
PROFESSOR 
THEO VAN WIJK 

AS PERSONEELLEIER

D.W. STEYN
Registrateur (Personeel en Professionele Dienste)

A s die gordyn  na afloop van 'n vertoning sak, verlaat die gehoor die saal en 
gaan normaalweg met hul lewens voort. Wanneer die gordyn aan die einde 

jL JL v an  'n leier se loopbaan sak, strek die impak van die wyse waarop hy sy rol 
vertolk het veel verder. Bewustelik of onbewustelik het hy 'n unieke stempel op sy 
omgewing afgedruk; sy waardes, sy drome, sy ideale op die saak wat hy dien, 
afgeëts.

By sy ampsaanvaarding sewentien jaar gelede is personeelsake spesifiek aan 
prof. Van Wijk opgedra. Hierdie verantwoordelikheid het hy deur die jare met 
sorgvuldige toewyding en met groot doeltreffendheid uitgebou. Die krag van sy 
rektorsamp en die trefkrag van sy rol as personeelleier het in die eerste plek op sy 
persoonlike styl berus.

Besonder treffend was sy nugtere objektiwiteit. Nooit het hy toegelaat dat 
faktore van sekondêre belang sy oordeel oor 'n saak vertroebel nie. Hy was nie vir 
ongestaafde gerugte oor personeellede ontvanklik nie. Sy enigste maatstaf was 
uitnemendheid, hetsy op akademiese, navorsings- of administratiewe terrein. Sy 
skerp intellek en hoogs ontwikkelde analitiese vermoë het horn in staat gestel om
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potensiaal raak te sien en bydraes na waarde te bcoordecl. Politieke oortuiging, 
geslag, ras, kleur of godsdienstige oriëntasie het horn geensins beïnvloed nie, slegs 
uitmuntendheid. Juis daarom was daar vertroue sonder voorbehoud in sy oordeel 
cn kon die personee! van die Universiteil van Suid-Afrika in 'n atmosfeer vry van 
agterdog, naywer en seksionaiisme gedy.

Sy bykans kliniese objektiwiteit en sobere saaklikheid is gerugsteun deur sy 
respek vir menswaardigheid van kollegas en ondergeskiktes. Op 26 April 1972 toe 
hy die Universiteitsadministrasie toegespreek het, het hy onder meer gesê: "Die 
respek wat die Rektor teenoor u sal betoon, verwag hy ook van u en van u 
onderling ... Die beeld wat van die Rektor se kantoor sal uitgaan, is een wat die 
Universiteit as geheel moet uitdra. Ons moet 'n gelukkige en vriendelike en 'n 
hulpvaardige universiteit wees. En ons sal dit wees." Aan hierdie belofte was prof. 
Van Wijk getrou. Personeellede, of dit 'n bode of 'n professor, skoonmaker of 'n 
registrateur was, is met die grootste respek en hoflikheid behandel. Beleefdheid, 
goeie maniere en selfbeheersing was deel van sy menswees. Dit was nie vir hom 
nodig om sy misnoeë met vuurwerke te onderstreep, of om andere te hoon, of te 
verneder nie. As 'n personeellid verbrou het, is hy met ysige kilheid begroet, maar 
sy waardigheid as mens is ongeskonde gelaat. Prof. Van Wijk het respek afgedwing 
omdat hy respek betoon het; hy het agiing verwerf omdat hy agting oorgedra het.

Agter prof. Van Wijk se koel gereserveerdheid is 'n warm en ope hart. Hy het 
daarop aangedring om oor die heengaan van geliefdes van personeellede ingelig te 
word, en het persoonlik sy medelye aan elke personeellid betuig. Elke briefie was 
afgestem op die besondere omstandighede van die betrokke personeellid, elke 
woord vol deernis en begrip. Hy kon fyn tussen laksheid, pligsversuim of blote 
nalatigheid en menslike broosheid of swakheid onderskei. Laasgenoemde het hy 
met eindelose geduld gehanteer. As 'n personeellid uit onkunde gedwaal het, het 
hy dikwels gesê: "Ek is jammer vir hom", en dan die reels so gebuig of beleid so 
uniek vertolk dat 'n haastige en minder toegeeflike Registrateur met ontsteltenis 
en soms stomme verbasing vervul is. Billikheid en betrokkenheid was die 
sluitsteen van sy styl, toegeeflikheid en onkreukbare regverdigheid teenoor 
ondergeskiktes tekenend van sy optrede.

Sy aandag aan detail was oorbekend. Kortlyste is pynlik noukeurig 
gekontroleer. Aan sy agtergrond as historikus en sy dissipline as argivaris het hy 
nooit ontkom nie; 'n persoonlike lêer is van agter na voor in chronologiese orde 
bestudeer, en indien ter sake, is 'n verloflêer deurgewerk en uitgepluis. Wanneer 
'n saak aangaande 'n personeellid bespreek is, was hy volkome voorbereid, was 
daar niks wat sy aandag ontsnap het nie. Sy geheue vir besonderhede is verbasend 
en hierdie vermoë het die hantering van individuele personeelgevalle baie 
vergemaklik. Prof. Van Wijk se perfeksionisme het sy vertrouensposisie versterk; 
dit was algemeen bekend dat geen besluite oorhaastig of impulsief geneem is nie, 
en altyd net op tersaaklike feite gebaseer was.

Styl alleen maak egter van geen leier 'n groot leier nie. Sukses word bepaal deur 
die mate waarin styl onlosmaaklik met die leier se effektiwiteit as uitvoerende 
amptenaar verweef is. Hiermee was prof. Van Wijk besonder suksesvol. Aan sy rol
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as hoof- uitvoerende beampte van die Raad, ook wat personeelsake betref, het hy 
hom vreesloos gewy. Van vernuwing en verandering het hy nie weggeskram nie. 
Hy was 'n administrateur par excellence, iemand met 'n fyn aanvoeling vir die 
enorme kompleksiteit van 'n organisasie met die grootte, omvang en diverse 
samestelling van die Universiteit van Suid-Afrika. Die Universiteit was die eerste 
in die land om oor die voltydse diens van 'n professionele Direkteur van Personeel 
te beskik, die eerste wat op groot skaal van pos-evaluasie gebruik gemaak het om 
die administrasie te orden en interne balans te verseker. Gedurende prof. Van 
Wijk se dienstermyn is 'n salarisindeksstelsel ontwikkel en verfyn. 'n 
Personeelformule wat tegelykertyd rasionalisasie en die optimering van die 
gebruik van menslike hulpbronne aanmoedig, is ontplooi. 'n Professionele 
bedryfsielkundige diens is by die Departement Personeel ingestel, videopro
gramme vir opleiding, oriëntering en aftreeseminare ontwikkel. Salaris- 
aangeleenthede het nie agterweë gebly nie; met die koms van universiteite se 
outonomie rakende salarisse was Unisa in staat om, met die uitsondering van een 
rang, die hoogste maksimumsalarisse aan sy doserende en navorsingspersoneel te 
betaal. Produktiwiteit van sowel doserende as administratiewe personeel het, aan 
objektiewe kriteria gemeet, dramaties tydens sy dienstermyn toegeneem. 
Diensvoorwaardes is voortdurend opgeknap en verbeter. 'n Tugreglement vir 
personeel is opgestel. 'n Salarisbedeling vir dienswerkers is daargestel wat deur 
geen ander universiteit— en min privaat organisasies— geëwenaar kan word. 
Belangrike bestuursfunksies is op dekane afgewentel en sigbare gestalte en status 
is aan dié amp verleen. By die implementering van al hierdie veranderinge en 
vernuwings het prof. Van Wijk 'n leidende en rigtinggewende rol gespeel. 
Voorstelle en aanbevelings is aan kritiese en noukeurige ontleding onderwerp, 
aangepas en verfyn op so 'n wyse dat hulle sonder ontwrigting toegepas kon word. 
Hy het oor die vermoë beskik om orde uit wanorde te skep, om te orden, te 
rangskik, te struktureer en uiteindelik te implementeer. Sy merkwaardig soepele 
intellek het hom in staat gestel om 'n wye, bykans ensiklopediese kennis van 
algemene en personeelbestuur te akkumuleer en toe te pas wat aan hom groot 
gesag verleen het.

Dit sou onewewigtig wees om slegs prof. Van Wijk se positiewe eienskappe te 
besing — per slot van rekening is hy 'n mens. Daar was geleenthede dat sy 
gereserveerdheid aan die ongenaakbare gegrens het. Sy aandrang op 'n kollegiale, 
wrywinglose en hoogs formele omgewing het min ruimte vir menslike emosie en 
die ontlading van spanning gelaat. Of sy hoogs gesentraliseerde gesagstruktuur 
altyd ten goede was, kan miskien gedebatteer word; sy enorme werklading het 
soms beslissings vertraag.

Nietemin is prof. Van Wijk 'n reus, 'n vaderfiguur. Dit gebeur selde dat soveel 
gawes van hart en verstand in een mens verenig word as wat dit by hom die geval 
is. By die afsluiting van die akademiese jaar in 1987 is hy staande deur sy 
personeel toegejuig, 'n spontane akkolade aan iemand wat met soveel liefde en 
toewyding gedien het. Meer as enige ander eerbetoning, was hierdie 'n 
kollektiewe artikulasie van bewondering vir dit wat hy verrig, beliggaam en
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Die oorhandiging van 'n boek oor Unisa se broodboomtuin aan die Rektor. Die 
skrywer is prof. B. Barkhuizen.
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uiteindelik gesimboliseer het. Hierdie huldeblyk van die personeel van die 
Universiteit van Suid-Afrika het alles saamgevat, opgesom, wat daar van professor 
Van Wijk as personeelleier le sê is.
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DIE REKTOR 
EN UNISA SE 

BEELD NA BUITE

J.E.M. VERWEY
Direkteur van die Departement Openbare Betrekkinge

'N ositiewe beeld o f gunstige mening wat by die publiek teenoor 'n inrigting 
bestaan, is die gevolg van goeie betrekkinge tussen die betrokke inrigting 
en publiek. Die handhawing en uitbouing van goeie betrekkinge is 'n 

beplande en volgehoue aktiwiteit. Dit is 'n kommunikasieproses en is met alle 
segmente van die eksterne omgewing gemoeid. Ook is dit op die bewerkstelliging 
van wedersydse begrip en welwillendheid jeens die inrigting gemik en 
welwillendheid van ander is vir elke mens en elke organisasie belangrik.

Die besef van die belangrikheid van eksterne betrekkinge was uit die staanspoor 
sterk by prof. Van Wijk aanwesig en hy het dan ook direk vir die taak 
verantwoordelikheid aanvaar en die Departement Openbare Betrekkinge en 
Ontwikkeling onder sy toesig geneem.

Die aktiwiteite waarmee die Departement horn besig hou, is fondswerwing, 
oudstudente-aangeleenthede, openbare betrekkinge en noue skakeling met die 
afdelings wat vir die langtermynbeplanning van die Universiteit en vir die 
uitvoering daarvan verantwoordelik is.
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Dit is 'n belangrike en omvattende taak wat nie sonder die leiding, entoesiasme 
en hartlike samewerking van die Rektor suksesvol uitgevoer kan word nie. In prof. 
Theo van Wijk bet ons 'n Rektor gehad wat nie alleen volgehoue belangstelling in 
die werksaamhede van die Departement getoon het nie, maar inderdaad aktief 
meegeleef het.

Met die inwyding van die eerste gebou, tans bekend as die Theo van Wijk- 
gebou, gedurende die eeufeesjaar van die Universiteit in 1973, het Unisa fisies 
werklik sigbaar geword. In die daaropvolgende vyftien jaar het 'n indruk- 
wekkende kampus op Muckleneukrant aan die suidelike ingang van Pretoria 
verrys wat aan Unisa waardige en doeltreffende huisvesting voorsien. Mel verloop 
van tyd het die Universiteit op inisiatief van prof. Van Wijk sy eie geboue vir die 
streekkantore in Kaapstad, Durban en Pietersburg aangeskaf en daarmee ook sy 
sigbaarheid in hierdie sentra verhoog. Die Universiteit is na die studente se 
drumpel gebring.

Prof. Van Wijk het gedurende sy ampstermyn die fisiese ontwikkeling van die 
kampus vanaf die inwyding van die eerste akademiese gebou tot met die 
ontsluiting van die deur van die nuwe biblioteekgebou in Maart 1988 intens 
meegemaak. Saam met die fisiese uitbouing van die Universiteit het ook die beeld 
daarvan na buite in aansien toegeneem.

Die groot bydrae wat prof. Van Wijk gelewer het om die beeld van die 
Universiteit tydens sy dienstermyn uit te dra en te bevorder, kan nie maklik 
oorskat word nie. Hy het dikwels in die openbaar opgetree en 'n groot 
verskeidenheid van gehore met sy weldeurdagte boodskappe en kleurvolle 
woordgebruik beïndruk en geboei. Hy het letterlik by elke geleentheid met 
woorde geskilder en begrippe uitgebeitel.

Oor die jare was hy 'n gesogte spreker by nasionale en internasionale kongresse, 
by grade- en diplomaplegtighede, byeenkomste van sakekamers en kamers van 
koophandel en by die opening-, afsluiting-, inwydings-, vernoemings- en 
feesfunksies van akademiese en kulturele inrigtings. Minstens 60 000 studente het 
gedurende sy dienstermyn vanaf 1972 tot 1988 grade en diplomas ontvang. Saam 
met die gehore by hierdie plegtighede is meer as 250 000 belangstellendes bereik.

Ook het prof. Van Wijk dikwels oudstudente- en studentesaamtrekke, 
byeenkomste van sakevriende, donateurs en verteenwoordigers van die openbare 
sektor toegespreek en voortdurend kontak gemaak met ambassades, diplomate en 
ander oorsese gesante en besoekers. En altyd het hy sy gehore getref met die 
eerlikheid en opregtheid van sy boodskappe en die keurige aanbieding daarvan.

By die vernoemingsplegtigheid van die Sanlambiblioteek in 1974 laat hy horn 
soos volg uit:

Die beroep om steun wat vanuit die universiteitswese na die private sektor gaan, is 'n 
uitnodiging tot vereenselwiging. Die Universiteit van Suid-Afrika, by name, is diep oortuig van 
die belangrikheid van wat hy doen, en hy docn met vrymoedigheid beroep op die steun van 
die private sektor vir wat hy doen. Daarmee wil hy graag die private sektor as 
verteenwoordiger van die gemeenskap betrek by wat hy doen.
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By die vernoeming van die Ou Mutual-gehoorsaal in 1974 sê hy:
Die Universiteit van Suid-Afrika het nog nooit en sal ook nooit in mededinging met ander 
universiteite tree nie. Sy selfopgelegde opdrag is eiesoortig en andersoortig. Eie aard en ander 
aard kenmerk die Universiteit. Hy gee onderrig aan dié wat 'n universiteit nie voltyds of 
deeltyds kan bywoon nie. Maar juis daarom is die trefgebied en die trefkrag van sy onderrig 
miskien groter. In menslike sowel as geografiese sin is die trefwydte onbeperk. Hy bereik nie 
net enkelinge nie, maar gesinne, gemeenskappe, volkere. Hy lei selde vir beroepe op, 
gewoonlik in beroepe. Hy wil die persoonlike drang na geestelike verruiming bevredig, maar 
ook die behoefte aan intellektuele vernuwing en uitbouing, aan die versterking en verhoging, 
in nasionale belang, van die peil van kennis en kundigheid.

By geleentheid van 'n oudstudente-saamtrek in November 1984 in Oos-Londen 
laat hy hom soos volg uit:

Wat vir my altyd ons grootste prestasie sal wees, is die erkenning wat ons vir verwyderde, 
selfstandige studente verwerf het. Waar hulle vroeër die stiefkinders van die hoër onderwys 
was, het die Universiteit van Suid-Afrika hulle uit die skemerlig van verwaarlosing en 
herderloosheid en miskenning gehaal en 'n plek in die akademiese son gegee. Hulle het tot 
hulle reg gekom, het 'n eie trotse en ongedeelde tuiste gevind.

By die afsluiting van sy eerste ampstermyn in 1976 sê prof. Van Wijk:
Ek wil graag begin waarmce ek gereeld afsluit: Ook vanjaar is daar baie gepraat, in baie stede, 
streke en seifs lande. Altyd is daar gepraat namens en oor en ten behoewe van die universiteit; 
altyd is daar besef dat ook die praat deel van die pligtigheid is, dat in voile vryheid maar met 
voile verantwoordelikheid gepraat word. Maar altyd keer die praat hierheen terug, hier waar 
die betrokkenheid setel en waar verantwoording gedoen moet word. Hier moet die laaste praat 
wees, aan die einde van 'n jaar en van die ampstermyn. Hier moet die praat afgesluit en 
afgerond word. Want sonder afronding kan daar geen afsluiting wees nie, en die afsluiting 
rond vanself a f ...

Die baie praat vanjaar was 'n praat namens en vir die universiteit. Dit was 'n praat wat nie 
net die beeld van 'n andersoortige universiteit met 'n eiesoortige taak en wat baie mense, baie 
groepe en baie volkere wil bereik, wou uitdra nie. Dit was steeds 'n berekende en, na eie insig, 
'n verantwoorde praat, wat nie eie of seksionele of ideologiese belang probeer bevorder het 
nie, maar die belang van 'n universiteit wie se akademiese opdrag nie seksioneel of ideologies 
gebonde mag wees nie, maar prinsipieel gegrond, om die vryheid van die kennis te bring, nie 
die gebondenheid van 'n ideologic nie.

Ek wil herhaal wat ek by 'n ander meer informele geleentheid gesê het. 'n Jaar — 
kalenderjaar, lewensjaar, studiejaar of akademiese jaar — word geken, nie aan die veelheid 
van sy dae nie, maar aan die volheid daarvan. Wanneer 'n mens by die afsluiting van 'n 
akademiese jaar kom, moet jy jouself afvra, nie hoeveel dae of weke daar in die jaar was nie, 
maar hoe vol die dae was en waarvan hulle vol was. Aan die einde van hierdie jaar vra ons, en 
elkeen van ons ons af: Waarmee het ek, waarmee het ons, waarmee het die universiteit wat 
ons is, die jaar vol gemaak?

Prof. Van Wijk ken die taak en roeping van die Universiteit van Suid-Afrika en 
daarom kan hy die andersheid van die Universiteit op die eenvoudigste maar 
treffendste wyse aan sy luisteraars oordra en 'n blywende indruk nalaat. Sy 
toesprake het baie daartoe bygedra om die positiewe beeld van die inrigting verder 
uit te bou en om belangstelling, begrip en vereenselwiging met die Universiteit tot 
stand te bring. Hy het in sy ampstyd op groot skaal waardering en welwillendheid
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teenoor die Universiteit bewerkstellig. Hy het vir die Universiteit baie vriende 
gemaak.

Die bydrae wat die Rektor oor sóveel jare tot die uitbouing van die beeld van die 
Universiteit en tot die verwerwing van goedgesindheid gelewer het, is nie volledig 
sonder om melding te maak van sy aandeel in die1 verkryging van die nodige 
materiële middele vir die ontwikkeling van die Universiteit nie. So laat hy horn 
byvoorbeeld in Maart 1987 uit voor 'n gehoor van donateurs in Johannesburg:

Ons by Unisa doen wat na ons mening reg is, naamlik om hindernissc tot deelname en tot 
gesonde interpersoonlike en intergroepverhoudinge uit die weg te ruim, terwyl ons daarop 
aandring dat gelyke geleenthede met gelyke prestasie gepaard moet gaan, dat gelyke prestasie 
in der waarheid gelykheid in gehalte beteken.

Die Rektor was altyd bereid om persoonlik betrokke te raak waar dit oor die 
saakstelling van die Universiteit by donateurs en potensiële donateurs gegaan het. 
Nooit was opoffering vir horn te veel om tyd in te ruim om met die 
donateurspubliek van die Universiteit gesprek te voer nie. Sy deur het altyd vir ons 
donateurs oop gestaan en hy het hulle besoeke besonder waardeer, of dit nou oor 
ekonomiese en akademiese probleme gegaan het, of slegs 'n welwillendheids- 
besoek was. Hy het gereeld waardering betuig teenoor 'n donateur wat ook die 
opoffering gedoen het om sy bydrae persoonlik te kom oordra.

Die Internasionale Musiekkompetisies (klavier, sang en strykers) wat sedert 
1982 deur Unisa in samewerking met Adcock-Ingram, die Departement Nasionale 
Opvoeding, die SAUK, TRUK, die SAL, Saambou-Nasionaal en die Rupert-Stigting 
aangebied word, is een van die groot gebeurtenisse op die musiekkalender van 
Suid-Afrika. Die bydrae wat hierdie kompetisies tot die bevordering van ernstige 
musiek en van gesonde internasionale verhoudinge lewer, is besonder 
betekenisvol. Dit is geen oordrywing om te sê dat hierdie kompetisies nooit hulle 
huidige aansien en status sou geniet het as dit nie was vir prof. Van Wijk se groot 
entoesiasme, steun en hartlike samewerking nie. Hy was die dryfveer wat die 
organiseerders aangemoedig en besiel het en tot groot hoogtes gevoer het.

Waardig en indrukwekkend in sy publieke optrede, was prof. Van Wijk egter 
altyd natuurlik en sonder 'n sweem van hoogmoed. Hy weet hoe om 
minsaamheid in die omgang te paar met vasberadenheid en deursettingsvermoë 
en het die Universiteit vir baie jare met groot getrouheid, uitnemende 
bekwaamheid en opoffering gedien.

Prof. Van Wijk het oor die jare onafskeidbaar deel van die Universiteit geword. 
Hy was inderdaad die verpersoonliking van Unisa. By die afsluiting van sy 
loopbaan wat as lektor, senior lektor, hoogleraar, dekaan, waarnemende Rektor 
en Rektor 'n tydperk van 40 jaar oorspan, weet almal van ons — of dit na 'n jaar, 
tien of langer was wat ons saamgewerk het — dat die jare vol jare was, maar meer 
nog, jare vol aan kwaliteit.

'n Meer gepaste eerbetoon om ná 'n leeftyd van diens aan die Universiteit tot sy 
hoogste amp— dié amp van Kanselier— geroep te word, is nouliks denkbaar.
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8
VRIEND 

VAN DIE BIBLIOTEEK

JOHN WILLEMSE
Hoof van He Departement Biblioteekdienste

SO 'N sum m iere  retribusie hoef ons seker vandag nie meer te vrees nie," sê 
prof. Van Wijk in sy intreerede na aanleiding van 'n anekdote oor Nicolas 
Cop. Cop is in 1533 tot rektor van die Paryse Universiteit benoem, maar 

moes vanweë die reaksie op sy intreerede na Switserland vlug.
Eers 27 jaar na sy benoeming tot professor in 1961 lê prof. Van Wijk die tuig 

neer — maar behou seifs daarna nog 'n sterk band met die Universiteit. Pleks van 
retribusie was daar instemming en hoogagting vir die standpunte wat hy toe en 
daarna ingeneem en ook uitgeleef het. Weloorwoë. Objektief. Menslik.

Sy intreerede, kort na my eie diensaanvaarding, was my eerste kennismaking 
met prof. Van Wijk en een wat my steeds bybly. As historikus, in sy hoedanigheid 
as dosent sowel as navorser, was hy aanvanklik 'n aktiewe biblioteekgebruiker. 
Later, as Rektor, was sy besoeke aan die biblioteek noodwendig weens sy veelvul- 
dige verpligtings minder gereeld. Tog bly hy steeds by uitnemendheid wat ek, by 
gebrek aan 'n beter woord, 'n boekmens sou wil noem. Iemand wat dus die 
waarde en belang van die boek en die geskrewe woord besef en waardeer. Met sy 
agtergrond as historikus en argivaris, maar bowenal as een van die eerste dosente
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oor etlike ander hoedanighede beskik wat van hom 'n uitstaande historikus 
gemaak het. Hy kon hom ewe goed in Afrikaans en Engels uitdruk. So behendig 
was hy in hierdie twee tale dat hy sowel my Afrikaans as die Engels van my 
Engelssprekende kollegas kon korrigeer. In sowel die gesproke as geskrewe woord 
kon hy hom vlot en helder uitdruk. As historikus was hy noukeurig, sistematies en 
gebalanseerd — nooit kras in sy uitsprake nie, nooit neerhalend teenoor andere 
nie, nooit eensydig in sy siening nie. Teen die muur van sy kantoor in die 
Presidentsentrum het hy die volgende woorde van Spinoza opgeplak: "I have 
striven not to laugh at human actions, not to weep at them, nor to hate them, but 
to understand them."

Prof. Van Wijk se krag as historikus het in die eerste plek in sy kennis van die 
Europese geskiedenis gelê. Hy was trouens ewe tuis in die Middeleeue, die 
Renaissance en die Moderne geskiedenis. In die veertiger- en vyftigerjare het hy 
man-alleen ál Unisa se studiegidse oor Europese geskiedenis geskryf. Dit was 
baanbrekerswerk en hierdie studiegidse was bowendien so goed dat hulle vir baie 
jare ongewysig gebruik is. Andere (waaronder ek) het later gedeeltes daarvan 
herskryf, maar of dit altyd 'n verbetering was, is nie 'n uitgemaakte saak nie.

In hierdie studiegidse het prof. Van Wijk steeds daarna gestreef om die student 
insig in die Europese geskiedenis te laat kry. Hy het die verskillende vertolkings 
van die hoofstrominge uitgewys en die student aangemoedig om verder daaroor te 
lees en na te dink. Hy het nooit van 'n student 'n papegaaiagtige memorisering van 
feite en datums verlang nie, maar altyd 'n intelligente vertolking van wat gebeur 
het — seifs al het die student se vertolking van sy eie verskil.

Na prof. Van Wijk in 1971 rektor van Unisa geword het, het hy nie meer tyd 
gekry om hom met sy vak besig te hou nie. Tog het hy in die vroeë tagtigerjare 
gehelp met die beplanning en redigering van 'n driedelige werk oor die 
geskiedenis van Europa. Hierdie drie boekdele, Western Europe from the decline of 
Rome to the Reformation (redakteurs Theo van Wijk en S.B. Spies), Europe, 
1555-1848 {redakteurs Theo van Wijk en M.C. van Zyl) en Europe, 1848-1980 
(redakteurs Theo van Wijk en M. Boucher), is in 1985 deur Academica uitgegee.

Afgesien van die Europese geskiedenis waarmee hy so deeglik vertroud was, het 
prof. Van Wijk ook 'n goeie kennis van die teoretiese grondslae van sy vak gehad. 
Dit blyk onder andere uit sy professorate intreerede, Tussen verlede en toekoms, wat 
hy in 1963 by Unisa gelewer het.

Een van die dinge wat herhaaldelik in hierdie intreerede beklemtoon word, is 
die noue verbintenis tussen geskiedenis en lewe. Prof. Van Wijk is 'n vyand van 
die antikwariese geskiedskrywing en wil die geskiedenis (of verlede) ten nouste 
betrek by die lewe (of hede): "Van alle wetenskappe," skryf hy, "is die geskiedenis 
die afhanklikste omdat hy die naaste aan die lewe staan ... Sy vrae is die wat die 
lewe stel, sy antwoorde dié wat die lewe soek." Die soek na waarheid in die 
verlede moet nooit die band met die lewe verloor nie: "By sommige van ons," 
skryf hy, "word daardie soek 'n drif, 'n doel op sigself. Maar dan word die 
terugtrekking in die historiese werksaamheid 'n soort intellektuele askese, word 
die historiese belangstelling 'n bloot antikwariese belangstelling: die verlede om
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die verlede en, nog erger, die vorsing om die vorsing." Die historikus moet onthou 
"sy taak is in die laaste instansie opvoedkundig van aard" en daarom moet hy sy 
kennis diensbaar maak aan die lewe. “As die geskiedkundige die belangstelling 
van die breë publiek verloor," skryf hy, “en hom slegs tot die esoteriese kring van 
sy vakgenote rig, het hy, glo ek, sy bestaansreg verloor."

Die verlede word, volgens prof. Van Wijk, bestudeer nie ter wille van die verlede 
nie, maar ter wille van die hede en die toekoms. Die historikus behoort trouens die 
toekoms altyd in sy agterkop te hê wanneer hy geskiedenis skryf:

Want per slot van sake word ons siening van die verlede ingegee nie alleen deur ons sin vir die 
hede nie, maar nog meer deur ons hoop op die toekoms. Ons skryf oor die verlede maar nie vir 
die hede nie, ons skryf in die hede oor die verlede en vir die toekoms. Ons verantwoorde- 
likheid teenoor die toekoms is sterker as enige verpligting teenoor die verlede. Dit kan die 
verlede nie skeel hoe hy voorgestel word nie; dit kan vir die toekoms van lewensbelang wees 
hoe die verlede aan hom voorgestel word. Daarom pleeg die apologetiese geskiedskrywing, die 
eensydige of vervalste beeld, sy grootste onreg nie aan die verlede wat hy in 'n verkeerde lig 
stel nie, maar aan die toekoms wat hy in 'n verkeerde rigting stuur. Ons hele denke, ons hoop 
en ons vrees, word oorheers deur die vraag, nie na die huidige stand van sake nie, maar na die 
toekomstige (hoe dikwels hoor ons nie vandag dat ons 'n veilige toekoms vir ons kinders moet 
verseker nie?) en daarom wil die mens weet, nie wie esgewesen of seifs wie esgeworden nie, maar 
wie es werden soil. Ek het reeds op die metodologiese betekenis hiervan gewys, hoe 
toekomsverwagting 'n rol in veroorsaking speel. Maar dit moet ook 'n groot rol in die hele 
werksaamheid van die historikus speel, en by name in sy vertolkingstaak (p. 15).

Die rol wat die toekoms in alle geskiedskrywing speel, is 'n onderwerp wat prof. 
Van Wijk bly interesseer het. In Oktober 1966 lewer hy op 'n kongres 'n referaat 
oor “Die Toekoms as Geskiedenis" (Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die 
Bevordering van Christelike Wetenskap, No. 10, Okt. 1967, pp. 110—134). Hierin gaan 
hy breedvoerig in op die rol wat die toekoms in alle geskiedskrywing speel en teen 
die einde behandel hy ook die dilemma van die gelowige historikus met Gods 
hand in die geskiedenis. Hy kom tot die gevolgtrekking dat dit nie die historikus se 
taak is om Gods hand in die geskiedenis aan te toon nie.

Prof. Van Wijk het groot waardering vir die werk van Johan Huizinga gehad. Hy 
het die beroemde Nederlandse historikus dikwels aangehaal en by geleentheid 
verklaar dat hy veel van hom geleer het. Dat hy hom tot Huizinga aangetrokke 
gevoel het, is nie vreemd nie. Soos Huizinga was hy nie 'n eng vakspesialis nie, 
maar 'n universele gees. Soos Huizinga was hy 'n ongewone historikus — 'n soort 
alleenloper in die wêreld van historici.

Tog het hy by een geleentheid verklaar dat hy nie met 'n uitspraak van Huizinga 
saamstem nie. In sy opstel oor “Overheid en Wetenschap" verset Huizinga hom 
teen die gedagte dat 'n mens se geloof of lewensbeskouing jou wetenskap 
beinvloed. “Het is een fictie," aldus Huizinga, “dat er een gereformeerde en een 
agnostische beoefening der wetenschap zou bestaan ..." Hiermee stem prof. Van 
Wijk nie saam nie. Volgens hom beinvloed die mens se geloof en lewensbeskouing 
wel sy wetenskap en daarom is daar so iets soos 'n Christelike wetenskapsbe- 
oefening en 'n Christelike universiteit.

Die Christelike siening van die wetenskap en die wetenskapsbeoefening is nie 'n
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by Unisa. Die finale aansoek is in getikte vorm ingedien.
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anachronisme nie ... Word dit verwerp sou in die plek daarvan ander lewensbeskoulike 
alternatiewe kom (want sonder lewensbeskouing kan die mens nie bestaan nie), van die 
massiewe kommunistiese ideologie tot by die mite van ncutrale, vooronderstellinglose 
wetenskap in sy honderd, en nog meer, onbevredigende skakeringe (Die Rektor aan die woord, 
Unisa, 1980, p. 38).

Op die gebied van die geskiedskrywing het prof. Van Wijk geen noemenswaardige 
bydrae gemaak nie. Trouens, in 'n boek oor die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing 
sal sy naam nie eens vermeld word nie. Maar in 'n boek oor die onderrig van 
geskiedenis op universiteitsvlak sal sy naam baie prominent wees.

Hy was 'n uitstaande dosent — een van die beste wat Unisa se Departement 
Geskiedenis nog gehad het. Ek weet van niemand wat sy taak as dosent met groter 
toewyding verrig het as hy nie. Hy het uit sy pad gegaan om 'n student — seifs 'n 
lui en 'n swak student — te help waar hy kon. Die kommentaar wat hy op 'n 
student se werkopdrag geskryf het, was soms net so lank as die werkopdrag self. 
Ek het dikwels gesien dat hy sy werk opsy skuif om 'n verdwaasde plattelandse 
student te gaan wys waar hy die boeke vir 'n werkopdrag in die biblioteek kon 
vind.

Ek was van mening dat hy in hierdie dinge heeltemal te ver gaan, dat daar 
immers perke is aan die hulp wat 'n dosent aan 'n student behoort te gee. Maar ek 
het geweet dat dit geen sin het om met horn daaroor te redeneer nie. Hy het dit 
eenvoudig as sy plig gesien om studente te onderrig so goed hy kon. Dat dit ten 
koste van navorsing in sy vak was, het horn nie gehinder nie. "To have taught 100 
undergraduates well," het hy by geleentheid geskryf, "to have broadened their 
minds and sharpened their intellects, has always given me greater pleasure than to 
have produced one future professor" (Die Rektor aan die woord, Unisa, 1980, p. 51).

Prof. Van Wijk se beheptheid met die onderrig van sy vak het meegebring dat hy 
nie tyd gekry het vir navorsing nie. Dit is jammer, want hy het oor al die 
hoedanighede beskik om 'n groot geskiedskrywer te word. Hy het oor die nodige 
skerpsinnigheid, noukeurigheid en deursettingsvermoë beskik. Hy kon objektief 
na dinge kyk. En hy kon ten slotte maklik en helder skryf.

Die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing se verlies was egter Unisa se wins. Vir 24 
jaar het hy met groot toewyding studente in die geskiedenis onderrig — eers as 
lektor, toe as senior lektor en later as professor. Vir sy studente was hy 'n 
simpatieke en hulpvaardige leermeester. Vir sy kollegas was hy 'n veelsydige en 
voortreflike vakman. Almal, studente en dosente, kon veel van horn leer.



DIE REKTOR 
4 EN DIE STUDENTE

M.H. STOCKHOFF
Registrateur (Akademiese en Studente-aangeleenthede)

L
uidens artikel 7 van die Wet op die Universiteit van Suid-Afrika word die 

Rektor van die Universiteit, na oorlegpleging met die Senaat, deur die Raad 
I aangestel “en sy bevoegdhede en funksies is dié wat die statuut voorskryf". 
Artikel 5 van hierdie statuut bepaal op sy beurt dat die Rektor die hoof- uitvoer- 

ende beampte van die Raad en die Senaat is en verantwoordelik is vir die 
algemene toesig en beheer oor die Universiteit en dat hy ampshalwe lid van alle 
komitees van die Raad en die Senaat is.

Die aangehaalde twee artikels laat blyk baie duidelik dat die wetgewer nie sy 
weg daartoe oopgesien het om die funksies en die verpligtinge van die Rektor in 
detail te beskryf nie. Ook ek kan nie eens naastenby poog om dit te doen nie, maar 
ek kan wel vertel van die inhoud wat Theo van Wijk verleen het aan die 
rektorsamp en dan by name dié aspekte daarvan wat betrekking het op sy 
administratiewe kundigheid en sy omgang met en hantering van studente. Dié 
twee aspekte is egter só geïntegreerd dat ek nie oor elkeen afsonderlik kan berig 
nie.

Om terug te keer tot die taakomskrywing van die rektorsamp. Miskien het Theo
27
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van Wijk self die naaste daaraan gekom toe hy in 1982 opgemerk het: "Ek is bly 
dat baie ander begrip het vir die verantwoordelikheid van die Bestuur en die 
Rektor by name, ten opsigte van nie net die fisiese nie, maar ook die menslike 
bates van die Universiteit, van nie net geboue nie, maar ook van menselewens."

Vir horn is menselewens van die allergrootste belang; menselewens soos 
verteenwoordig deur sowel die personeel as die studente. Só sien hy die student: 
"By die Universiteit van Suid-Afrika is die student primer en sentraal. Die 
Universiteit onlleen sy bestaan aan die behoefte aan onderrig en aan opleiding van 
werkende, selfstandige en verwyderde studente; en sy bestaansreg aan die 
doeltreffendheid waarmee hy onderrig verskaf."

In die byvoeglike naamwoorde "werkend", "selfstandig" en "verwyderd" lê 
Theo van Wijk se benadering tot die Unisastudent opgesluit, want hierdie woorde, 
in die sin waarin dit gebruik is, ontlok 'n gevoel van simpatie en begrip. Simpatie 
en begrip beteken egter nie roekelose vergunnings en die willekeurige opheffing 
van standaarde en billike eise nie: "Students often complain that our standards are 
too high. Of course our standards are high, but not higher than the standards set 
by life, and by society."

In die meer as anderhalf dekade wat ek ten nouste saam met prof. Van Wijk 
gewerk het, was ek bevoorreg om kere sonder tal getuie te kon wees van sy 
simpatieke en begrypende hantering van studente. Ek glo vas dat nie 'n enkele 
Unisastudent of oud-student wat ooit persoonlik met die Rektor in aanraking was, 
nie geïmponeer is deur die Rektor se hoflikheid, takt en begrip nie, en ook deur sy 
skerpheid van verstand en sy sonderlinge vermoë om krisisse te ontlont en met 
oplossings na vore te kom. Ter illustrasie hiervan dink ek aan die eerste 
geleentheid waarby ek aanwesig was toe die nuwe Rektor in 1972 'n groep van agt 
ontstoke finalejaars te woord gestaan het. Dié ontmoeting het net na 16h00 in die 
Rektor se kantoor plaasgevind. Vanuit die staanspoor was dit duidelik dat die agt 
(sewe dames en een man) op geen onseker wyse nie uiting wou gee aan hulle 
frustrasie en ongelukkigheid. Maar hoe baklei jy met 'n man wat jou rustig en 
ongestoord aanhoor, jou swak argumente blootlê en jou gelyk gee ten opsigte van 
geldige argumente, en dan boonop in jou teenwoordigheid aan die Hoof van die 
Departement Studentesake opdrag gee om oplossings te kry vir jou onge
lukkigheid met betrekking tot sekere sake, terwyl hy onderneem om self aandag te 
skenk aan bepaalde griewe van akademiese aard?

Een van die agt studente het my twee dae later aan huis kom besoek, nie 
heeltemal gelukkig met die uitkoms van die onderhoud nie. Ek het die Rektor se 
oortuigingswerk voortgesit en die betrokke student het aan die einde van daardie 
jaar 'n lid van die konvokasie van die Universiteit geword!

'n Sinoniem vir "ordentlikheid" is "fatsoenlikheid", en laasgenoemde beteken 
wellewendheid, goedgemanierdheid, beskaafdheid en eerbaarheid. Ofskoon ek 
met huiwering dié woord gebruik, kan ek tog nie anders nie as om die Rektor se 
optrede teenoor studente met die woord "ordentlikheid" te beskryf. Ek dink in die 
opsig het ons almal by horn geleer.

Die Statuut van die Universiteit van Suid-Afrika maak voorsiening vir die
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Raadskomitee vir Tugsake. In Unisa se omstandighede is dit veral studente wat 
eksamenreglemente oortrce het wat voor die komitee verskyn. Hetsy skuldig of 
onskuldig, vir die aangeklaagde kan sy verskyning voor die komitee niks anders as 
vernederend en traumaties wees nie. Sakdoeke word opgefrommel, sweet word 
afgevee en daar word rondgeskuif op die stoel. En darrdie rustige, vriendelike stem 
van die Rektor: "Meneer X, sal u ons vertel wat presies gebeur het toe u 
Geskiedenis I geskryf het? Nee, u kan gerus sit en gemaklik wees; ons wil net 'n 
bietjie gesels." Soms is die getuienis verdoemend, en bemerk ek dan by my 
kollegas (en by myself!) 'n mate van aggressie, van vyandigheid? Geregverdigde 
aggressie en vyandigheid, reken ek, want as Unisa se eksamens bevraagteken 
word, waar beland ons dan? Maar nie van die Rektor se kant af nie; hy gaan nie 
trap waar daar reeds in die modder gespartel word nie. Menswaardigheid word nie 
afgekraak nie.

Melding is reeds gemaak van die Rektor se eis dat billike standaarde afgedwing 
moet word, want Unisa is 'n universiteit "wat dieselfde eise en standaarde stel as 
enige ander en dieselfde erkenning geniet". Maar die stel van eise kan nie 
eensydig wees nie: "When we look back over the past year, our thoughts naturally 
turn first to our students. For a university is first and foremost a teaching 
institution. It cannot exist without students who can expect to be taught; whatever 
research it does, can only be done because there are students who have come to it 
to be taught." Dit is die belange van die student waarna die Rektor hier omsien, 
soos hy ook daaroor waak by 'n ander geleentheid: "The 'essential' content of the 
course of study (in many cases the only content) must be available, to students in 
their own homes. A variety of other teaching elements are made available, but in 
the end it is the student who decides which he or she wishes to use. Additional 
support must be evaluated in terms of its accessibility to students, and of the 
financial cost to students. It may not be equitable to provide teaching services for 
some students if they are not available to all of them."

Theo van Wijk kon argivaris gebly het, miskien Direkteur van Onderwys 
geword het, maar hy het besluit om by die Universiteit van Suid-Afrika aan te 
sluit, of, miskien is dit beter gestel om te sê hy het sy lot by dié van die Universiteit 
ingewerp, want in die veertigerjare was die toekoms van die Universiteit van Suid- 
Afrika bra onseker. Ek weet dat sy liefde vir wetenskapsbeoefening geen geringe 
rol in sy besluit gespeel het nie, en ek kan maar net wonder in welke mate die 
nood van die nie-residensiële student horn beïnvloed het. Dat die Rektor van die 
Universiteit van Suid-Afrika trots is op sy studente en hulle prestasies, daarvan gee 
hy genoeg blyke:

Wat beteken dit om 'n gegraducerde van 'n universiteit te wees en van die Universiteit van 
Suid-Afrika by name? In die eerste plek en meer as tevore, dat u nou naam- en beelddraers van 
die Universiteit is. Tot dusver is u aan die Universiteit gemeet, aan die eise en die standaarde 
wat hy stel. Voortaan sal die Universiteit aan u gemeet word. Want 'n universiteit word altyd 
aan sy gegradueerdes geken. Ek sê dikwels dat om 'n graad te behaal, altyd 'n onderskeiding is, 
maar om 'n graad aan die Universiteit van Suid-Afrika te behaal, 'n dubbele onderskeiding is, 
omdat dit onder die moeilikste omstandighede, dikwels onder die moeilikste denkbare 
omstandighede, behaal word.
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Die Rektor ontvang 'n eredoktorsgraad (D. Ed.) tydens 'n gradeplegtig- 
heid op 18 September 1981. Hier is die Registrateur (Akademies), mnr. 
M.H. Stockhoff, besig om prof. Van Wijk se skouerband om te hang.
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Ten spyte daarvan dat professor Van Wijk Unisa bestempel as "the university of 
the second chance", is hy nie bereid om nie-presteerders onbepaald te laat aanbly 
nie:

All who qualify are welcome at the University, but they cannot be encouraged, or even 
allowed, to outstay their welcome, to become not only a liability to the State and a burden to 
the taxpayer, but also an embarrassment to the University. Opportunities cannot be extended 
indefinitely, and those lacking motivation or the capacity for academic study, have to be 
refused readmission — but only after due warning and after their circumstances have been 
taken into account — and even then successful alternative study on the tertiary level may 
secure re-entry into the University.

Dit is tipies van Theo van Wijk se hantering van studente dat hy hulle 
omstandighcde in ag sal neem, want hy erken die heterogeniteit van die 
samestelling van die studentekorps: "The University of South Africa is a university 
across the frontiers, across the frontiers of age and opportunity, across social and 
economic, and geographical and national frontiers."

Die Rektor van die Universiteit van Suid-Afrika vereis uitmuntendheid van sy 
personee! teenoor studente en hy is altyd ingenome met blyke van waardering 
van die kant van studente. Hy vertel self van die telefoonoproep van 'n 
waarderende vader wat sy dienspligseun by die Universiteit kom inskryf het:

Aan die vader wat my geskakel het, kon ek net sê dat sy ontvangs my nie verbaas het nie. Ons 
is op diens en diensvaardigheid ingestel. En dit moet steeds ons akademiese en 
administratiewe dienslewering kenmerk. Ons is diensgeoriënteerd omdat ons ... studentge- 
oriënteerd moet wees. Studentgerigtheid bly vir my die wesenstrek van afstandsonderrig. En 
ek is soms geneig om te dink dat vriendelikheid en hulpvaardigheid belangriker is as 
leerteorieë of didaktiese beginsels.

Prof. Van Wijk se verbintenis tot studentgerigtheid het belangwekkende resultate 
ten bate van die Unisastudent opgelewer, waaronder die uitbouing van 
streekkantore, die instelling van besprekingsklasse, die implementering van 'n 
gerekenariseerde studentestelsel, die daarstelling van 'n studentediensburo en die 
desentralisering van gradeplegtighede.

Ek het gesê dat dit moeilik is (indien nie onmoontlik nie) om 'n onderskeid te 
maak tussen Theo van Wijk se rol as administrateur enersyds en sy optrede met 
betrekking tot studente andersyds, want as hoof- uitvoerende beampte van sowel 
die Universiteitsraad as die Universiteitsenaat is dié twee rolle in horn as individu 
geïntegreer.

Dit sou sekerlik geen inspanning wees nie om te skryf oor sy leidinggewende 
vermoëns as voorsitter van die Senaat en die Uitvoerende Komitees van die Raad 
en £enaat, die Bestuurskomitee, die Akademiese Advieskomitee, die Sentrale 
Gebouekomitee, die Interne Begrotingskomitee, keurkomitees en nog vele ander. 
Maar dit is veel makliker om liewer terug te sit en die feite vir hulleself en vir horn 
te laat spreek, die feite wat die Universiteit se geskiedenis oor die afgelope 
sewentien jaar aan die lig gebring het. Dit is nie oordrewe nie om dié jare as 
sewentien goue jare te bestempel.

As administrateur het Theo van Wijk met sy besondere intellek, aanvoeling en
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bestuurstyl ongekcndc hoogtes bereik. Walter een van dié drie het die meeste 
bygedra lot sy fenomenale sukses as administrateur? Of is dit 'n kombinasie van 
die drie? As ek terugblikkend 'n antwoord hierop moet verskaf, dan sê ek beslis dat 
dit 'n samevoeging van die drie is, maar dat sy besondere bestuurstyl 
deurslaggewend was.

'n Universiteit word nie bestuur nie, 'n universiteit word bedryf, word bedryf deur die 
deelname van almal wat aan die onderneming verbonde is en daaraan deel het. En aan al die 
deelnemers, of deelhebbers, moet die geleentheid en die ruimte gebied word om 'n bydrac te 
lewer, aan sowel administratiewe en vakkundige personeel as aan die doserende ...

Theo van Wijk verlaat ons aan die einde van 1988. Baie wat ná horn kom, sal 
voortbou op wat hy nagelaat het en die vrugte pluk van borne wat hy geplant het.



TERM OF OFFICE
(For Theo van  W ijk: on  learning  of his retirem ent)

RIDLEY BEETON
Former Head of the Department of English

Mr Principal, Sir,
I knew you as a man 
And know you that way 

Still
I was almost no more 
Than a handful of boy 

Though precariously 
"Head of English"

You were Professor of History 
Then and then the patient 

Dean of Arts
I remember one day sitting 
In the after-portals of power: 
That dread "Staff Committee" 
You and a man to be a Minister 

Of State

35
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Reviewing what happened 
Filling discussion with 
The rigour of honesty
I English-speaking suddenly 
Did not feel outside: and saw 
You, debatingly but loyally,

I think
On your way to the 
Principalship; I never kept 
A safe tongue though 
An honest one perhaps
And in the end, through 

Your many insights 
And your diffidence 
I thought of you still 

Simply as "Professor van Wijk"

For though honour ostensibly 
Belongs to titles and high office 
Growing respect and stabilizing ties 

Belong only to being 
The man you were 
And have become

Therefore, unhistorically speaking, 
The term of office 
Has not ended 
But begun.
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PROFESSOR 
THEO VAN WIJK 

AS PERSONEELLEIER

D.W. STEYN
Registrateur (Personeel en Professionele Dienste)

A s die gordyn na afloop van 'n vertoning sak, verlaat die gehoor die saal en 
l \  gaan normaalweg met hul lewens voort. Wanneer die gordyn aan die einde 

JL JLvan 'n leier se loopbaan sak, strek die impak van die wyse waarop hy sy rol 
vertolk het veel verder. Bewustelik of onbewustelik het hy 'n unieke stempel op sy 
omgewing afgedruk; sy waardes, sy drome, sy ideale op die saak wat hy dien, 
afgeëts.

By sy ampsaanvaarding sewentien jaar geiede is personeelsake spesifiek aan 
prof. Van Wijk opgedra. Hierdie verantwoordelikheid het hy deur die jare met 
sorgvuldige toewyding en met groot doeltreffendheid uitgebou. Die krag van sy 
rektorsamp en die trefkrag van sy rol as personeelleier het in die eerste plek op sy 
persoonlike sty! berus.

Besonder treffend was sy nugtere objektiwiteit. Nooit het hy toegelaat dat 
faktore van sekondêre belang sy oordeel oor 'n saak vertroebel nie. Hy was nie vir 
ongestaafde gerugte oor personeellede ontvanklik nie. Sy enigste maatstaf was 
uitnemendheid, hetsy op akademiese, navorsings- of administratiewe terrein. Sy 
skerp intellek en hoogs ontwikkelde analitiese vermoë het horn in staat gestel om
38
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potensiaal raak te sien en bydracs na waarde te beoordeel. Politicke oortuiging, 
geslag, ras, kleur of godsdicnstige oriëntasie het horn geensins beinvloed nie, slegs 
uitmuntendheid. Juis daarom was daar vertroue sonder voorbehoud in sy oordeel 
en kon die personeel van die Universiteit van Suid-Afrika in 'n atmosfeer vry van 
agterdog, naywer en seksionalisme gedy.

Sy bykans kliniese objektiwiteit en sobere saaklikheid is gerugsteun deur sy 
respek vir menswaardigheid van kollegas en ondergeskiktes. Op 26 April 1972 toe 
hy die Universiteitsadministrasie toegespreek het, het hy onder meer gesê: "Die 
respek wat die Rektor teenoor u sal betoon, verwag hy ook van u en van u 
onderling ... Die beeld wat van die Rektor se kantoor sal uitgaan, is een wat die 
Universiteit as geheel moet uitdra. Ons moet 'n gelukkige en vriendelike en 'n 
hulpvaardige universiteit wees. En ons sal dit wees." Aan hierdie belofte was prof. 
Van Wijk getrou. Personeellede, of dit 'n bode of 'n professor, skoonmaker of 'n 
registrateur was, is met die grootste respek en hoflikheid behandel. Beleefdheid, 
goeie maniere en selfbeheersing was deel van sy menswees. Dit was nie vir hom 
nodig om sy misnoeë met vuurwerke te onderstreep, of om andere te hoon, of te 
verneder nie. As 'n personeellid verbrou het, is hy met ysige kilheid begroet, maar 
sy waardigheid as mens is ongeskonde gelaat. Prof. Van Wijk het respek afgedwing 
omdat hy respek betoon het; hy het agting verwerf omdat hy agting oorgedra het.

Agter prof. Van Wijk se koel gereserveerdheid is 'n warm en ope hart. Hy het 
daarop aangedring om oor die heengaan van geliefdes van personeellede ingelig te 
word, en het persoonlik sy medelye aan elke personeellid betuig. Elke briefie was 
afgestem op die besondere omstandighede van die betrokke personeellid, elke 
woord vol deernis en begrip. Hy kon fyn tussen laksheid, pligsversuim of blote 
nalatigheid en menslike broosheid of swakheid onderskei. Laasgenoemde het hy 
met eindelose geduld gehanteer. As 'n personeellid uit onkunde gedwaal het, het 
hy dikwels gesê: "Ek is jammer vir hom", en dan die reels so gebuig of beleid so 
uniek vertolk dat 'n haastige en minder toegeeflike Registrateur met ontsteltenis 
en soms stomme verbasing vervul is. Billikheid en betrokkenheid was die 
sluitsteen van sy styl, toegeeflikheid en onkreukbare regverdigheid teenoor 
ondergeskiktes tekenend van sy optrede.

Sy aandag aan detail was oorbekend. Kortlyste is pynlik noukeurig 
gekontroleer. Aan sy agtergrond as historikus en sy dissipline as argivaris het hy 
nooit ontkom nie; 'n persoonlike lêer is van agter na voor in chronologiese orde 
bestudeer, en indien ter sake, is 'n verloflêer deurgewerk en uitgepluis. Wanneer 
'n saak aangaande 'n personeellid bespreek is, was hy volkome voorbereid, was 
daar niks wat sy aandag ontsnap het nie. Sy geheue vir besonderhede is verbasend 
en hierdie vermoë het die hantering van individuele personeelgevalle baie 
vergemaklik. Prof. Van Wijk se perfeksionisme het sy vertrouensposisie versterk: 
dit was algemeen bekend dat geen besluite oorhaastig of impulsief geneem is nie, 
en altyd net op tersaaklike feite gebaseer was.

Styl alleen maak egter van geen leier 'n groot leier nie. Sukses word bepaal deur 
die mate waarin styl onlosmaaklik met die leier se effektiwiteit as uitvoerende 
amptenaar verweef is. Hiermee was prof. Van Wijk besonder suksesvol. Aan sy rol
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as hoof- uitvoerende beampte van die Raad, ook wat personeelsake betref, het hy 
hom vreesloos gewy. Van vernuwing en verandering het hy nie weggeskram nie. 
Hy was 'n administrateur par excellence, iemand met 'n fyn aanvoeling vir die 
enorme kompleksiteit van 'n organisasie met die grootte, omvang en diverse 
samestelling van die Universiteit van Suid-Afrika. Die Universiteit was die eerste 
in die land om oor die voltydse diens van 'n professionele Direkteur van Personeel 
te beskik, die eerste wat op groot skaal van pos-evaluasie gebruik gemaak het om 
die administrasie te orden en interne balans te verseker. Gedurende prof. Van 
Wijk se dienstermyn is 'n salarisindeksstelsel ontwikkel en verfyn. 'n 
Personeelformule wat tegelykertyd rasionalisasie en die optimering van die 
gebruik van menslike hulpbronne aanmoedig, is ontplooi. 'n Professionele 
bedryfsielkundige diens is by die Departement Personeel ingestel, videopro
gramme vir opleiding, oriëntering en aftreeseminare ontwikkel. Salaris- 
aangeleenthede het nie agterweë gebly nie; met die koms van universiteite se 
outonomie rakende salarisse was Unisa in staat om, met die uitsondering van een 
rang, die hoogste maksimumsalarisse aan sy doserende en navorsingspersoneel te 
betaal. Produktiwiteit van sowel doserende as administratiewe personeel het, aan 
objektiewe kriteria gemeet, dramaties tydens sy dienstermyn toegeneem. 
Diensvoorwaardes is voortdurend opgeknap en verbeter. 'n Tugreglement vir 
personeel is opgestel. 'n Salarisbedeling vir dienswerkers is daargestel wat deur 
geen ander universiteit — en min privaat organisasies — geëwenaar kan word. 
Belangrike bestuursfunksies is op dekane afgewentel en sigbare gestalte en status 
is aan dié amp verleen. By die implementering van al hierdie veranderinge en 
vernuwings het prof. Van Wijk 'n leidende en rigtinggewende rol gespeel. 
Voorstelle en aanbevelings is aan kritiese en noukeurige ontleding onderwerp, 
aangepas en verfyn op so 'n wyse dat hulle sonder ontwrigting toegepas kon word. 
Hy het oor die vermoë beskik om orde uit wanorde te skep, om te orden, te 
rangskik, te struktureer en uiteindelik te implementeer. Sy merkwaardig soepele 
intellek het hom in staat geste! om 'n wye, bykans ensiklopediese kennis van 
algemene en personeelbestuur te akkumuleer en toe te pas wat aan hom groot 
gesag verleen het.

Dit sou onewewigtig wees om slegs prof. Van Wijk se positiewe eienskappe te 
besing— per slot van rekening is hy 'n mens. Daar was geleenthede dat sy 
gereserveerdheid aan die ongenaakbare gegrens het. Sy aandrang op 'n kollegiale, 
wrywinglose en hoogs formele omgewing het min ruimte vir menslike emosie en 
die ontlading van spanning gelaat. Of sy hoogs gesentraliseerde gesagstruktuur 
altyd ten goede was, kan miskien gedebatteer word; sy enorme werklading het 
soms beslissings vertraag.

Nietemin is prof. Van Wijk 'n reus, 'n vaderfiguur. Dit gebeur selde dat soveel 
gawes van hart en verstand in een mens verenig word as wat dit by hom die geval 
is. By die afsluiting van die akademiese jaar in 1987 is hy staande deur sy 
personeel toegejuig, 'n spontane akkolade aan iemand wat met soveel liefde en 
toewyding gedien het. Meer as enige ander eerbetoning, was hierdie 'n 
kollektiewe artikulasie van bewondering vir dit wat hy verrig, beliggaam en
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Die oorhandiging van 'n boek oor Unisa se broodboomtuin aan die Rektor. Die 
skrywer is prof B. Barkhuizen.
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uiteindelik gesimboliseer het. Hierdie huldeblyk van die personeel van die 
Universiteit van Suid-Afrika het alles saamgevat, opgesom, wat daar van professor 
Van Wijk as personeelleier te sê is.
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DIE REKTOR 
EN UNISA SE 

BEELD NA BUITE

J.E.M. VERWEY
Direkteur van die Departement Openbare Betrekkinge

N ositiewe beeld of gunstige mening wat by die publiek teenoor 'n inrigting 
w -J  bestaan, is die gevolg van goeie betrekkinge tussen die betrokke inrigting

JL en publiek. Die handhawing en uitbouing van goeie betrekkinge is 'n 
beplande en volgehoue aktiwiteit. Dit is 'n kommunikasieproses en is met alle 
segmente van die eksterne omgewing gemoeid. Ook is dit op die bewerkstelliging 
van wedersydse begrip en welwillendheid jeens die inrigting gemik en 
welwillendheid van ander is vir elke mens en elke organisasie belangrik.

Die besef van die belangrikheid van eksterne betrekkinge was uit die staanspoor 
sterk by prof. Van Wijk aanwesig en hy het dan ook direk vir die taak 
verantwoordelikheid aanvaar en die Departement Openbare Betrekkinge en 
Ontwikkeling onder sy toesig geneem.

Die aktiwiteite waarmee die Departement horn besig hou, is fondswerwing, 
oudstudente-aangeleenthede, openbare betrekkinge en noue skakeling met die 
afdelings wat vir die langtermynbeplanning van die Universiteit en vir die 
uitvoering daarvan verantwoordelik is.
46
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Dit is 'n belangrike en omvattende taak wat nie sonder die leiding, entoesiasme 
en hartlike samewerking van die Rektor suksesvol uitgevoer kan word nie. In prof. 
Theo van Wijk het ons 'n Rektor gehad wat nie alleen volgehoue belangstelling in 
die werksaamhede van die Departement getoon het nie, maar inderdaad aktief 
meegeleef het.

Met die inwyding van die eerste gebou, tans bekend as die Theo van Wijk- 
gebou, gedurende die eeufeesjaar van die Universiteit in 1973, het Unisa fisies 
werklik sigbaar geword. In die daaropvolgende vyftien jaar het 'n indruk- 
wekkende kampus op Muckleneukrant aan die suidelike ingang van Pretoria 
verrys wat aan Unisa waardige en doeltreffende huisvesting voorsien. Met verloop 
van tyd het die Universiteit op inisiatief van prof. Van Wijk sy eie geboue vir die 
streekkantore in Kaapstad, Durban en Pietersburg aangeskaf en daarmee ook sy 
sigbaarheid in hierdie sentra verhoog. Die Universiteit is na die studente se 
drumpel gebring.

Prof. Van Wijk het gedurende sy ampstermyn die fisiese ontwikkeling van die 
kampus vanaf die inwyding van die eerste akademiese gebou tot met die 
ontsluiting van die deur van die nuwe biblioteekgebou in Maart 1988 intens 
meegemaak. Saam met die fisiese uitbouing van die Universiteit het ook die beeld 
daarvan na buite in aansien toegeneem.

Die groot bydrae wat prof. Van Wijk gelewer het om die beeld van die 
Universiteit tydens sy dienstermyn uit te dra en te bevorder, kan nie maklik 
oorskat word nie. Hy het dikwels in die openbaar opgetree en 'n groot 
verskeidenheid van gehore met sy weldeurdagte boodskappe en kleurvolle 
woordgebruik beïndruk en geboei. Hy het letterlik by elke geleentheid met 
woorde geskilder en begrippe uitgebeitel.

Oor die jare was hy 'n gesogte spreker by nasionale en internasionale kongresse, 
by grade- en diplomaplegtighede, byeenkomste van sakekamers en kamers van 
koophandel en by die opening-, afsluiting-, inwydings-, vernoemings- en 
feesfunksies van akademiese en kulturele inrigtings. Minstens 60 000 studente het 
gedurende sy dienstermyn vanaf 1972 tot 1988 grade en diplomas ontvang. Saam 
met die gehore by hierdie plegtighede is meer as 250 000 belangstellendes bereik.

Ook het prof. Van Wijk dikwels oudstudente- en studentesaamtrekke, 
byeenkomste van sakevriende, donateurs en verteenwoordigers van die openbare 
sektor toegespreek en voortdurend kontak gemaak met ambassades, diplomate en 
ander oorsese gesante en besoekers. En altyd het hy sy gehore getref met die 
eerlikheid en opregtheid van sy boodskappe en die keurige aanbieding daarvan.

By die vernoemingsplegtigheid van die Sanlambiblioteek in 1974 laat hy horn 
soos volg uit:

Die beroep om steun wat vanuit die universiteitswese na die private sektor gaan, is 'n 
uitnodiging tot vereenselwiging. Die Universiteit van Suid-Afrika, by name, is diep oortuig van 
die belangrikheid van wat hy doen, en hy doen met vrymoedigheid beroep op die steun van 
die private sektor vir wat hy doen. Daarmee wil hy graag die private sektor as 
verteenwoordiger van die gemeenskap betrek by wat hy doen.
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By die vernoeming van die Ou Mutual-gehoorsaal in 1974 sê hy:
Die Universiteit van Suid-Afrika het nog nooit en sal ook nooit in mededinging met ander 
universiteite tree nie. Sy selfopgelegde opdrag is eiesoortig en andersoortig. Eie aard en ander 
aard kenmerk die Universiteit. Hy gee onderrig aan die wat 'n universiteit nie voltyds of 
deeltyds kan bywoon nie. Maar juis daarom is die trefgebicd en die trefkrag van sy onderrig 
miskien groter. In menslike sowel as geografiese sin is die trefwydte onbeperk. Hy bereik nie 
net enkelinge nie, maar gesinne, gemeenskappe, volkere. Hy lei selde vir beroepe op, 
gewoonlik in beroepe. Hy wil die persoonlike drang na geestelike verruiming bevredig, maar 
ook die behoefte aan intellektuele vernuwing en uitbouing, aan die versterking en verhoging, 
in nasionale belang, van die peil van kennis en kundigheid.

By geleentheid van 'n oudstudente-saamtrek in November 1984 in Oos-Londen 
laat hy hom soos volg uit:

Wat vir my altyd ons grootste prestasie sal wees, is die erkenning wat ons vir verwyderde, 
selfstandige studente verwerf het. Waar hulle vroeër die stiefkinders van die hoër onderwys 
was, het die Universiteit van Suid-Afrika hulle uit die skemerlig van verwaarlosing en 
herderloosheid en miskenning gehaal en 'n plek in die akademiese son gegee. Hulle het tot 
hulle reg gekom, het 'n eie trotse en ongedeelde tuiste gevind.

By die afsluiting van sy eerste ampstermyn in 1976 sê prof. Van Wijk:
Ek wil graag begin waarmee ek gereeld afsluit: Ook vanjaar is daar baie gepraat, in baie stede, 
streke en seifs lande. Altyd is daar gepraat namens en oor en ten behoewe van die universiteit; 
altyd is daar besef dat ook die praat deel van die pligtigheid is, dat in voile vryheid maar met 
voile verantwoordelikheid gepraat word. Maar altyd keer die praat hierheen terug, hier waar 
die betrokkenheid setel en waar verantwoording gedoen moet word. Hier moet die laaste praat 
wees, aan die einde van 'n jaar en van die ampstermyn. Hier moet die praat afgesluit en 
afgerond word. Want sonder afronding kan daar geen afsluiting wees nie, en die afsluiting 
rond vanself a f ...

Die baie praat vanjaar was 'n praat namens en vir die universiteit. Dit was 'n praat wat nie 
net die beeld van 'n andersoortige universiteit met 'n eiesoortige taak en wat baie mense, baie 
groepe en baie volkere wil bereik, wou uitdra nie. Dit was steeds 'n berekende en, na eie insig, 
'n verantwoorde praat, wat nie eie of seksionele of ideologiese belang probeer bevorder het 
nie, maar die belang van 'n universiteit wie se akademiese opdrag nie seksioneel of ideologies 
gebonde mag wees nie, maar prinsipieel gegrond, om die vryheid van die kennis te bring, nie 
die gebondenheid van 'n ideologie nie.

Ek wil herhaal wat ek by 'n ander meer informele geleentheid gesê het. 'n Jaar — 
kalenderjaar, lewensjaar, studiejaar of akademiese jaar — word geken, nie aan die veelheid 
van sy dae nie, maar aan die volheid daarvan. Wanneer 'n mens by die afsluiting van 'n 
akademiese jaar kom, moet jy jouself afvra, nie hoeveel dae of weke daar in die jaar was nie, 
maar hoe vol die dae was en waarvan hulle vol was. Aan die einde van hierdie jaar vra ons, en 
elkecn van ons ons af: Waarmee het ek, waarmee het ons, waarmee het die universiteit wat 
ons is, die jaar vol gemaak?

Prof. Van Wijk ken die taak en roeping van die Universiteit van Suid-Afrika en 
daarom kan hy die andersheid van die Universiteit op die eenvoudigste maar 
treffendste wyse aan sy luisteraars oordra en 'n blywende indruk nalaat. Sy 
toesprake het baie daartoe bygedra om die positiewe beeld van die inrigting verder 
uit te bou en om belangstelling, begrip en vereenselwiging met die Universiteit tot 
stand te bring. Hy het in sy ampstyd op groot skaal waardering en welwillendheid
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teenoor die Universiteit bewerkstellig. Hy het vir die Universiteit baie vriende 
gemaak.

Die bydrae wat die Rektor oor sóveel jare tot die uitbouing van die beeld van die 
Universiteit en tot die verwerwing van goedgesindheid gelewer het, is nie volledig 
sonder om melding te maak van sy aandeel in die1 verkryging van die nodige 
materiële middele vir die ontwikkeling van die Universiteit nie. So laat hy horn 
byvoorbeeld in Maart 1987 uit voor 'n gehoor van donateurs in Johannesburg:

Ons by Unisa doen wat na ons mening reg is, naamlik om hindernisse tot deelname en tot 
gesonde interpersoonlike en intergroepverhoudinge uit die weg te ruim, terwyl ons daarop 
aandring dat geiyke geleenthede met gelyke prestasie gepaard moet gaan, dat geiyke prestasie 
in der waarheid gelykheid in gehalte beteken.

Die Rektor was altyd bereid om persoonlik betrokke te raak waar dit oor die 
saakstelling van die Universiteit by donateurs en potensiële donateurs gegaan het. 
Nooit was opoffering vir horn te veel om tyd in te ruim om met die 
donateurspubliek van die Universiteit gesprek te voer nie. Sy deur het altyd vir ons 
donateurs oop gestaan en hy het hulle besoeke besonder waardeer, of dit nou oor 
ekonomiese en akademiese probleme gegaan het, of slegs 'n welwillendheids- 
besoek was. Hy het gereeld waardering betuig teenoor 'n donateur wat ook die 
opoffering gedoen het om sy bydrae persoonlik te kom oordra.

Die Internasionale Musiekkompetisies (klavier, sang en strykers) wat sedert 
1982 deur Unisa in samewerking met Adcock-Ingram, die Departement Nasionale 
Opvoeding, die SAUK, TRUK, die SAL, Saambou-Nasionaal en die Rupert-Stigting 
aangebied word, is een van die groot gebeurtenisse op die musiekkalender van 
Suid-Afrika. Die bydrae wat hierdie kompetisies tot die bevordering van ernstige 
musiek en van gesonde internasionale verhoudinge lewer, is besonder 
betekenisvol. Dit is geen oordrywing om te sê dat hierdie kompetisies nooit hulle 
huidige aansien en status sou geniet het as dit nie was vir prof. Van Wijk se groot 
entoesiasme, steun en hartlike samewerking nie. Hy was die dryfveer wat die 
organiseerders aangemoedig en besiel het en tot groot hoogtes gevoer het.

Waardig en indrukwekkend in sy publieke optrede, was prof. Van Wijk egter 
altyd natuurlik en sonder 'n sweem van hoogmoed. Hy weet hoe om 
minsaamheid in die omgang te paar met vasberadenheid en deursettingsvermoë 
en het die Universiteit vir baie jare met groot getrouheid, uitnemende 
bekwaamheid en opoffering gedien.

Prof. Van Wijk het oor die jare onafskeidbaar deel van die Universiteit geword. 
Hy was mderdaad die verpersoonliking van Unisa. By die afsluiting van sy 
loopbaan wat as lektor, senior lektor, hoogleraar, dekaan, waarnemende Rektor 
en Rektor 'n tydperk van 40 jaar oorspan, weet almal van ons — of dit na 'n jaar, 
tien of langer was wat ons saamgewerk het — dat die jare vol jare was, maar meer 
nog, jare vol aan kwaliteit.

'n Meer gepaste eerbetoon om ná 'n leeftyd van diens aan die Universiteit tot sy 
hoogste amp — dié amp van Kanselier — geroep te word, is nouliks denkbaar.
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