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Die Raad rnn die Potchefstroomse Uniwersi
teitskollege het kennis geneem van die rapport van 
die Unhversiteitskommissie (Julie, 1928) en wens 
ten opsigte daarvan die volgende op te merk :-

, 
i. WAT IS 'N UNIWFRSITEIT? 

Die Uniwersiteitskommissie is oor die alge
meen gelei deur die definiesie wat Lord Bryce van 
'n Uniwersiteit gee: "A place where the teaching 
that puts a man abreast of the fullest and most 
exact knowledge of the time is given in a range 
of subjects covering all the great departments of 
intellectual life". (p. 17, par. 54.) 

Hierdie definiesie (afgesien van die vraag 
van sy juistheid en geldigheid) , in sy sterkste 
vorm toegepas, sou die bestaansreg van al die 
Uniwersiteite in die Unie van Suidafrika aantas, 
wanneer hulle met die groot werelduniwersiteite 
vergelyk word. Tereg egter \besef die kommissie 
dat die Unie as 'n jong land horn tevrede moet stel, 
met betrekHk onvolmaakte uniwersitere inrigtinge. 
As <lit, om redes wat vanself spreek, toegegee 
moet word, sou dan billikheidsh.alwe die bestaan 
van die k!einer inrigtin.ge in die jong Unie ook 
nie deur 'n soortgelyke redenering geregverdig 
kan word nie? Dit insonderheid, omdat die kom
missie gcvind het ,,dat die vergelyking van die 
koste per "tudent vir die jare 1911 en 1926 aantoon 
dat daar 'n aansienlike vermindering in die totale 
koste van uniwersitere onderwys per student plaas 
gevind het en na verhouding 'n nog groter ver
mindering in die koste vir die Staat en ver skaf 
geen grond vir die heersende opvatting dat die 
koste van uniwersitere onderwys toegeneem bet, 
nog toeneem en verminder behoort te word." (p. 
23, par. 89.) 

2. EIS VAN GEESTESWRYWING. 

Ten opsigte van die P.U.K. word dus op 'n 
onbillike ·wyse nadruk gele op die gebrek aan so
genaamde ,,onderlinge geesteswrywing" as gevolg 
van geringe getalsterkte en verskeidenheid van 
studentetiepes. (p. 17, par. 58). Die kommissie 
beweer feitlik dat, aangesien daar nie genoegsame 
,,onderlinge geesteswrywing" aan die P.U.K. is 
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nie, die inrigting liewer van die toneel moet ver
dwyn. Die uitdrukking ,,geesteswrywing" is vaag 
en misleidend. Die kommissie vind die voorwaar
de daarvoor blykbaar in groot getalle en Yerskei
d~nheid van ,,doel en uitkyk". Wat laasgenoemde 
betref, le die verskeidenheid in die vakke rnn stu
<lie? Blykbaar nie, aangesien die kommissie ge
neig is om bestaande vakke uit te sny. 

Selfs die definiesie van Lord Bryce is blyk
baar vir die kommissie foutief, omdat die kommis
sie ,,t eologie" nie beskou as behorende tot "the 
great departments of intellectual life" nie. 'n 
Andee kommissie sou waarskynlik weer 'n ander 
vak uitge~kakel bet (lb.v. skone kunste) en die 
geesteswrywing weer in 'n antler rigting gesoek 
het. Hierby kom dat die kommissie, wat ander 
inrigtinge betref, weer hulle ,,geesteswry\\-ing'' wil 
verminder deur aan te beveel dat vakke van hulle 
weggeneem en aan die Uniwersiteite van Kaap
stad en Witwatersrand gegee moet wo1·d. 

Wat betref groot getalle, terwyl tog aan alle 
en veral groot uniwersiteite geestesgroeperinge 
van indiwidue plaasvind, en wel s6 dat een groep 
nouliks met 'n ander groep in aanraking kom, 
soos bekend en verstaanbaar is, en terwyl aan 
klein kolleges die kontak tussen studente onderling 
en tussen staf en studente veel nouer en hegter 
is, word eerder aan kleiner kolleges die geest.es
a anraking gevind wat vir geesteS\\Ty\\·ing 'n nood
saaklike voorwaarde is. Sou die aankweking ,·an 
'n egte en objektiewe wetenskaplike gees aar. ·n 
uniwersiteit nie 'n veel belangriker maatstaf en 
toets v•ees as getalsterkte en n~elheid van gedo
seerde vakke nie ? 

Ons het uitgegaan van die ,·eronderstelling 
dat die kommissie met die term .,onder linge gee'3-
teswrywing" die oog gehad h et op die aantal st~1-
dente, aantal dosente en hoe,·eelheid van gedo
seerde vakke, waardeur vanself 'n maatstaf gegee 
is om klein kolleges nadelig te beoordeel. Sonder 
'n betere regverdiging van sy toets en 'n beter 
'Jerduideliking van wat daaronder Yerstaan word. 
moet hulle hele aanval op klein inrigtinge, bernor~ 
oordeel en op 'n sirkelredenering gebaseer beskou 
word. 

Ingeval egter die kommissie met die gebrek 
~aE ,,onderlinge geesteswrywing" op die Kriste-
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like. of selfs Kahinistiese, rigting van die P .U.K. 
sy oog gehad het, wens die Raad te antwoord dat 
hy i) beslis 'n voorstander is van die gesonde groep
stelsel in die onderwys, ii) dat die vorming van 
persoonli~eid en karakter deur 'n eenheid van 
geestesrigting juis in die hoogste mate ge'baat 
word, iii) dat hierdie standpunt verskeidenheid 
Yan sienswyse en doelstelling en moontlikheid van 
onderlinge geesteswrywing juis nie uitsluit nie, 
en iY) dat die hoogste ideaal van 'n uniwersiteit 
juis is dat die wetenskap in sy eenheid gedoseer 
en bevorder moet word. en nie as 'n atomistiese 
konglomeraat van teegestelde meninge nie. Wil 
die kommissie met sy ,,geesteswrywing" die weten
ska p in verskillende rigtinge uiteen laat val, en 
die ideaal van die eenheid van die wetenskap 
verbrokke!, en verder die beginsE!l van die groep
stelsel misken, dan beskou die·"Raad dat die kom
missie in sy oordeel oor ,,geestes>vrywing" van 'n_ 
verkeerde standpunt uitgaan. 

3. BESTAANSREG V A!.."N"· DIE P.U.K. VOL
GENS DIE 2.6 pSt. SYFER. 

As 'n ,,besondere rede om meer spe.sifiek 
aandag" aan die P .U.K. te gee, met oog op ,,die 
bestaan van klein kolleges" en op hulle ,,onguns
tige beoordeling" (p. 17, par. 57, 58) hied die kom
rnissie ons sy 2.6 pSt.-spook. Die P.U.K. ,,is vol
gens sy konstitusie onder die vaste beheer van die 
outoriteite van 'n godsdienstige rigting wat on
geveer 2.6 pSt. van die Europese bevolking van 
die Unie uitmaak" . Wie dit lees, kom onv.ille
keurig onder die indruk dat die kommissie nou vir 
die eerste maal tot hierdie belangrike ontdekking 
gekom bet. Tog was al die feite en besonderhede· 
voor die hoogste gesag van die Unie by die in
korporasie van die P .U.K. Op grond van die feite 
en in Yerband met die geskiedenis van die feite is 
die inrigting sonder teestem deur wetgewing ge-
inkorporeer. Wat die motief van die kommissie 
was om dit weer aan te ha.al, is nie duidelik nie. 

Die implikasie van hierdie syfer, as of die 
P .U.K. net bestaan vir of vas beheers word deur 
die enkel-Gereformeerde Kerk is onwaar. Die P. 
U .K. ibedoel die beoefening en bevordering van die 
wetenskap in ooreenstemming met die Woord van 
God, en wens die samewerking van almal wat nog-
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buig vir die gesag en majesteit van die W oord 
van God. Alle leerlinge is welkom, maar nie alle 
leringe word as waar geaksepteer e!l gedoseer nie. 
Dit spreek vanself dat we! alle belangrike leringe 
gedoseer word, maar naas die leringe wat meestal 
fo swang is, word hier ook nog die leringe meege
.deel wat in ons eie geestesrigting ontstaan. H ier
die laaste leringe is gebaseer op feite, wetenskap
lik verdedig- en kontroleerbaar, en is in ooreen
stemming met die Hoogste Gesag. Die Raad hand
haaf die prinsipiele moontlikheid van 'n Kristelike 
Wetenskap, 'n wetenskap wat 'n eenheid vorm met 
.die geloofsopenbaring van Gods Woord. 

Die embl~emspreuk van die P .U.K. ,,In U Lig" 
is dan ook nie net hulle klanke nie. Die Raad 
konstateer met dankbaarheid dat dit nie alleen die 
enkel-Gereform~erdes is wat hierdie standpunt 
huldig nie maar seker 80 persent (om ook in per
s entasievorm te spreek) van die blanke bevolking 
van die Unie. Uit hier:.die gesigspunt is die P.U. 
K. ongetwyfeld 'n ,,nasionale behoefte". Om ~gter 
fo sulke geestelike sake met sulke persent-syfers 
te kom, is misplaas. Die 2.6 persent spook van 
die kommissie is om al hierdie redes belaglik en 
.heeltemal uit sy plek. 

4. BIBLIOTEEK. LABORATORIA, GEBOUE. 

£t. Bib/ioteek. 

Die Raad erken dat die P.U.K. se biblioteek 
nog baie verbeter kan word. Die Raad ontken 
<lat die lbiblioteek in 'n staat van wanorde is. Son
der om verder op die biblioteek se voorsiening in 
te gaan, wens die Raad net die a.andag daarop te 
vestig dat al die studente aan die P.U.K boondien 
nog t-Oegang het tot die bibliot.eek van die Teolo
giese Skool alhier en tot die biblioteek van die Pot
chefstroomse Stadsraad, en dat senior-studente 
ook toegang het tot die priva.at biblioteke van die 
.dosente aan die P.U.K. biblioteke wat die nuutst.e 
werke en belangrikste vaktydskrifte bevat, en wat 
in die geval van 'n groot aantal van die dosente 
ver oor die duisend vakboeke elk bevat. Dat die 
biblioteek-voorsiening i:'.1 die algemeen noodlottig 
belemmerend sou wees vir bree en oorspronklike 
s tudie moet beslis ontken word. Vir die gewone 
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.uniwersitere roetiene is dit heeltemal bruikbaar. 

b. Laboratoria. 

d Ten opsigte van wat Dr. P . J . du Toit in sy 
.rapport oor die Laboratoria-uitrusting en geboue 

<qe (-vaarop die kommissie verdere aanvalle bor
duur \ trken die Raad dat daar baic is ·.vat ver
beter moet word, maar ontken besl.is dat die uit
rusting a:bsoluut ontoereikend en onvoldoende i.5 
vir die doeleindes wat dit moet dien. 

In die geval van die Labor.:i.toria 'vE.>ns di~ 
Raad die volgende voorop te stel : Op las van dfo 
Uniwersiteit van Suidafrika tydens sy senaatsit
Jing te Potchefstroom (1925) is al die laboratoria 
van die P.U.K. wat studente oplei vir B.Sc-grade, 
deur outoriteite (van die Natuurwetenskaplike 
Fakulteit van die Senaat) in die respektiewe vakke 
na 'n behoorlike en nie 'n ,,kort" inspeksie nie, 
goedgekeur. Na 1925 is elke jaar die laboratoria 
se uitrusting verbeter en aangevul. 

Hierteenoor beweer Dr. P . J. du Toit in sy 
rapport dat in die verskillende laboratoria nouliks 
eerste-jaars werk verrig kan word, en beweer die 
kommissie: ,,Potchefstroom het geen Laborato
riumfasiliteite om van te praat nie". ( p. 17, par. 
58.) 

Op enkele van die beweringe wat in die rap
port staan, wens die Raad nader in te gaan. 

In die rapport staan o.a. op pp. 52, 53: ,,Die 
feit dat Potchefstroom kandidate inskryf vir die 
B.Sc.-graad en dat sommige van hulle daarin ge
slaag het om die graad te verwerf, 'n 'n baie slegte 
indruk van ons eksamenstelsel. Met die primi
tiewe fasiliteite wat op Potchefstroom beskikbaar 
is, (kan) geen student, hoe uitstekend hy ook al 
js, 'n deeglik-e insig in die onderwerp kry nie. Sy 
idee omtrent die wetenskap wat hy bestudeer, 
moet newelig word weens die f eit dat hy al sy 
kennis net uit teksboeke moet put en die laborato
rium kan vir horn niks meer wees nie as 'n plek 
waar 'n paar stellinge, wat, hy alreeds uit 'n teks
boek geleer het, bewys word of andersins." 

Hierteenoor wens die Raad te konstateer dat 
nie ,;sommige" kandidate slaag vir die B.Sc-graad 
nie, maar dat dit 'n uitsondering is as 'n kandi
daat nie slaag nie. Die volgende voorbeeld kan 
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a5 illustra:;ie \·an die ges.egde dien: In 1927 (juis 
die jaar van die ,,kort" inspeksie namens die kom
missie) was daar vyf kandidate \ir die derde jaar 
in Fiesika wat hulle hele kursus a.an die P .U.K. 
geYolg het. Die eksamem-raestel word deur ·n 
ekste1·ne eksaminator gestel en die antwoorde op 
die vrae deur horn ook beoor deel. Die resultate 
\vas dat al die \'Yf kandidate slaag, en twee nogal 
in die eerste klas. 

In Skeikunde was daar vie1· derde-jaars kan
clidate, wat ook aim.al geslaag het, en boondien 
ook nog 'n lVI.Sc.-student, wat ook geslaag het. Dit
Raad is oortuig dat Dr. P. J . du T oit nie kan se 
dat hierdie studente geen ,,degelike insig" in die 
onden-verpe gehad het, en dat hulle idee vaag of 
,,ne\.Yelig" \ms nie. Die eksterne eksaminator het 
die indruk in elk gernl nie gekry nie. 

Die kommissie ,,moet dan ook h ul verwonde
ring uitspreek daaroor dat dit moontlik is, b . ..-. 
in die geval Yan Potchefstroom \Vat betref na
tuurwetenskaplike onderwerpe, dat s.t udente daar
in slaag". :.\faar hu1le ,,wi1 dit by herhaling a~ 
hulle oortuiging uitspreek dat die deurkom by ek
samens, alleen geneem, geen genoegsame maatstaf 
is om die gehalte ,·an unhwrsiteitsvYer k mee tt
b€paal nie". (p. 18) . D is dan ook boondien ,,on
billik teenoo1· studente dat inrigtinge hulle Yir 
grade waarrnor hulle nie die nodige staf en uit
rusting het nie. kan voorgee om Yoor te ber ei". 
(p . 18.) Dr. P. J. du Toit wens nie te beweer dat 
die hele sillabus vir die graad nie deur die be
frokke professor of lektor behandel word nie." 
(p. 52.) 

Die eksamenstelsel krr die skuld. 
Die Raad gee toe dat die eksamenstelse1 ver 

van ,-olmaak is, en dat sowel die Raad as die Se
naat van die P.l'.K. daarin graag verbetering sou 
sien, deur bx. in die ge,·al \·an nat uurwetenskap
like Yakke meer belang t oe te ken aan die prak
tiese werk deur die kandidaat gedurende d ie jaar 
Yerrig, maar die Raad ontken beslis dat 'n kandi
daa t kan slaag (en dan no gal eerste klas ) , ·wanneer 
hy nie 'n degelike insig in die ondenYerp het nie, 
of wanneer sy insig ,,newelig" is . Die R aad hand
haaf uitdruklik dat die gehalte v~n die uniwersi
teitswerk nie minder hoog is as aan ander kolleges 
nie. en dat die eksamen-uitslae dit op ,.flagran te" 
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manier bewys. (Die rnorbeeld V!ln die Fiesika is 
hierbo geneem, JUlS omdat dit seker 'n vak is 
waarvan die kennis allermins net uit teksboeke 
Yerkrr kan word.) 

Die Dekaan rnn die Natuurkuudige Fakul
teit handh.aaf ten sterkste dat Potchefstroom t~ 
reg besonder nadruk le op die praktiese werk en 
dit die basis rnn die studie uit die teksboeke maak. 

Die Raad hou horn ten volle oortuig dat, as
dieself de Yersameling instrumente meer sigbaar 
opgestel was, en Yeral in 'n minder ,,armoedige'r 
gebou, dit op die kommissie dan 'n heeltemal an
der indrnk sou gemaak het . Die Raad gee die 
\·ersekering dat die hele sillabus deur die betrok
ke professor of lektor deurgewerk word en ook by 
herhaling, dat die nodige staf en uitrusting aan
\Yesig is en dat <lie P.U.K. nie alleen ,,voorgee om 
stu<lente Yoor te ·berei" maar dit ook werklik doen, 
en degdik wetenskaplik doen, en wel met sukses. 
Daar is geen enkele belangrike proef wat nie in 
die betrokke laboratoria uitgevoer kan word nie 
en die Raad is oortuig dat die kommissie nie in 
staat is om op sulke "flagrante" voorbeeld te wys 
nie. 

Dr. p. J. du Toit se Yerder: ,,Ek weet i>er
soonlik van gemiese en fiesiese laboratoriums in 
Ho€re Skole in Suidafrika wat beter toegerus is 
dan die van die P.U.K." (p. 53). As daar, volgens 
die bewering van Dr. P. J. du Toit, gemiese en 
fiesiese laboratoria is aan Hoer Skole in Suid
afrika wat beter toegerus is vir 2e en 3e jaars
B.Sc.-gradewerk as die P.U.K., dan is dit tyd dat 
so'n gekh-erspilling gestaak word. 

Boondien wens die Raad daarop te wys dat die 
inspeksie \·ir sulke ,-ernietigende kritiek van die 
kant Yan die kommissie ,-eels te ,,kort" was. In 
enkele minute kan wel 'n globale indruk verkry 
word, maar nie 'n ondersoek na besonderhede ge
doen word nie. As die kommissie (soos netnou 
aangetoon sal word) dit onnodig beskou het om 
die instrument.e te sien wat in kast.e ( ongelukkig 
geen glaskaste nie) weggepak is, dan word die 
Raad in sy oortuiging bevestig dat die inspeksie 
van die kommissie, om die minste te se haastig 
en oppervlakkig was, en daardeur hul oordeel be
sonder onbillik. 

Op enkele onjuisthede in die rapport sou die 
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Raad nog kan wys: 1n die natuurkunde-kamer is 
nie plek vir 10 (p. 55) maar vir ongeveer 30 stu
-dent€. Daar is \Vel naslaanboeke van tatl.eUariese 
aard in die natuurkunde---Iaboratodum. Die Skei
kunde-lesingskamer bied nie \' Ir 20-25 nie, maar 
vir 50-70 studente plek. In hierdie laboratorium 
is wel 'n apart.e weegkamer aanwe5ig. In die prak
tiese laboratorium is nie \·ir 20-25 nie, maar \-ir 
44 stu<lente plek. Die betrokke lektor her Dr. P. 

-J. du Toit gevra om die uitrusting na te gaan (wat 
byna alles in kaste 'vegge:sit was), wat egter deur 
<iie Dr. van die hand gewys is. Die betrokke lek
tor l.et a.an die kommissie die wrsekering gegee 
<lat voldoen<le apparaat vir die nodige werk (~elfs 
vir M.Se.) aanwesig is, en tog lui die rappor t 
,,nouliks geskik vir eerstejaarsgra:d=werk" (p. 

-56) . Die Professor in Natuurkunde spreek sy ver-
wondering daaroor uit <lat £1500 se v,raatde a.an 
natuurkundige apparate in ongeveer 10 minute 
noukeurig ondersoek kan word. Hr is ,,geneig tot 
die opienie" (p. 55) dat dit onmoontlik is. 

Die Raad ·wens daarop te wys <lat die aautal 
B.Sc. kandidate aan die P.U.K. gunstig met die 
aan ander kolleges \'ergelyk, en dat hulle aantal 
steeds t0€neem, en <lat die uitslae, wat tog onder 
~tr~nge kontrole van ekst-erne eksaminatore st~an, 
selfs baie gunstig verge1yk 

Jaarliks ,-erbeter die uitrusting- rnn al die 
Laboratoria; meer as £1500 is die vorige jaar aan 
instrumente, kaste en dergelike meubels uitgegee. 
Al die faboratoria, Natuurkunde, Skeikunde, Dier
kunde, Plantkunde is geskik Yir opleiding vir B.Sc. 
graad (getuie ook oordeel van Uniwersiteit Yan 
·suidafrika) en met 'n laboratorium Yir Ek.$peri
mentele Sielkunde en OpYoedktmde is 'n uitsteken-
1<le begin gemaak. 

Die Raad kan nie anders nie as om die aanval 
-van die kommissie op die laboratoria as in die 
hoogste mate onibillik te kwalifiS€er. 

c. Geboue. 

Het die kommissie in n~rband met ~,,,. aan ml 
QP die gehoue \·.an die P.U.K. die t€ s·en,~agte ge
dragslyn gevolg? By die b€oordeling van inrig
tinge in ons land behoort die -..-raag gestel te word: 
Is die ontstaan en bestaan van e€n of antler in-
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rigting geregverdig '? . As dan gevind word dat die 
Unie-Volksraad, wat die P.U.K. betref, 'n beves
tigende antwoord met sy inkorporasie gege€ h et 
( dokumente wat die kommissie van ondersoek 
blvkbaar versuim het om in verband met hierdie 
aliesbeheersende vraag na te gaan) dan vloei 'n 
twede naag uit die eerste voort, n.l.: · Aangesien 
die l!" nie-Volksraad die reg van bestaan rnn die 
P.V.K. erken bet, watter hulp het die P.lJ.K. van 
die regering ontvang om sy geboue en uitrusting 
te verbeter en uit te brei? As dit dan blyk dat 
die P.lJ.K. minder gunstig behandel is as antler 
inrigtinge moes die kommissie dan nie eerder by 
die regering daar op aangedr ing het om die P.U.K. 
proporsioneel gelykop te behandel met die ander 
inrigtinge, veral daar dit die kommissie se be
vinding is <lat nie te veel geld vir uniwersitere 
onderwys uitgegee word nie? Dit sou vir die kom
missie 'n baie belangrike persentasieooreenkorns 
gewees het, om uit te reken hoe\·eel die antler uni
;wersitere inrigtinge, <lit sy as skenkinge of by 
wyse van leninge, van hulle ontstaan af, van die 
regering ontvang l:et. H ierdie \Taag is nooit deur 
die kommissie gestel nie. 

Vir meer as v-yftig jaar lank het die ,,2.6 per
sent van die 6evolking met 'n godsdienstige rig
ting" pro.beer om hulle eie sake sonder staatsteun 
te be.redder, terwyl gedurende al die tyd ook t '<ln 

h:ulle belastinggelde Yir al die antler inrigtinge ge
bruik is. 

Die feite, wat die P.U.K. betref, is sedert die 
inkorporasie soos volg : 

a) By die inkorporasie is die bydrae rnn die 
P.U.K. rnn regeringsv;'ee tot die maksimum rnn 
£4000 per annum op ,,£ vir £" ;basis beperk, hoewel 
rnlgens die algemene \vet die P.U.K. op Ve€l meer 
geregtig was. Eers later (1924) is die PT.K. 
anders behandel. 

b) Vir geboue is rnn die vorige regering 
£3000 as lening ontvang. Dit was nouliks vul
doende om die ,,sinkgeboue" te koop. Tussen ha
kies : Hoeveel Yan die antler uniwersitere inrig
tinge moes ook nie \ir jar·e in sulke sinkgeboue 
gehuisi;;es wees nie? Was hulle uniwersitere werk 
wat in daar die geboue gedoen >vas daardeur min

. dcrwaardig? 
c.) Gedure:nde die 1aaste helfte rnn die vorige 
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jaar is vir die laboratorium-uitrusting en meubels. 
vir klaskamers 'n lening van £2000 en vir 'n kos
huis van £6500 goedgekeur. Albt>i somme kon die 
.regering nie aan die P.U.K. versi<:af nie en moes 
die Raad dus privaat leen. Die P.U.K. moet dit 
nog van die regering ontvang ! 

d) Alle poginge om van die regering meer 
hulp te verkry was tot dusver vrugteloos. 

Dit is die werklike toestand en nie soos iru 
Tabelle DI staan dat sedert 1907 tot op datum 
deur die P.U.K. niks van die regering in leninge
ontvang is nie. Sedert April 1919 is die bogenoem
de subsiedie ontvang en die toesegging van die 
ander leninge, soos hierbo aangedui. 

As die Raad die periode vanaf die datum van: 
Inkorporasie van die P.U.K. neem (Julie 1921) 
tot op einde 1927, dan st.aan die syfers soos volg 
vir leninge van regeringswee: 

A. P .U.K. (Potchefstroom) 
H.U.K. (Wellington) 
N.U.K. (Natal) 
G.U.K. (Bloemfontein) 
T. U .K. (Pretoria) 
R.U.K. (Grahamstad) 

Totaal A. (Uniw. van S.A.) 
B. Uniwersiteit van Suidafrika 

Uniwersiteit van SteHenbosch 
Uniwersiteit van Kaapstad 
Uniwersiteit van Witwatersrand 

Tot.aal B. (Al 4 Uniwersiteite) 
C. Al vier Uniwersiteite 

1. S.-Afrikaanse Naturellekollege 
Oos-Londense Teg. Kollege ('27) 
Kaapse Tegniese Kollege ('2-6) 
Natalse Tegn. Kollege ('25, '27) 
Port Eliz. Tegn. Kollege ('25) 
Johannesburg Tegn. Kollege ('27) 
Pretoriase Tegn. Kollege (-.) 

Totaal C. (Alle Uniwersiteite 

£4000' 
£14000> 
£57-000 
E14000 
£1'600-0' 

£l19000 

£344,0-00 
£.3440-00· 
£191900 
£42-0000 
£450000' 

£1,405,900 
£1,405,900· 

£ 17500 
£ 48000 
£ 50000 
£ 52000· 
£ 67000 
£ s.1000· 
£ 850Q-0 

Uniw. Koll. en Tegn. Koll. ) £ 1,806,400 
Die volgende persentasie-tafel maak die ver

gelyking seker nie minder oninteressant nie: 
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A. Ten opsigte van wat die Uniwersiteit varu 
Suidafrika as geheel in regeringsleninge ontvang~ 
het staan die P. U .K. se lening soos volg: 

P.U.K. l.i3 persent. 
H.U.K. 4.08 persent. 
N.U.K. 16.62 persent. 
G.U.K. 21.81 persent. 
T.U.K. 22.47 persent. 
R. U .K. 34.69 persent. 

*) (Die Naturclle-Kollege moes by fbereke- · 
ning uitgelaat geword het, aangesien die kommis
l'iie net Yan 2.6 persent van Europese bevolking
praat. Deur dit egter uit te laat, word die finale 
getalle so m1nimaal verander, dat die berekening 
so kan· bly staan.) 

B. Ten opsigte van wat die vier Uniwersi
teit e saam in regeringslenings ontYang het, staan 
die P.U.K. se lening soos volg: 

P.U.K. 0.28 persent. 
H.U.K. 1.00 persent. 
N.U.K. 4.05 persent. 
G.U.K. 5.27 persent. 
T.U.K. 5.41 persent. 
R.U.K. 8.47 persent. 
U.S. 13.66 persent. 
U.K. 29.89 persent. 
U.W.W. 32.03 persent. 

C. Ten opsigte van wat alle Uniwersiteite, 
Uniwersiteitskolleges en Tegniese Kolleges saam. 
in regeringsleninge ontvang het, staan die P. U .K .. 
se lening soos volg: 

P .U.K. 
H.U.K. 
N aturelle Koll. 
O.L.T.K. 
K.T.K. 
rN.T.K. 
N.U.K. 
P.E.T.K. 
G.U.K. 
T.U.K. 
J.T.K. 
Pr. T.K. 
R.U.K. 
U.S. 
U.K. 
u.w.w. 

0.22 persent. 
0.78 persent. 
0.94 persent. 
2.66 persent. 
2.77 persent. 
2.88 persent. 
3.16 persent. 
3.71 persent. 
4.09 persent. 
4.21 persent. 
4.49 persent. 
4.71 persent. 
6.59 persent. 

10.63 persent. 
23.27 persent. 
25.49 p2rsent. 
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Dus is aan die P.U.K. van regeringswee le
::ninge toegeken : 

A. 1.13 persent van wat aan die Uniwersiteit 
van Suidafrika, 

B. 0.28 persent van wat aan al vier die Uni
wersiteite, en 

C. 0.22 persent van wat aan al die Uniwersi
teite, Uniwersiteitskollege en Teg
niese Kolleges saam toegeken is. 

Die P.U.K. word volgens die kommissie on
.dersteun deur 2.6 persent van die blanke bevol
king van die Unie van Suidafrika. Hoe vergelyk 
-die ·2.s persent met die pas gegewe 1.13 persent, 
0.28 persent, en 0.22 persent? As die regering aan 
·die P.U.K. ook maar net 2.6 persent van al hierdie 
-leninge toegeken het ( wat tog weer uit die belas
tingebetaler se sak uiteindelik moet kom), moes 
die regering aan die P.U.K. minst.ens £50,000 toe
geken het. Dan seker sou die klagtes oor die ge
boue minder ·grond van bestaan gehad het. Dit 
egter geld net vir die leninge gegee t ussen 1921 
en 1927. As die totaal leninge en skenkinge ge
n eem was, sou die 2.6 persent op veel meer as 

, £50,000 uitgewerk het. Selfs glo die Raad dat die 
2.6 persent boondien veels te laag gestel is, as ons 
die P .U.K. as 'n nasionale behoefte beskou. Die 
Raad meen nou dat hy volle reg het, aangesien die 
lmmmissie die P.U.K. se ondersteuners tog so hoog 
as 2. 6 persent van die blanke bevolking van die 
Unie skat, en aangesien die regering die P.U.K. so 
stiefmoederlik met leninge behandel het, en aan
gesien die kommissie met sy rapport die P.U.K. 

·in so'n verdenking by die volk gebreng het ( wat 
onmoontlik sou gewees het, as die regering die 
P.U.K. sy regmatige deel toegeken het), dat hy 
volle reg het om van die regering te verwag <lat 

·hy die P .U.K. binne afsienbare tyd tussen £50,000 
en £70,000 sal toeken in leninge. 

Dis die moeite werd om die gegewe lys van 
leninge noukeurig te bestudeer en te vergelyk, 
veral in verband met die onbillike aanbevelinge 
·en kritiek van die kommissie. 

Billiker en regverdiger sou dit van die kom
- missie gewees het, as hulle, gesien die wetlike er

xenning van aie bestaan van die P.U.K. deur die 
Unie-Volksraad, en gesien die ondersteuning wat 
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·-die P.U.K. in vergelyking met die antler erkende 
inrigtinge ontvang het, daarop aangedring het dat 

,ook die P.U.K. sy regmatige ondersteuning ont
vang, i.p.v. sy bes te doen om op die P.U.K. in 

. die oog van die volk van Suidafrika soveel moont
lik smaa.d te le en sy na:im so onregve.rdig te be
klad. 

En wanneer die P.U.K. sy regmatige onder
steuning ontvang het, en die nocige tyd vfr ont
wikkeling met die steun gegee is, sou 'n vergely
king soos Dr. P. J. du Toit dit bedoel het, eerder 
op sy plek gewees het. Die Raad vra net "fair 
play". 

Hierom kwalifiseer die Raad die skerp aan
val Yan die kommissie op die geboue en uitrusting 
van die P.U.K. in die hoogste mate onbillik. 

5. PEIL. NA VORSING. EKSAMENS. 

Hieroor wil die Raad nie veel se nie, want die 
Raad is ten volle oortuig dat die peil van die werk 
aan die P.U.K. gedoen 'n vergelyking met die peil 
van die werk aan ander inrigtinge gedoen beson
der gunstig sal kan deurstaan. As die kommissie 

1n sy aanval op die kleinste inrigtinge in die alg-e
meen 'n vernietigende oordeel uitspreek, dat ,,hulle 
werk in alle rigtinge duidelik ender peil van die 
ander klein kolleges is" (p. 17, par 57) moet die 
'Raad van die P.U.K. billikheidshalwe teenoor sy 
staflede hierdie oordeel kwalifiseer as ongegrond 
en beslis onwaar. 

Dat die kommissie vir hierdie oordeel (en ook 
Dr. P. J. du . Toit vir sy kritiek-op die laboratoria 
en 'biblioteek) nie die eksamenuitslae as bewys kan 
gee nie weet elkeen wat met die peil van die P.U. 
K. op die hoogte is, en gevolglik neem die kom
missie herhaaldelik sy toevlug tot die bewering: 
Die eksamenuitslae bied geen vol<loende toet.s nie. 
Wil die kommissie dan teen wil en dank net raak 
sien wat in hulle oog tel om die P .U.K. te sluit? 

Terwyl in die uitslae van die eksamens geen 
steun gevind kan word vir die bewering dat die 
werk aan die P.U.K. onder die peil van die ander 
klein kolleges is nie, moes die toevlug geneem word 
tot veroorde!ing van die hele eksamenstelsel (Dr . 

. P. J. du Toit, p. 52) van die Uniwersiteit van S.
_Afrika. Met ander woorde, die eksamens van die 
Uniwersiteit van Suidafrika is minderwaardig en 
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nnbetroubaar. Die Raad van die P.U.K. kan dit 
nie glo nie, en seker ook nie die Raad van die 
Uniwersiteit van Suidafrika nie. Die Raad vind 
dat j uis die kontrole wat <lie eksterne eksamina-
tore oor die interne werk het, 'n waarborg daar
voor is dat die eksamens streng en op die weten
skaplike peil wat nodig is, gehou word. Die be
tekenis van die besonder gunstige uitslae van die 
P.U.K. mag dan ook nie misken word nie. 'n An
der toets van die peil van 'n kollege is <lie weten~ 
s.kaplike bekwaamheid van die dosente. Ook in 
hierdie opsig kan die P.U.K. 'n vergelyking gun-. 
stig deurstaan. 

Dr. P. J. du Toit merk op, en wel op grand 
van 'n erkenning van betrokke Professore en Lek
tore, dat geen navorsingswerk in hul respektiewe 
departemente gedoen word nie: ,,Hierdie erken
ning gee 'n treurige indruk van 'n inrigting wat 
voorgee om uniwersiteitswerk te doen". (p. 53.) 

Die Professore en Lektoxe het uit eerbied vir 
wat werklike navorsingswerk beteken, liewer aan 
die kant van beskeidenheid as aan die kant van 
aanmatiging gesol,ldig. Dieselfde antwoord sou 
Dr. P . J. du Toit van die meeste Professore en 
Lektore a.an al die Uniwersiteiet en Uniwersiteits
kolleges ontvang het en wel weens gebrek aan tyd 
en middele. J 

Die Raad moet billikheidshalwe terwille van 
sy staf konstateer dat 'lmlle met navorsingsywer 
besiel is en soveel moontlik daaraan doen, dat die 
ideaal van die P.U.K. om die Kristelike Weten
skap te !b€vorder dit ook noodwendig saambring. 
Met die ontwikkeling van die P.U.K. sal dit tel~ 
kens duideliker uitkom. 

6. DIE NORMAAL- EN TEOLOGIESE 
STUDENTE. 

Toeneming va.n Studente-tal. 

Die kommissie het dit verder nod.ig geag om 
alleen in verband met die P.U.K. melding te maak 
van Normaal-studente, wat ook as stud~nte van 
die P .U.K. ingeskryf is (p. 17, par. 58). Die Raad 
sou graag wil weet waarom hierdie onderskeiding
vir die P .U.K. gemaak word en of opleidingsklas-
se aan ander uniwersiteite die get.al ook nie af-
fekteer nie ? Of sou die kommissie van oordeei 
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-wees dat aan nie-sekundere onderwysers t.en op
=sigte van die P.U.K. alleen geen toegang tot Uni
wersitere onderwys ver!een moet word nie? 

Nog 'n an<ler k las stude;it behoort volgens die 
kommissie nie tot die Uniwersiteite toegelaat t e 
word nie, n .l. teologiese studente. Hiei·die bevin :

--ding van die kommissie dat ., Teologie" geen we-
-tenska p like studievak is nie, maar 'n kerklike, kan 
bestempel word as ,,onwetenskaplik" in 'n "fla
grante" (vgl. p. 53) sin. Dit is 'n beskouing, wat 
hopeloos "out of date" is, en dit verwek inderdaad 
,;'n treurige indruk" (vgl. p. 53) om te clink <lat 
die oudste ,,uniwersitere" vak deur die Unie Yan 
Suidafrika in die ban gedoen moet word! Dit 
bet die kommissie miskien ontgaau dat die Ou 
Kaapse Uniwersiteit al die graad van B.D. gegee 
net. Die hele ,,Teologiese" redenering van die 
kommissie is baie sonderling, veral as in aanmer
king geneem word dat die kommissie wel a:anbe
¥eel dat kuns en musiek as uniwersitere vakke er
ken moet word (p. 22, par. 86). Die Raad gaan 
met die laaste akkoor d, maar kan juis hierom nie 
sien, \Vaarom die ,,onderlinge geesteswrywing" 
weer beperk moet word deur die uitsluiting van 
Teologie nie. 

Ten slotte nog dit : As in aanmerking geneem 
word dat, nieteenstaande die karige ondersteuning 
rnn die reg-ering ten opsigte van leninge en ten
gei.-olge hiervan sy ,,armoedige" geboue, die stu
dentetal aa11 die P .U .K. soos volg geklim het : 
1922: 65; 1923: 116 ; 1924: 166; 1925 : 168; 192-6 
198; 1927: 188; tot 1928: 202; kan moeilik beweer 
word dat die P.U.K. geen groeikrag besit nie. In 
die verband wil die Raad weer daarop wys dat die 
P .U.K. ,,volgens sy konstitusie" en volgens sy 
ideaal van ontwikkeling nie tot lokale of prowin
siale st udente beperk is of kan word nie, maar 
juis uniaal en nasionaal in sy voedingsbodem is. 

7. AFSLUITING. 

Op grond van bosiaande opmerkinge is die 
Raad van oordeel dat die kommissie manliker sou 
gehandel het deur ronduit die regering te adviseer 
om die P.U.K. te sluit, as om deur so'n rapport die 
J>.U.K. in verdenking en in 'n slegte reuk lby die 
voile van Suidafrika te bring. Om die P.U.K. op 
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hierdie wyse skade te berokken, kan moeilik as 
"fair play" beskou word. 

Om bostaande opmerkinge ten de le te staaf, 
haal die Raad hier aan wat versh·yn het in die 
inleidingsartiekel van ,,Die Volksblad", Bloemfon
tein van 17 Julie, 1928. ,,In die derde plaas gee 
die kommissie. weliswaar in reel versigtige be
\voordinge, in oorweging dat die P otchefstroomse 
Uniwersiteitskollege moet vernietig word, of altans 
dat s taatsteun daaraan onttrek word (wat prak
ties op dieselfde neerkom.) 

Die argumente wat daarvoor aange\·oer word, 
is erg aanvegbaar. 

Dis waar dat die toerusting en geboue swak 
is. maar is dit regverdig om die kollege daarvoor 
te blameer terwyl hy nog nooit 'n dubbelt.~ie in 
lenings ,-an die staat ont.Yang het !1ie en in t oelae 
sedert 1918-1919 slegs £50,000, teenoo:· b.v. 
£1 l-!.000 Yir die Katalse Uniwersiteitskolleve. \vat 
net effens groter is? Di~ waar dat die P U.K. 
klein is, maar sy groeikrag en lewensYatba<: rheid 
-~ord bev.-ys deur die toename van 71 persent in 
die aantal voltydse studente in die !aaste vyf jaar . 
... .\.Ileen die toename van die T.U.K. (l18 pSt. ) is 
belangrik groter, terwyl die van die Randse Uni
wersiteit en die Grey-kollege (albei 86 pSt.), die 
Rhodes-kollege (81 p.St.) en Stellentbosch (76 per
sent) nie Yee! meer is nie. Die Uniwersiteit van 
Kaapstad (39 persent) en die N.U.K. (H5 pSt .) 
st.aan in hierdie opsig selfs ver agter by die P .U. 
K. Die verslag beweer <lat die P.U.K. onder be
heer is rnn 'n godsdienstige rigting wat ongeveer 
2.6 persent van die blanke bevolking- uitmaak. 
::.\Iaar dit skyn in elk geval dat hy voorsien in die 
behoefte van 'n wyer strekkende kring· rnn die 
1}nie-bernlking as die groot kollege:::, \Vant slegs 
67 persent van sy studentetal kom uit sy eie pro
"1.insie; na verhouding trek h~- meer Kaapse stu
dente as al die antler uniwer~dtere inrigting-s buite 
Kaanland; en 13 persent van sy studente kom uit 
die Vrystaat, wat alleen oortref word dem· Stel
lenbosch se 15 persent Vrystaters en (vanself
spr ekend) dem· die G.U.K.) 

Dit bl:vk dus dat die P.L.K. meer as enige 
antler inrigtinir van hoer onderwys 'n Uniale ka
rakter dra. Die kornmissie betoog : .. In sv \vese 
is dit 'n inrigting wat vir een van die godsdiens-
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tige minderhede \·an die gemeenskap bedoel is". 
In sover dit te kenne gee dat dit net vir die (En
kel) Gereformeerdes bedoel is, is die bewering on
billik. Die inrigting wil wel positief Protestants
Christelik wees, maar nie kerkgenootskaplik nie. 
Maar afgesien h.iervan, is die hele minderheidsar-· 
gument 'n boekhouers-redenering en hoort dit as 
sulks nie tuis in 'n -beskouing oor aangeleenthede 
van die gees (soos die uni"·ersiteits,vese) nie. Die 
goeie reg van 'n minderheid word nie geraak deur 
'n telling van neuse nie. )'!et uitsondering ,·an die 
Grey. is die P.U.K. die oudste van die ses same
stellende kolleges van die Uniwersiteit Yan Suid
afrika en \-ir sy instandhouding gedur ende !anger 
as 'n halwe eeu bet sy 0!1der::teuners hulself groter 
offers as enige ander groep getroos . Dit is vol
doende bewys dat die kommissie, wanneer hy die 
ondergang van die inrigting wil voorberei, in teen
stryd geraak met sy eie onmiddellik ,·oorafgaan
de kriterium: Voorsien 'n inrigting in nasionale 
behoeftes waan·oor nie reeds voorsiening gemaak 
is nie ?" 
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