het die 
geld gou binnegekom. Die bou aan die nuwe biblioteekgebou op 
die hoek van Skinner- en Vanderwaltstraat het in November
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1957 begin, en die hoeksteen is in Junie die volgende jaar gelê. 
Een van die argitekte van hierdie mooi gebou, Brian Sandrock, 
sou later nog ’n aandeel hê in die fisiese ontwikkeling van die 
universiteit. Die biblioteek en die bykomende kantore is in 1959 
beset. Weer is die ruimtevraagstuk, altans tydelik, opgelos.

Die biblioteek het toe sowat 65 000 boeke en omtrent 1 200 
tydskrifte besit en was eindelik behoorlik voorsien van ruimte. 
Maar toe al is in Unisa van 1961 gewaarsku dat die gedeelte 
van die gebou wat vir die biblioteek afgesonder is, binne vyf jaar 
te klein sal wees. Die gewone jaarlikse aanwins van sowat 15 000 
boekdele destyds is gedurig aangevul deur skenkings uit verskeie 
bronne, o.a. die Amerikaanse regering en die Carnegie-korpora- 
sie. Die ruimteprobleem het inderdaad begin kwel, hoewel die 
diens doeltreffend voortgesit is. Alles is in die werk gestel om 
boeke aan studente buite Pretoria op die vinnigste manier per 
pos te versend. Nagraadse studente kon gebruik maak van die 
wêreldwye boekleendiens van die biblioteke.

Daar is begin met die aanlê van ’n aparte afdeling in die 
biblioteek vir Afrikastudie, maar hiervan is afgesien ten gunste 
van ’n groter projek. Die outonome Afrika-instituut van Suid- 
Afrika is in 1960 deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten- 
skap en Kuns in samewerking met die universiteit gestig. Kantore 
en 5n aparte biblioteek vir die instituut is in die nuwe gebou 
ingeruim. Die kanselier en die rektor van die Universiteit van 
Suid-Afrika het ’n leidende rol in die bestuur van die instituut 
gespeel saam met verteenwoordigers van die land se ander univer- 
siteite. Die vorige prinsipaal, prof. A. J. H. van der Walt, was 
aan die instituut in uitvoerende hoedanigheid verbonde en as 
hoofredakteur van die publikasie-afdeling tot aan sy uittrede uit 
die aktiewe lewe. Die huidige direkteur, prof. J. H. Moolman, 
is die vorige hoof van die departement Aardryskunde. Sy op- 
volger in dié pos, is prof. P. Smit, wat enige jare navorsings- 
beampte by die instituut was.

Die biblioteekgebou het ook heelwat dosentekantore en ’n goed 
toegeruste konferensiesaal, die Pretoria-Philadelphiasaal, bevat, so 
genoem na die eerste naam van Pretoria en uit erkentlikheid aan
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Toe die administrasiegebou in 1953 beset is, is daar gemcen dat die gebou 
vmldoende huisvesting aan die universiteit sou bied vir minstens tien jaar.

Dit het baie gou geblyk dat die groei van die studentegetalle bo alle 
vrerwagting is en daarmee het die uitbreiding van d ie  b ib l io t e e k  se boekery 
saamgehang. Die enigste oplossing was ’n biblioteekgebou met kantore.

O p 27 Junie 1958 het die kanselier, dr. F.J. de Villiers, die hoeksteen van 
die gebou op die suidoostelike hoek van Skinner- en Van der W altstraat 
gelê. Dit is die volgende jaa r betrek, m aar daar moes al dadelik nog ’n 
vleuel aangebou word weens die ongeëwenaarde uitbreiding van die universi- 
teit.

Die waarde van die gebou en die terrein is vandag nagenoeg R618 000.

Biblioteekgebou
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die stadsraad vir die milde bydrae tot die boukoste. Ondertussen 
het die personeel vinnig toegeneem, en hoewel nog ’n verdieping 
in 1959 op die administrasiegebou in Skinnerstraat aangebring 
is, het dit twee jaar later nodig geword om nog ’n vleuel aan die 
biblioteekgebou te voeg. In 1962 is die De Dooms-hotel op die 
hoek van Prinsloo- en Visagiestraat bygekoop. Dit het etlike jare 
die tuiste gebly van die departement Volkekunde, Bantoetale en 
Naturelleadministrasie. Daar is ook ’n ampswoning vir die rektor 
in Georgelaan, Arcadia, aangekoop.

Die gestadig toenemende studentetal het die indiensneming van 
’n groter administratiewe personeel genoodsaak. Teen 1962 was 
daar net in die produksie-afdeling sowat veertig mense besig. Die 
produksiebestuurder, S. J. Marais, het toe ’n personeel gehad 
byna net so groot as die totale administrasie van die Universiteit 
van Suid-Afrika tien jaar vroeër. Die produksie en verspreiding 
van studiemateriaal is van die grootste belang vir ’n universiteit 
wat so swaar leun op die geskrewe woord om sy leerfunksie uit te 
oefen. Die werk van mej. J. P. Gould en haar span vertalers in 
die afdeling wat later as die Taalburo bekend gestaan het, is ook 
van lewensbelang vir ’n tweetalige universiteit. In 1960 is ’n 
voorligtingsafdeling tot stand gebring om aan studente raad en 
leiding te gee by die keuse van hulle studiekursusse. Die nuwe 
diens is aan G. C. Kachelhoffer opgedra. Hy het die werk be- 
hartig tot Oktober 1961, toe hy na die dosentekorps oorgegaan 
het as senior lektor in die departement Handelsreg. Die werk is 
voortgesit deur Charl Cillié en D. H. van Eeden. Die admini- 
strasie het in 1957 ’n swaar verlies gely met die afsterwe van die 
rekenmeester, L. Coetser, maar in Alewyn J. Vorster is ’n waar- 
dige opvolger gevind.

Die ander universiteite het nog steeds hulle toesighoudende rol 
in die sake van die universiteit gespeel. Met die diensaanvaarding 
van prof. Pauw was byna twee derdes van die lede van die senaat 
se uitvoerende komitee bv. buitepersone. Onvermydelik sou daar 
meningsverskil ontstaan soos in verband met die invoering van ’n 
departement Chemie. Die verteenwoordigers van ander universi- 
teite het gaandeweg besef dat toesig — as dit dan hulle plig was
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-  oorbodig geword het. In die raad onder voorsitterskap van 
prof. Boshoff was daar onsekerheid of ander universiteitshoofde 
of hulle afgevaardigdes deel behoort te neem in die beraadslagings 
in individuele hoedanigheid dan wel as verteenwoordigers van 
hulle universiteite. Die Universiteit van Suid-Afrika het die ou 
bedeling ontgroei. Toe die verskillende wette rakende die univer- 
siteit by Wet 19 van Maart 1959 gekonsolideer is, was dit duidelik 
dat die tyd gou sou aanbreek om aan die universiteit die vryheid 
te gee om langs eie weg te ontwikkel soos wat aan ander soort- 
gelyke inrigtings in die land gegun is.

Teen dié tyd het daar nog ’n verandering in die opperste 
leiding van die Universiteit van Suid-Afrika plaasgevind. In 1957 
het die kanselier, regter-president G. J. Maritz, bedank. Die 
raad kies toe dr. Fran^ois Jean de Villiers as sy opvolger. Dit 
was ’n gelukkige keuse, want dr. De Villiers was die eerste 
kanselier wat ’n aktiewe rol in die universiteit se sake gespeel 
het. Die nuwe kanselier is nie alleen om sy bekwaamheid op 
kulturele, akademiese en wetenskaplike gebied gekies nie, maar 
ook om sy uitnemende bydraes op die breer volksvlak. In sy loop- 
baan was hy ’n leiersfiguur in liggame soos die Suid-Afrikaanse 
Chemiese Instituut, die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsings- 
raad, die Nasionale Adviesraad vir Opvoeding buite Skoolver- 
band en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 
Hy was ook voorsitter van die kommissie van ondersoek na 
beroeps- en tegniese onderwys. Ten tyde van sy instelling as kan- 
selier was hy organiserende direkteur van nywerheidsontwikke- 
ling in Suid-Afrika.

’n Belangrike aspek in die uitbreiding van ’n universiteit is 
finansies. Hoewel die Holloway-kommissie die Universiteit van 
Suid-Afrika nie op dieselfde subsidievoet as die ander universi- 
teite geplaas het nie, was die laat jare vyftig nie moeilik vir die 
universiteit nie. In die vroeë jare sestig was die toestand nie meer 
so gunstig nie en het daar ’n tekort van sowat R13 000 opge- 
loop. Daar moes spoedig ’n nuwe grondslag gevind word om die 
Universiteit van Suid-Afrika ewe gunstig as sy susteruniversiteite 
te behandel.
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Teen die einde van die jare vyftig was daar ook sprake van 
verdere uitbreiding van die volksopvoeding. Die universiteit was 
altyd bereid om nuwe verantwoordelikhede op hom te neem en 
het in 1956 besondere moeite gedoen om die munisipaliteit van 
Boksburg te help met ’n spesiale kursus in plaaslike bestuur. 
Maar aangesien die universiteit vinnig besig was om as ware 
universiteit in die land erken te word, was die voorstel om ’n 
nasionale raad vir buitemuurse studie in te stel, nie alte welkom 
nie. In universiteitskringe is dit as ongewens beskou om te veel 
diploma- en sertifikaatkursusse in te voer. Die Universiteit van 
Suid-Afrika het toe reeds verskeie gehad, o.a. in rekeningkunde 
en biblioteekwetenskap. Alle verdere ontwikkeling moes hoof- 
saaklik met die oog op graadkwalifikasies plaasvind.

Die vakansieskool het nog steeds ’n toenemende getal studente 
uit alle rasse getrek. Teen 1958 was die bywoning byna 600, en 
vier jaar later amper dubbel soveel. Dit het gou nodig geword 
om aparte klasse vir Bantoestudente by Atteridgeville ten weste 
van Pretoria en vir ander nie-blanke studente binne die stad self 
in te rig. Die jaarlikse gradeplegtigheid het ook n vaste instelling 
en ’n belangrike gebeurtenis in die universiteitslewe geword. 
Onder diegene wat die graduandi en hulle familie en vriende in 
die laat jare vyftig toegespreek het, was die minister van onder- 
wys, sy edele J. H. Viljoen, in 1956 en die administrateur van 
Kaapland, dr. J. H. O. du Plessis in 1959. Die volgende jaar het 
die huidige eerste minister, sy edele B. J. Vorster, melding ge- 
maak van die universiteit se sukses om sy bestaan te regverdig. 
In 1961 het sy eksellensie die goewerneur-generaal, sy edele 
C. R. Swart, kort daarna Suid-Afrika se eerste staatspresident, 
die dag in 1919 in herinnering geroep toe hy ’n graad van die 
Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria ontvang het.

’n Besondere plegtigheid is in 1959 by die Engelenburghuis 
in Pretoria gehou in verband met die halfeeufees van die Suid- 
Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Eregrade is aan 
drie vooraanstaande persone in die Suid-Afrikaanse en die 
Nederlandse kultuurlewe toegeken. Prof. T. H. le Roux, lank 
’n steunpilaar aan die Universiteit van Pretoria en ’n groot
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bydraer tot die Afrikaanse taalwetenskap, word met die graad 
Doktor in die Lettere en die Wysbegeerte vereer. T. E. W. Schu- 
mann, die seun van ’n Duitse sendeling en ’n kenner op die 
gebied van die klimatologie en die weerkunde, ontvang die Ph.D. 
Dieselfde graad word toegeken aan M. W. Woerdeman, voorheen 
professor in die geneeskunde aan die Gemeentelike Universiteit 
van Amsterdam, waar hy toe rector magnificus was. Die Univer- 
siteit van Oxford het hom reeds in 1950 met dieselfde graad 
vereer. Dr. Woerdeman was voorsitter van die Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

In dieselfde jaar het ’n belangrike ontwikkeling in die ver- 
skaffing van hoër onderwys aan nie-blankes plaasgevind. Die 
verbintenis van die Universiteit van Suid-Afrika met die Kato- 
lieke Universiteitskollege Pius XII was nie te gelukkig nie. Die 
owerhede by Roma het toe elders begin soek om die toekoms van 
die inrigting in Basoetoland te verseker. Na ’n mislukte poging 
om ’n besondere verhouding met die Universiteit van Londen 
tot stand te bring, het die kollege in 1964 daarin geslaag om volle 
onafhanklikheid te verwerf. Prof. Van der Walt se insig dat die 
kortstondige verbintenis tussen die Katolieke kollege en die Uni- 
versiteit van Suid-Afrika sou lei tot soortgelyke gevalle van same- 
werking, was egter volkome juis.

Daar was in 1958 net een ander inrigting van dié soort in 
Suid-Afrika : die Universiteitskollege van Fort Hare, destyds ver- 
bonde aan die Rhodes-universiteit in Grahamstad. Hoewel nie 
gesê kan word dat die beleid van aparte geriewe vir hoër onder- 
wys vir die verskillende etniese groepe algemene goedkeuring in 
Suid-Afrika weggedra het nie, is daar tog in 1959 wetgewing 
ingedien waardeur die band tussen Fort Hare en Rhodes verbreek 
is en nog vier kolleges in die lewe geroep is : die UniversiteÍts- 
kollege van die Noorde by Sovenga in Transvaal, die Universi- 
teitskollege van Zoeloeland by Empangeni in Natal, die Univer- 
siteitskollege van Wes-Kaapland by Kasselsvlei en die Universi- 
teitskollege van Durban. Die eerste twee, soos die een by Fort 
Hare, was vir Bantoestudente, die kollege by Kasselsvlei vir 
Kleurlinge en die een by Durban vir Indiërs. Hierdie inrigtings
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Reeds in 1957 is die universiteit genader om as akademiese voog en eksami- 
nerende liggaam op te tree vir die vyf u n iv e r s it e it s k o l l e g e s  v ir  n ie - 
b l a n k e s , wat op etniese grondslag in hulle onderskeie gebiede opgerig sou 
word.

Die universiteit het ingewillig om sy grade en diplomas aan suksesvolle 
kandidate van hierdie kolleges toe te ken, in die begin net in kursusse waarin 
reeds geeksamineer word, m aar m ettertyd kon, en is daar ook, eksamens 
afgeneem in ander vakke wat die universiteit goedgekeur het en wat nodig 
was vir die behoeftes van die besondere nie-blanke groep.

Die kolleges het in 1960 tot stand gekom en is gelei tot selfstandigheid.
Fort Hare, W es-Kaapland, Zoeloeland en die Noorde het op 1 Januarie 

1970 en Durban-Westville op 1 Januarie 1971 selfstandige universiteite 
geword.
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is almal onder die beheer van die staatsdepartemente vir die sake 
van die betrokke rassegroep geplaas.

Ooreenkomstig wet 45 van 1959 was die Universiteit van 
Suid-Afrika die voog van die kolleges op hulle weg na uiteinde- 
like onafhanklikheid. Hy het ’n rol gespeel in hulle bestuur, 
toesig gehou oor hulle akademiese werk, gehelp om hulle van 
personeel te voorsien en sy grade aan hulle suksesvolle studente 
toegeken. Elke jaar het die kollegedosente eksamenvraestelle en 
die beoordeling van skrifte met die departemente in Pretoria 
bespreek. Uiteindelik op 1 Januarie 1970 het vier van die kolleges 
volle universiteitstatus ontvang: die Universiteit van Fort Hare, 
van Wes-Kaapland, van Zoeloeland en van die Noorde. ’n Jaar 
later het die Universiteitskollege van Durban die Universiteit van 
Durban-Westville geword.

Tien jaar lank was die Universiteit van Suid-Afrika dus weer 
’n soort federale universiteit, hoewel die band met sy nuwe pleeg- 
kinders nie so heg was as wat dit met sy vroeëre samestellende 
kolleges was nie. Die verbintenis was eerder soos dié tussen Fort 
Hare -  toe die Suid-Afrikaanse Naturellekollege -  en die fede- 
rasie.

In 1960 was die Universiteit van Suid-Afrika blykbaar goed 
op pad na ongesteurde ontwikkeling met sy drievoudige funksie, 
nl. as eksamineerder, doseerder en voog van studente, intem 
sowel as ekstern. Maar daar was reeds ’n wolkie so groot soos ’n 
man se hand wat ’n groot storm voorspel het. In Mei 1959 ont- 
vang die sekretaris van onderwys ’n brief van die stadsklerk van 
Boksburg. Die munisipaliteit het verneem dat daar binnekort uit- 
breiding van universitêre opleiding aan die Witwatersrand sou 
kom en wil graag die saak bepleit dat ’n moontlike nuwe inrig- 
ting binne die stadsgebied gevestig word. ’n Paar maande vroeër 
het ’n komitee wat verbeterde hoër onderwys vir Afrikaners Ín 
Johannesburg beoog, aan die minister van onderwys geskryf oor 
die moontlike oprigting van ’n onderwysersopleidingskollege vir 
Afrikaanssprekende studente in die stad.

In sy antwoord op die navraag van die Johannesburgse komitee 
het die minister, sy edele J. J. Serfontein, daarop gewys dat die
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verskaffing van onderwyserskolleges ’n saak vir die provinsie is 
en dus buite sy beheer lê. In antwoord op die versoek van Boks- 
burg het hy verduidelik dat, as die Afrikaners aan die Rand sou 
begin ywer vir verdere universitêre geriewe die regering heel gou 
toegegooi kan word deur dergelike versoeke van Engelssprekendes 
in Port Elizabeth, Kimberley of die Vrystaatse goudvelde. Die 
koste en die personeelvoorsiening sou ontsaglik en die behoefte 
twyfelagtig wees. Suid-Afrika, aldus die minister, gee reeds meer 
geleentheid vir universiteitsopleiding aan sy blanke burgers as 
enige land in Europa. Daar bestaan dus min regverdiging daar- 
voor om verder in dié rigting te ontwikkel. Latere gebeurtenisse 
het bewys dat dit nie die laaste woord was nie. Die toekoms van 
die Universiteit van Suid-Afrika sou diep daardeur geraak word.
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