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Kijkjes in de Ontwikkelings-Geschiedenis 

van ons Hoger Onderwijs. 

Toen de Nederlanders zich in 1652 aan de Kaap de Goede Hoop 
vestigden, wachtten ze ·niet lang met het oprichten van scholen. Reeds 
in 1658 stichtte Kommandeur Van Riebeeck de eerste school ,,voor de 
Angoolse Comps, slaven ende slavinnen", ten einde hen ,,tot het school 
off leeren van de cristelijcke gebeden" te gewennen. Het spreekt van
zelf, dat het onderwijs in die eerste jaren slechts van zeer elementaire 
aard was. Zodra de kinderen de ,,proevstukken in 't lesen, schrijven, 
cijferen, en huns geloovs articulen" gegeven hadden, werden ze als vol
leerd beschouwd. Deze toestand van zaken duurde bijna onveranderd 
·voort tot 1714. Dit jaar is belangrijk voor de Geschiedenis van 't onder
wijs, niet alleen omdat in dit jaar "den E:xtraordinaris raad van Neder
lands India en gouverneur d'Edele heer Maurits Pasques de Chavonnes 
en den raad van Caho de Goede H oop" het "van hooge nootsaakelijke 
g'ae-ht hadde, vermits met leetwesen ondervond, dat nog op dat goede 
werk, in dit gouvernement geen bequame order of regulament gesteld 
is geworden", een Ordonantie beraamde, "waama den rector en school
meesters in dit gouvemement hun voortaan sullen hebben te regulee
ren", maar ook, omdat in dit jaar, door het oprichten van de eerste La
tijnse &hool, de eerste poging gedaan werd om 'n hogere Standaard 
van onderwijs te bereiken. Tot Rektor van deze inrichting werd benoemd 
Lambertus Slicher "van Middelburgh", die, zoals hij zelf vertelt, "in 
't jaar 1714 met 't schip 't Vaderland Getrouw, in de qualiteyd van adel
borst hier zijnde aangekomen" nadat hij "in 't vaderland ruym ses jaa
ren te Lille bet predvkampt h-~ l)ed;0!:~ ~- ~- ::"; -: · • • -~- .... 
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bende, en mijne ziele veel bitterheden aandoende, mij zoverre bragt, 
dat ik de zwakheyt of liever zotheyt hadde, om mij eenigen tijt van 
mijne plaatze te absenteeren; <loch weder tot mijzelven komende, ver
voegd'.e mij aan de E.E. Classis van Tholen en Bergen op Zoom, aan 
welke zoodanig genoegen gaf, dat zij, met eenparigheyt van stemmen, 
adviseerden, om mij wederom tot den heyligen dienst, in voornoemde 
gemeynte toe te laten. Dog onderwijlen vele animositeyten tegen mij 
ontstaan zijnde, ende de Commandeur aan de andere kant alles aanwen
dende om mij spijt aan te doen, wiert ik in 't begin van 't jaar 17r3 te 
raae - temeer dewijl ik vreesde, dat ik in 't vervolg de -vereyschte stig
tinge in voornoemde gemeynte niet zoude konnen doen - van het 
E.E. Collegium Qualificatum en E.E. Classis van Tholen en Bergen op 
Zoom, mijn ontslag te verzoeken. Hetwelk ik, na mijn genoegen gekre
gen hebbende, hebbe mij eenigen tijt in 't land van der Goed opgehou
den, en nu en dan den dienst voor verscheyde broederen waargenomen; 
gelijk het eene en andere, uyt de nevensgaande attestatien - die alhier 
ter Secretarye hebbe laten authentizeeren - blijken kan. Dog eyndelijk 
van alle levensmiddelen ontbloot zijnde, hebbe mij het navolgende jaar 
na Oost-Indie begeven, in hope dat mij aldaar gelegentheyt mogte voor
komen, om mijn gering talent wederom met vrucht aan te leggen. Doch 
hier te lande komende, verstont dat zulks niet konde geschieden, zonder 
ordre en verlof der WelEdele heeren Bewinthebberen, en der E.E. Clas
sis van Amsterdam, als die 't voomame opzigt over deze ende ·de Indi
sche gemeynten hebben; weshalven ik bier door den Edelen heer Gou
verneur wiert aangestelt, om, onder den naam van Rector, het opzigt 
over de scholen te hebben." Wij zien dus, Lambertus Slicher was niet 
alleen Rektor van de Latijnse School, maat ook onze eerste Direkteur 
van Onderwijs ! In de Latijnse School werd onderwijs g~geven in de 
Latijnse en Hollan dse talen. In verbarid daarmede bestond er ook een 
kostinrichting. waarvan Slicher huisvader was. Zijn school schijnt in 
het begin goede vooruitgang gemaal.."i: te hebben, want al spoedig (13 
Anrt . 1 720) zag hij zich genoodzaakt het volgende schrijven aan de 
P olitieke Raad te richten : "WeIEdele Gestrenge H eer en E.Agtbaare 
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tekende de vrijheyt om Uw WelEdele Gestr. en E.Agtb: seer ernstig te 
versoeken <lat ten <lien eynde eenige banken, tafels en inlctkokers door 
de E. Compagnye in gemeld schole worden verstreckt." Het salaris van 
onze Rektor, Huisvader en Direkteur schijnt echter niet al te hoog te 
zijn geweest, want reeds -na zes maanden moest hij de Politieke Raad 
verzoeken een vast tarief van schoolgelden vast te stellen. Op zijn ver
gadering van 28 Augustus, 1714, nam de Politieke Raad het volgende 
besluit ten opzichte van het verzoek van Slicher : "Den Rector Lam
bertus Sticher versoght hebbende ,dat een vaste prijse moght worden 
beraamt, wat gelt Ider kind voor 't leeren van 't ABC, spelde, Leesen, 
Schrijven, cijferen, en 't Leeren der Latijnse taal, maandelijks zoude 
betalen, alsmede dat mogt weeten ten wiens voordeele, de boeken, pen
nen en papier aan de zelve Kinderen zoude versterkt ofte verkogt wor
den : zoo is dieswegen gelet zijnde, verstaan, dat Ider kind maandelijks, 
voor 't leeren van 't ABC Ji, van 't Spelde en Leesen *' voor 't leesen, 
schrijven en cijferen een, en Latijn daarbij leerende l* Rx. zal betalen: 
staande denzelven Rector vrij, van Iemand, die buytens tijts, 't een of 
antler leeren wil, te bedingen ' tgunt hij oordeelt, redelijk te zijn. Zul~ 
lende de voordeelen wegens de te verkopen boeken, pennen, papieren 
enz. bij hem alleen genoten worden." Niettegenstaande deze liberale( !) 
ondersteuning, schijnt onze Rektor niet te hebben kunnen rondkomen 
komen en hij zag zich verplicht een andere werkkring te zoeken. Laten 
wij hem dat zelf vertellen. In zijn schrijven van 18 Junie, 1718, aan 
Ds. Nicolaas Wiltens te Amsterdam, zegt hij: " Ik bidde derhalve Uw 
Eerw. op het nederigste, ..... . om mijne zaken te helpen bevorderen, .... .. 
dat ik als predykant aangestelt werde; of zoo hetzelve niet konde teweeg 
gebragt werden, dat ik van bier voor ondercoopman naar Indien wierde 
gezonden; want schoon mij is bijgevoegt een schoolmeester, om de kin
deren te leeren lezen schrijven, en een stuk of twee Latijn leeren, zoo 
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op 24 Januarie, 1724, dankte hij de Classis Amsterdam: "dat Uw E.E. 
de goetheyt gehadt hebben, om mij te beroepen en aan te stellen, tot 
predikant van de Indische kerken, en dat de WelEd. Groot Agtb. 
Heeren Bewinthebbers de gemelde beroepinge gunstelijk hadden goet
gekeurt"; en daarop laat hij volgen : " E enigen tijt eer Uw E.E. brief, 
en de ingesloten Acte van Beroepinge, mij was geworden, de WeiEdele 
Heer Gouverneur en verdere regeringe van de Kaap aanschrijvinge had~ 
den gekregen, van de WelEd .. Groot Agtb. Heeren Bewinthebbers, dat 
zij mij tot predikant had den aangenomen, en het aan den W elEdelen 
Heer Gouverneur en Raat alhier hadden gestelt, om mij hier als ordinair 
predikant te houden, of anders verder na Indien te zenden; dat daarop 
de Regeringe alhier, uyt aanmerkinge van den dagelijkschen aanwas, 
en wijt uytgestrektheyt, dezer gemeente, oordeelden, dat hier wel twee 
predikanten van noden waren, en derhalven goetvonden, om mij den 
Eerw. Heer D' Ailly tot amptgenoot bij te voegen en alhier tot ordinair 
leeraar aan te stellen; hetwelke den Kerkeraadt voorgedragen zijnde bij
zonder aangenaam was" . Hij bleef als predikant van Kaapstad werk
zaam tot Julie, 1725, toen hij door de Politieke Raad benoemd werd tot 
leraar te Drakenstein, welke gemeente door de dood van Ds. Van Aken 
(Dec. 1724) vakant was geworden. Slechts vijf jaren was het hem ver
gund hier te arbeiden, want reeds op 12 Junie, 1730, moest de Kerkeraad 
aan de Classis Amsterdam berichten : "Wij vinden ons verpligt, 
UE .HoogEerwaardens bij deesen in schuldige eerbied, ter kennisse te 
moeten brengen, dat den Eerw. Heer Lambertus Sticher, geweesene 
bedienaar des goddelijken Woords der gemijnte alhier tot Drakenstijn, 
voor wijnigen tijd is komen te overlijden, waardoor de kerk en de ge
mijnte deeser plaatse, als van haar leeraar en sielsorger ontbloot zijnci'e, 
in de uytterste verlegenthijd is gebragt worden." 

De volgende 6o jaren waren voor ' t ondenvijs in ' t algemeen, en 
voor 't meer gevorderde onderwijs in 't biezonder "donkere eeuwen". 
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deugd in te planten, dewelke anderzints, eenmaal "·el gevestigd, zouden 
kunnen dienen om daarop hun tijdelik zoowel als eeuwig heil te ves
tigen". Deze toestand van zaken trof het hart van zekere Jean Frederic 
Splenlin, "Docteur en Philosophie, Ministre ordonne et consacre, Pre· 
mier Aumonier du Regiment de Virtemberg", zoals hij zich noemt. Zeer 
trok hij zich het lot van de Zuid-Afrikaanse jeugd aan, die hij met de 
volgende vleiende woorden beschrijft : "La plupart de cette Jeunesse a 
rec;u de la nature de bonnes dispositions de coeur et d'esprit, une dose 
suffisante de hon sens, de genie et de talens, qui n ' attendent que la 
main d'un habille maitre pour en faire tous ce qu'on voudroit" . Daarom 
richtte hij op 1 November, 1788 een Memorie van ongeveer 4000 woor
den aan de Politieke Raad, waarin hij op de betreurenswaardige toestand 
van het onderwijs in Zuid Afrika wees, wenken gaf voor verbetering, 
en zich aanbood het onderwijsstelsel te reorganiseren. Het schrijven is 
interessant en leerzaam, en ik hoop het later in zijn geheel te mogen 
publiceren. Interessant is het vooral, omdat Spenlin daarin, naast een 
uitgebreid stelsel van Lager Onderwijs, de oprichting van een centrale 
inrichting voor Hoger Onderwijs bepleit, waarin de leerlingen, behalve 
in de gewone leervakken, onderricht zouden kunnen ontvangen in-ik 
haal aan : "l' Allemand, le Franc;ois, l' Anglois et l'Italien, le Latin (et 
s'il y a des amateurs, le Gree}, l' Arithmetique et la Geometrie, la 
Geographie selon ses differentes branches, l'Histoire ancienne et mo
derne, en particulier l'Histoire des Provinces-Unies, l'Histoire du com
merce, l'Histoire naturelles, la morale et le droit de la Nature, la tenance 
des Livres et des comptes, les belles-Lettres, le plus utile et le plus 
facile de la Philosophie et cetera". De Politieke Raad behandelde deze 
Memorie op zijn vergadering van 9 December, 1788, en kwam tot het 
volgende besluit : "En gelet zijnde op de dringende noodzakelijkheid 
van de goede opvoeding der jeugd in een Land, waarinne het tot dus
verre zo zeer aan gelegentheyt daartoe heeft ontbroken, zo is best gedagt, 
hoe zeer men ook tegens de moeyelijke uitvoering van <lit wijd uitge
strekt plan opza~. dat vertoog- te d~!Jen in h:l~cc:- · ·an den Y _..:r C'vr 
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Verbetering van het Schoolwezen ter deezer plaatse in 't algemeen, en 
ter stichting van een goed Fransch en Latijnsch School in het bijzonder" 
beraamd. Uit het schema, dat een lijvig dokument is, blijkt, dat de 
Scholarchen hun taak met emst en ijver opgevat hebben. Zij tonen in 
de eerste plaats aan, "dat de schoolen in dit Gouvernement, en wel 
bijzonder aan deze hoofd plaatse eene merkelijke verbetering nodig heb
ben". V oorts zijn zij het eens : "dat onze school en over het algemeen 
in zulk een slegten toestand zijn, dat zelfs onze jeugd ter nauwemood 
het spellen, leezen, schrijven en de beginselen der teekenkonst, eeniger
mate grondig kunnen leeren, om nu niet te spreeken van het zingen, 
het onderwijzen in de Waarheden van den allerheyligsten Godts-dienst, 
waarop hd voomamelik aankomt." 

Dit schema werd door de Politieke Raad behandeld op zijn zitting 
van r6 Maart, r 792, en er werd 'geresolveerd': "het even gem. ontwerp 
onder favorabel voorschrijven de.ezer Regeeringe in Copia Authentiq ter 
approbatie aan de H oag Gebiedende Heeren Meesteren over te zenden." 
V oorts werd besloten : "de Scholarchen teffens te permitteeren omme 
met het Instituut zelve een begin te mogen maken, en daartoe aan 
deeze Regeering zodaanige persoonen voor te draagen als zij vermeenen 
zullen de vereyschte bekwaamheden te bezitten - en aan dezelve 
Scholarchen qualificatie te verleenen - 2 a 3 bequame mannen in 
Europa te mogen kiezen en aanstellen omme de nodige subjecten de
welke men in ·der tijd, wanneer het plan door de Heeren Majores 
gegouteerd mogte worden, ter verdere instructie der jeugd zal nodig 
hebben." De Scholarchen deden dadelik stappen om geld te kollekteren 
voor het stichten van de "Fransch en Latijnsche School". Binnen een 
betrekkelik korte tijd, hadden zij de som van 6o,ooo gulden ingezameld. 
Hiervan werd in r793 een geschikt gebouw in Graaff (tans Parlement) 
Straat, eigendom van Chevalier Fran~ois Duminy , aangekocht. Tot 
Rektor van de nieuwe inrichting werd benoemd Comelis, Josias van 
Baak en in r793 werd de school geopend. Ongelukkig hebben wij geen 
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tendheid. De kunde in Latijnsche en Grieksche Taalen in de meest op 
alle andere Taalen t oepasselijke vaste regelen, die de Jongelieden in die 
schoolen worden ingeprent - de voor alle de volgende bedrijven en in 
alle de standen van bet leven zo nuttige en ongevoelig aanwinnende 
kennis in de geschiedenissen der Romeinsche en Grieksche Volken, en 
in de groote en beroemde daden hunner helden en Staatsmannen, vor
men in eene welgeregelde Maatschappij die Classe van Burgeren, aan 
welke in rijpere jaaren gewigtige deelen van h et publiek Bestuur kun
nen worden aanbetrouwd. - De hier reeds aanweezige, en allen lof ver
dienende beginselen eener Latijnsche School, kunnen daartoe ten grond
slage dienen. Zij, aan welker mildaaigheid die beginselen hunne ge
boorte verschuldigd zijn, zullen toejuichen, dat het tegenwoordig Gou
vernement zich zelve met de verdere uitvoering hunner loflijke oogmer
ken belast, en geWis gaame medewerken tot het gemaklijk maken van 
alle middelen, die G ouvemement nu of namaals zal behoeven, om aan 
de nuttigheid dier oogmerken de meest mooglijke uitgebreidheid te 
geeven". 

In 1806 ging de KaG.p voor de tweede keer over in de handen 
van de Engelsen. Op verzoek van de Engelse Regering deed de door 
De Mist aangestelde School-Commissie in 1807 verslag van zijn werk
zaamheden. In dit Rapport vinden wij de volgende opmerking : 
"A Latin School, under management of r. Pro-Rector Ignatius Klein 
by name, in which Latin is taught almost exclusively of every other 
science, agreeably to the instruction drawn up by the four scholarchs 
for the Latin preceptor ." I n 1809 gaf dezelfde Commissie op verzoek 
vm Gouverneur Caledon een " Return relative to the present state 
of the public schools in Cape Town," waarin als eerste school ge
noemd wordt: "One Latin School kept in Graave Street, No. 13, in 
a building purchased at the expense of the funds under administration 
of the School Commission. This School is conducted by H . J . J. 
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vinden. Dr. Theal, aan wie ik mij om inlichting gewend heb, schrijft : 
"I do not think it will be possible to ascertain all the ups and downs 
of the L&tin School founded in Cape Town in 1793·" 

Het spreekt vanzelf, dat de Engelsen spoedig trachtten de Hol
landse scholen te verengelsen. Reeds in r812 (24 Oct.) liet Sir John 
Cradock aan de School Commissie schrijven : "His Excellency has 
further directed you to be informed, that feeling, as he does, how 
much the knowledge of the English language will in future promote 
the permanent &dvantage of this Colony, and forward all the various 
interests of individuals, it is his wish that you shall bear this in mind 
in your future selection of teachers; and the object presses so forcibly 
upon his Excellency, that he will authorize an annual addition of 
roo rds. to the s4lary of any schoolmaster who possesses capability and 
will undertake to instruct his pupils in the E nglish tongue." Het 
zal U dus niet verwonderen te vernemen, dat de 'Latijnse School' 
verdween; en een 'Grammar School' in r821 de plaats ervan innam. 

Reed zo vroeg als r8og, schijnt er in Kaapst&d een Engelse inrich
ting van dien aard bestaan te hebben. In een brief geschreven op 
r7 Januarie, 1809, door zekere Dr. L . H . Halloran, "Chaplain of 
Brig&de to His Majesty's F orces at the Cape of Good H oi;>e," en 
gericht aan Viscount Castlereagh, lezen wij het volgende : ''I shall 
be glad to add, th:;.t I have fonn'd in this Colony an Establishment 
for the Education of youth in Classical , Mathematical and Commercial 
Learning, which had long been a desider&tum: and I have also most 
recently established an Institution for female Education, under the 
conduct of my daughters. To the candid consideration of an 
enlighten'd and liberal Government I respectfully refer for the degree 
of support &nd encouragement due to a Gentleman of my character 
and profession, thus devoting his time, his talents, and substance, 
to thP fnn;rntinn 0f P<:t~hlic;hmPnt!' rnnfe«<:P.nJv <u. ~nrh w~nte<i . ~r11f 
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Colonial Chaplain, Rector 6.ymnasii, or Princlpal of the Pubiic 
Grammar School. Cape Town. The school is now open at Mr. Hough's 
Residence, No. 6, Rede Street." Wij moeten dus a411D.emen, dat riiinr. 
Hough de eerste Rektor van de 'Grammar School' was. Over het wel 
en wee van deze Inrichting weten wij helaas ook niet veel. N aar alle 
waarschijnlikheid, echter, was de vooruitgang niet al te bevredigend; 
want reeds in Jan., 1824, wordt er melding gemaakt van een "Aca
demy" door de heren Pringle en Fairbairn opgericht, die een gevaar
like mededinger van de 'Grammar School' werd. De lotgevallen van 
deze inrichting beschrijft Pringle in een brief aan Earl Bathurst 
(15 Januarie, 1825) a1s volgt : " After some time I obtained the appoint
ment of Sub-Librarian in the Public Library recently established in 
Cape Town by the Government. But finding the salary of 1000 Rix
dollars very insufficient for the support of my family, I afterwards, 
with the approbation of Government, opened a private Academy 
for the instruction of youth, and invited out my friends Mr. Fair
bairn, an accomplished teacher to assist me. Up to the middle of 
May last all went on smoothly and prosperously with us. Our new 
Academy was flourishing, popular, and every day increasing in num
bers; we had ten Boarders and about forty other pupils. But 
whr.tever may be the cause of his Lordship's (Lord Charles Somerset) 
hostility, or his excuse for the avowel of it, the consequences have 
been to me sufficiently disastrous. In July last our little Academy 
was the most respectable and prosperous school in Cape Town, and 
was attended by a lr.rge proportion of the children both of the Civil 
Servants and of the Military Officers in the Colony. In the course of 
a few months, however, after his Excellency had openly denounced 
myself and my coadjutor Mr. Fairbairn as "obnoxious" and without 
any other intelligible cause, more than one half of our pupils (and 
those principally the children and connections of persons dependent 
on the Colonial Government) were gradually withdrawn from our 
~hool ,, n e 'Ar<>t:lemv' v<>n PrinulP Pn F::iir h::iirn ..rhiint ePtt noorn 
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iug under such advantages and emol1lment from the Coioniai Govern• 
ment as shall induce a Clergym&n of the Established Church of Eng
land (this I think very material here) and of first rate abilities for 
instruction, to undertake the task. The establishment of a Gr&mmar 
School of this nature is rendered the more imperative here, as there 
are not more than four or five families in the Colony who possess the 
means of sending their sons to Europe for Education, those who have 
done so (gener&lly at an expense too they could- ill afford) have in 
some instances been ill repaid by their sons having acquired little 
more than a propensity for European luxuries and --aress. The 
arrival of this gentleman here, and the establishments of the Seminary 
proposed, would be h&iled with feelings of deepest gratitude. At 
present there is no Grammar School but that kept by Pringle and 
Fairbairn , and it is shocking to reflect on the system that I am told, 
they pursue to instil into the minds of the youth under their charge 
the most disgusting principles of Republicanism, forming Debating 
Societies amongst the pupils &nd learning by heart and writing out of 
Extracts tending to those dangerous sentiments." Het gevolg van deze 
korrespondentie was, dat Rev. Edward Judge, een predikant van de 
Anglikaanse Kerk, in Mei, 1825, door de Britse Staats-Sekretaris na&r 
Kaapstad gezonden werd om een school op te richten, die het zou 
kunnen opnemen met de 'Academy' van Pringle en Fairbairn. Een 
geschil..'i gebouw werd voor de som van 80,000 gulden a&ngekocht, en 
kort daarna werd de school geopend. De inrichting schijnt echter niet 
de verwachtingen van Lord Somerset vervuld te hebben, want reeds op 
4 Maart, 1826, schreef Mnr. Judge aan hem : " The only room I have 
&t present in which I can conduct the school is 20 ft. 3 in. in length 
and 15 ft . 3 in. in breadth. The number of pupils in the school is 30 . 
How far a room of these dimensions is adapted for containing 30 
children with impunity to their health in this burning climate· it 
would be presumption in me to suggest. It is, at all events, un-
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whether any man of hlgh talents and acquirements wouid remain at, 
much less would come to, a place where living is so expensive as at 
the Cape of Good Hope, for the sake of such prospects offered." 

Hoe het verder met de inrichting van Mnr. Judge gegaan is, weten 
wij niet. In de Archieven wordt er altans geen verdere melding van ge
maakt. Naast de 'Grammar School' v&n Mnr. Judge, schijnt er in 1825 
nog een andere inrichting voor Hoger Onderwijs (in de Zuid Afrikaanse 
betekenis van het woord) bestaan te hebben. Onder het opschrift : 
"Het Riebeecks Instituut", lezen wij in " Het Ned. Z . Afr. Tijd
schrift" : " Dat Instituut, de n&am dragende van de eerste Grond
legger dezer Volksplanting, staat onder het onmiddelijke opzigt van 
den WelEerw. Heer A. Faure en den WelEd. Heer Dr. Berrange. Op 
den 22 July had er een examen plaats in de tegenwoordigheid van de 
ouders en voogden der pupillen. De leerlingen werden onderzogt in de 
Nederduitsche, Engelsche, Lr.tijnsche, Griekse en H ebreeuwsche talen, 
de reken-, meet-, en aardrijkskunde, en vervaardigden eenige Latijnsche 
themata, welke hun ad aperturam libri door den H oogEd. Achtb. Heer 
Sir John Truter werden opgegeven. Er bevonden zich op dat Insti
tuut, (war.rvan eenigen door het Educatie-fonds aldaar besteed) die 
zich op de theologie, andere die zich op de regtsgeleerdheid en niet 
weinige, die zich op de geneeskunde en het natuurkundige vak zullen 
toeleggen, ook hebben sommigen reeds eenige vorderingen in de 
voorbereidende studie daaromtrent gemaakt." Verdere informatie om
trent deze inrichting heh ik nergens kunnen vinden. 

Allengs schijnt het gevoel van een behoefte aan een centrnle in
richting voor hoger onderwijs, zoals omschreven door Dr. Spenlin, 
toegenomen te zijn. Op 14 April 1826 schreef zekere Dr. John Ather
stone b.v. het volgende aan Lord Bathurst : "I beg to state that 
although numerous and excellent Public Schools have been est&blished 
in the Colony, yet there is no Institution where knowledge on philoso
phical subjects can be obtained, and consequently the most profound 
ignor-;:c;; e_.,,.:Sts .. -t i: ~hr y~~ D~ t~,., :i.!'d ~t!l"r e<foc<>ted here. on 
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quently honorlng the ·lectures with his presence'. This, My Lord, 
was the first attempt ever made at the Cape of Good Hope to give 
public lectures on my subject of science; they were orally delivered. 
and aided by demonstration and experiment, but for further informa
tion respecting them I beg to refer you to His Excellency. I have 
been frequently requested to lecture, but my professional duties leave 
me so little time that I find it to be impossible without I relinquish 
my profession, for which certainly no adequate compensation coul~ be 
given me by those who might be expected to ::.ttend these lectUres. 
I beg, therefore, to propose to Your Lordship that a Public &hool 
of Natural and Experimental Philosophy and Chemistry may be 
established, and supported at the Cape of Good Hope, by the British 
Government; that the Institution m::.y be provided with all nee~ 
chemical and philosophical apparatus, and that persons of both sexes, 
when of a proper age, may be admitted free of expence, or for ::. 
trifling sum on entrance." 

Of het nu toe te schrijven is aan de bemoeiingen van Dr. Ather
stone, of niet - wij lezen in het Ned. Z.Afr. Tijdschrift van Januarie, 
1829, het volgende : " In eene bijeenkomst van een amtal Ingezetenen, 
den l4den Oct., 1828, in de Consistorie der Gereformeerde Kerk 
alhier, onder voorzitterschap van den HoogEd. Heer Mr. J . A. Truter, 
Ridder, gehouden, ten einde in overweging te nemen, of niet in deze 
Volkplanting, en zoo ja, op welke wijze, op het doelmatigste zou kun
nen worden voorzien in de behoefte, zoo algemeen gevoeld wordende, 
van hooger onderwijs voor de Kaapse Jeugd; is er eene Commissie 
gekozen tot het ontwerpen van een pfan voor een Athenaeum of 
Seminarium, welk men voomemens is in de Kaapstad op te rigten, 
bestaande uit de navolgende Heeren : Mr. J. A. Truter, Ridder, 
President; A. Faure, V.D.M.; G. H ough, V.D.M.; J. Adamson, V.D.M.; 
J. M'. K. van Staveren, V.D.M.; W. F. Hertzog; F. L. Mabille; 
D. Hertzog; Mr. C. J. Brmd, en H. Ross als Leden en Mr. J. de Wet, 
~ .. t,,r1~ '' Vier maanden later lezen wij in het zelfde Tijdschrift : 
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van het Weeshuis boden dit gebouw renteioos voor zes )aren aan, en 
bovendien beloofden de Bestuurders van het 'l\iasonic Education Fund' 
een jaarlikse kontributie van £so p .j. Zo werd dan eindelik, op l 

October. 1829, bet 'South African College' of 'Zuid Afrikr.ansche 
Athenaeum' geopend. Ozntrent de opening vinden wij in bet reeds 
genoemde Tijdschriit het volgEmde interessante verslag : "Deze instel
ling is reeds in volle werking, en belooft veeL Op den 11 Augustus 
hebben de Deelnem.ers in een Algemeene Vergadering de ge<::onci~ 

pieerde \Vetten goedgekeurd. Ingevolge van welke, naderhand zijn 
benoemd, tot Professoren in bet Latijn, Grieksch en Engelsch, de 
Eerw. Hr. Judge, en tot deszelfs adsistent, de Heer ·wood.ward; tot 
Instructor in de Fransche T r.al, de Heer Swaving. De Eerwaarde H~r 
A. Faure, Predikant der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente, 
heeft, voor een jaar, bet Professoraat van het Latijn, Grieksch en Hol, 
landsch gratis op zich genomen, en is tot zijn adsistent benoemd, de 
Heer ~farquard; te:rw:ijl de Eerw. H eer J. Adamson, Predikant der 
Schotse Gemeente, voor een jaar het Professoraat in de Mathesis gratis 
)p zich heeft genomen. Is vervolgens ingevolge de geapproberde 
Netten, de Senaat geinstitueerd, bestaande uit de Professoren A. F&ure, 
·. Adamson en Judge, benevens de Heeren Regter W. W. Burton, 
1fr. J. H. Neethling en Mr. C. J. Brand, van welke de Heer Regter 
~urton is gekozen a1s President en de Professor Judge als Secretaris. 
)p den I October 1.l. werd bet Athenaeum plegtig in de Kerk der 
foderduitsch Gereformeerde Gemeente geopend, ni;.dat 's morgens te 

uren alle de Leerlingen, benevens de Dire1..1:euren, Professoren, 
.e.n:;.toren en Deelne.mers waren bijeengekomen, en in eene processie, 
iet de Pedel aan bet hoofd, naar de kerk gegaan. De Godsdienst werd 
=rst gehouden in het Holfandsch, door den Eerw. Heer M. Borcherds, 
1 naderhand in het Engelsch door den Eerw. Hough, Preclikant der 
ogelsche gemeente. Op den 5 October daarna hebben de Profe.ssoren 
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scholar ripe and rare," familiar with the whole range of classic&.l 
literature, showing in his conversation and modes of thought that 
delicate refinement which the r.dvocates of classical education claim, 
and rightly claim, as one of the by-products of a study of the 
languages and literature of ancient Greece and Rome. Those who 
knew him best appreciate him most though his pupils were apt to 
tremble at times as they thought of the standards of the finished scholar 
to whom a false quantty was a felony, and any trifling with the 
subjunctieve mood an iniquity to be punished by the judges. But of 
all the figures that stand out on the m ental canv&.s of the past, none 
i:. so conspicuous and in every way so noteworthy as the first Professor 
of Mathematics, Dr. James Adr.mson. The massive strength of his 
intellect and the vast range of his erudition, were alike extraordinary. 
Tr· literature, philosophy, and theology, in cl&.ssical, oriental, and 
m r cern languages, and in every department of phyical science, fill 
attainments were such as few students who have given their lives to ~ 
single branch of knowledge have been able to equal. "Unus ille instaJ 
erat omnium.,, Sir John H erschel, who spent some years at the Cap• 
in &.stronomical observation, declared that he had never met a man o 
such encyclopaedic mind. But those who knew him best and admir~ 
him most were compelled to acknowledge with regret that his powe 
of communicating knowledge was far inferior to his facility in acquirin; 
or his grasp in retaining it. He seemed to forget that his pupils wer 
immeasurably below him. He would lecture to a class of little boy 
in language which would need some modification in the direction c 
simplicity if adressed to advanced University students. He began 
lecture in physical science one morning in this hall to such a clru 
of boys ~ith the portenteous words : ' 'The oscillations of the pendulw 
&.re isochronous." Deep was his scorn, unmeasured his ridicule • 
other labourers in the scientific or linguistic realms. Woe to the UJ 
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one who sat on a solitary throne m the intellectual world-though we 
might have hesitated to take his counsel in the prc.ctical emergencies 
and difficulties of life." Ds. A. Faure bleef niet lang aan het Kollege 
verbonden. "Prof. Changuion," zo lezen wij in het Nedl. Z.Afr. 
Tijdschrift van Sept.-Oct., 1831, "die, op verzoek van den Rac.d van 
Directeuren van het Athenaeum, door den Academischen Senaat te 
Leiden is aanbeyolen en benoemd als Professor alhier in de Neder
duitsche, Lc.tijnsche en Grieksche talen, is alhier op den l 2en October 
aangekomen . Op den 22 daaraanvolgende heeft zijn H ooggel. deszdfs 
intredingsleerrede, over den heilzamen invloed van een doelmatige 
studie der oudere letteren gedaan." In een lezing getiteld "Intro
ductory Discourse delivered at the Townhouse of Lc.usanne to a 
numerous English Audience on 28 J an. 1868", waarvan ik zo gelukkig 
was het enige overgebleven eksemplaar te krijgen, verhaalt Dr. Chan
guion zijn ondervindingen ar.n de Kaap als volgt : " On the tenth 
day after my arrival in Cc.pe Town, I entered upon my functions as 
Professor of the institution called by the English colonists South 
African College, and by those of the old Dutch stock Zuid-Afrikaansch 
Atheneum, in allusion to the Atheneum Illustre of Amsterdam. The 
two nations jumbled together there differed a good deal in their 
national predilections and prejudices, but agreed to some extent in 
those peculiarities, that commonly distinguish colonists from the in
habitants of the mother country. The College had been in operation 
only two years, and of the original Professors two had already resigned, 
I believe because they could not agree as to the m anner of opening the 
school with prayer : the one, decidedly the best classic scholar in the 
colony an d Minister of the English Church; the other , a Scotch 
clergyman of extensive scientific knowledge, but a wilful character 
an impracticable man, to whom the Englishman of course would not 
knock under. For the classic professor had been substituted a man 
of great as.5urance but scanty knowledge, a Scotchman, and clergy
man of the Dutch Refonned Church, who was about as ignorant of 
Dutch as he subsequently proved him5PH ~') be .-,f G~eek ,, i;~ L.<i't
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was at the time at a very low ebb throughout the colony. This net 
not surprise us when we bear in mind that the Cape Colony 'was fir 
captured by the English in 1795, reverted to the Dutch, or rathi 
to the Batavian Republic, at the peace of Amiens in 1801, and wi 
captured by the English a second time in 1806, to whom it w: 
finally ceded by the French in 1815. When I came to the colony 1 

' 3 l, it had not yet recovered from the disturbing effects of havin 
been thus bandied about at short intervals, which could not but w 
settle all social arrangements every time it changed hands. The il 
auguration of the College had been hailed as an era in the education: 
history of South Africa. The English Government had yet done litt: 
for education; good Schools in Cape T own, where-along wit 
Dutch-Latin, French and Mathematics were successfully taught, ha 
been allowed to fall into decay, and teaching in the country distric1 
was mainly in the hands of shipwrecked or run-away sailors an 
deserters from the garrison. No wonder tha t the youth of tov;rn an 

country flocked to the new seat of learning. \Vhen I joined the ll 
stitution, the number of youths or rather boys, called students b. 
courtesy,-their average age ranging between ten and fifteen,
exceeded l 6o. After an annual examination, which had occurre 
shortly before my arrival, that elite of South Africa had parade 
through the streets of Cape Town with their chief prizeman, Sat 
Solomon, a poor youth of Jewish traction, at the head of the procession 
The effect must have been very striking; for the little fellow was 
dwarf, laboriously making his way on short bandy legs. The: 
were a strange jumble, two thirds speaking corrupt Dutch, and th 
remaining third using a dialect of English not very remarkable eithe 
for purity or elegance; some deficient in reading and writing, ti 
say nothing of the multiplication table. Among the tall youths o 
course there were honourable exceptions, but few and far between 
Two thirds of this chaotic mass came partly under my managemen 
and that of my assistant, a very worthy man, on ,...-horn devolved th1 
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predecessors to put most of the boys in authors for which they h2d 
been prepared by previous training; and my first tr.sk was the un
grateful one of undoing what they had done. I could not attempt any 
thing higher than N epos "'-ith the best of them as a class. It would 
have been well for the College if this hr.d been the last blunder of 
the shareholders; but, in the fifth year of my contract, I received 
the startling information that, as a measure of economy, my assistant 
was to be discr.rded, and the whole burthen of the classes thrown on 
my shoulders. There was no use in expostulating. The effects of 
this improvement have been recorded elsewhere. In one respect it 
turned to my profit : it obliged me to study the Dutch language which 
I had never done before, and this in turn ied to my publishing a Dutch 
Grammar that procured me the membership of the Society of Dutch 
Literature s.t Leyden. The next blow inflicted on the College was the 
appointment by Government of Professor Innes, since Dr. Innes, as 
Superintendent General of Education in 1839. By a succession of minor 
mistakes the College was brought down so low that, in the eleventh 
year of my professorship, I was obliged to vacate my ch:;ir-a step 
which, for my own sake and that of a rising family, I ought to have 
taken five years sooner. This was a new startingpoint in my life. 
I might truly say : "Old things are passed away; behold, all things 
have become new." Having henceforth no fixed income, dependent 
on a few private pupils for a livelihood, and surrounded by a family 
of five children to provide for, I deliberately threw up a situation with 
a fixed salary of £100 besides the proceeds in ~the shape of fees from 
the College youth who attended my classes. I saw my way cler.rly 
before me; I knew the nature and extent of the educational wants of 
Cape Town and the colony at large. I also saw that the Government 
scheme of public education could not answer; nor has it produced to 
this day any results commensurate '\'\-ith the waste of public money 
which it has entailed on the colony. The first thing to be done, a 

sine qua non, if ever there was, had been overlooked, namely: to 
enable teachers and learners to understand one another. Government 
had appointed English or rather Scotch teachers; who did not know 
a word of Dutch, in country rlistri~ts, w~ere the Mdy of the pe0 1 .. 
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process, cr.lculated, not to make show, but to develop the mental facul
ties in the order in which they manifest themselves in childhood from 
year to year, so as to make the teaching of little boys a rational train
ing and approprir.te foundation for the tasks that await them in after 
years. Habits of thought and application were to be practically instilled 
by judicious method of keeping the young faculties in healthy play. 
Th~t, done r.t the proper stage, and in the proper way, assures an 
immense saving of time for the future; and this is one of the most 
valuable results to be reaped from judicious early training. I was 
bent on achieving this result for my own children, and exhibiting it 
for the benefit others as a modelschool of my own crer.tion. Regardless 
of pecuniary considerations, I hired a large hall, which was to be at 
once schoolroom and playground; and there I shut myself up every 
day, from nine in the morning till three in the r.ftemoon with five 
boys, two of whom were my eldest sons. I did not get a sixth to 
join them for a whole year. That was no discouragement to me. 
Shall a builder be fainthearted, because people do not flock together 
to see him put down the first lr.yer of stone in the trenches, labo
riously excavated to receive the foundation of his projected edifice ? 
I appeared to be forgotten by Cape Town and alike forgetful of all 
but my young charge. When the anniversary of the opening of my 
juvenile cl::.ss (the eldest was just turned ten) came round, I advertised 
my first Public Examination, heading the advertisement with the 
words: " Come and see" ! There was no crowd of visitors to witness 
the result of my humble endeavours; but there were thoughtful men, 
and among them an editor af a paper, once an infantschool teacher him
self. I adressed this handful of representatives of the Cape Town 
Public, and examined in their presence the little learners, m::.king 
them draw for questions on the few simple subjects that had occupied 
their attention. The proceedings were reported the next day b:r 
Mr. William Buchanan, Editor of the Cape Town Mail; r.nd, after 
tht holidays, I re-opened with nineteen learners of various stages of 
proficiency. I almost regretted the result; for I apprehended that my 
little class might be sw&mped by this promiscuous influx. Reflect
ini;r. however, that I was not in the position to ~nd away J?rist from 
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College and, like his worthy father, conspicuous for a conscientious 
discharge of every duty. Never h&d a general more efficient aid-de
camps than I had in my campaign against ignorance, prejudice and 
routine. - It was in part owing to their efficiency that I was enabled 
to extend the sphere of my usefulness, and to start and maintain a 
teaching establishment, which was for many ye&rs a successful rival 
of the South African College, even after that institution had been 
propped up by a munificent bequest of an Indian gentleman, petted 
and subsidized moreover by Government, :r.nd provided with two 
Professors selected by Sir John Herschel. Let it not be thought I 
had no obstacles to encounter. My chief assistants whom I had hence
forth to get out from Europe, at my own expense and risk, however 
warmly recommended, were not always valu&ble acquisitions. There 
were those among them the number who had been damaged in health 
or in character before they came out to the Cape. Others deserted me 
r.fter a time to join the rival institution as Professors, or accepted 
more lucrative employment in the Government service. In addition 
to that I had to contend with antagonism from without. I had taken 
rather a conspicuous part in the anti-convict struggle of 1849, when 
t1e home-government attempted to m&ke the Colony a penal -;ettlc
ment; and, in the last ten years of my stay at the Cape, had written 
the leaders of an opposition paper, in which the vagaries of the loc&l 
Government were pretty freely commented on. That, of course, 
sufficiently accounts for my having been "atro carbone notatus" in 
high quarters for ever after. In &ddition to that I got into trouble 
with the orthodox clergy for having on various occasions put forth 
liberal views on points of doctrine and church government. It is 
even now matter of surprise to me that, with such fomidable opponents, 
I maintained my ground till 186o. The fact is, my bo&rding and 
teaching establishment had a fixed character throughout the length 
and breath of the colony, and even the sons of the French missonaries 
C'ollle to me for instruction from beyond the frontier. The College 
had accomplished Professors; but it was a body without a head, and 
le.aned for c;• ?"rt ""'"' ;::o' <; Ll n11. .. ,: ..._· • : . 1 - •· - • :;~ , _ : 
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large knew that the fault must lie with . the boys, and not 
with the teachers. There was no juggling or scheming to make false 
impressions; and the learners, knowing that they had nothing but 
their own exertions to depend on, made it an object of their ambition 
to go through the half-yer.rly examinations with credit to themselves 
and their instructors. What also contributed to my success was that , 
though I always had classes open to receive newcomers at every stage 
of progress during a session, r.s well as at the beginning of a half
Yfarly course, the principle increase of the higher department was 
drafted once a year from my elementary school, in which there were 
aiways four classes, taught by &s many juvenile teachers in four 
separate rooms; and the progress of these classes and efficiency of 
the teachers were brought to a weekly test by an examinr.tion in my 
presence, which occupied the forenoon of every Wednesday . My 
system of tea.ching took in the whole range of a boy's education, from 
his fifth to his seventeenth or eighteenth year. These things taken 
into account, not singly but collectively, fully explain my having 
stood my ground so long in a competition, in which, as I have 
shown, I had fearful odds against me. The financial department was 
:;.gain my weak point. I cared not what sacrifices I made to secure the 
highest efficiency. The unpleasant fact staring me in the face, that 
I closed every year's account with a balance against me, never mriteri
ally affected my equanimitY. Of course it finally told on my resources 
to such a degree, as to reduce me to the choice of either crippling my 

institution or breaking it up. I felt I could not bear to witness its 
decline, and so I knocked it on the head at once in r86o, because I 
did not feel justified in impoverishing myself and a numerous family 
for the good of the public. It was efficient and well attended to the 
last; but had at no period been selfsust&ining. The last four years 
of my stay in Cape Town were devoted to a class of a limited number 
of ·young ladies, on whom I bestowed my morning hours, dividing the 
rest of the day between private pupils preparing for professional 
studies, my duties &s Member of the Board of Examiners, :inn 
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Classics at the South Africr.n College, but eleven years later he 
established a private school, which during many years proved a 
successful rival to the College. It was in Strand Street, facing 
Burg Street, ne&r Fletcher & Co., 'White House. The school to which 
a boarding establishment was attached, was divided into two depart
ments. Of the Junior Department, his son Fram;ois was the head, 
r.nd in the Senior Department he employed many able assistants. 
Before my time, one of these had been Mr. Aitchison, afterwards 
Post-Master General of the Colony; my teachers were, besides the 
Doctor himself who took the modern languages, history and elocution 
classes, Dr. van Oordt in Classics, Mr. R. Noble r.nd Dr. Cameron, 
while Mr. L. Marquard, afterwards Surveyor-General, taught Arith
metic and Mathem&.tics. There seemed to have been a peculiar political 
atmosphere about the establishment, for Dr. Changuion was leader 
writer for the Zuid-Afrikaan, Mr . R. Noble did the same for the 
Cape Argus, Dr. van Oordt was afterwards editor of Het Volksblad, 
and Mr. L. Marqu&.rd edited a liberal Theological paper De Onder
zoeker. - The Doctor was known among the boys by no other name 
than Ou-Stroop. It was a term of endearment. He was beloved by 
his pupils, he understood them, could enter into their feelings, &..nd 
could &.ppreciate the schoolboy humour. He had a profuse crop of 
snowwhite, crisp, woolly hair, and when he appeared in the class
room, after having been operated upon by bis barber, one half of 
the class would shout: "Wie heeft U gekapt ?" to which the other 
half promptly would respond : "Lodewijk, de kapper," which being 
quotations from Dutch and English tr&.nslation exercises published 
by the Doctor, would call forth an amused smile, which plainly indi
cated that be enjoyed the joke as much as they dicf, and as he walked 
to the desk, he would S&.y: "I am glad to see that you are so at home 
in your school-books." Then again, when on the first hot day in 
summer, he entered the room in a long, white coat, he was greeted on 
all sides with the exclamation: "Schildpad bet een nieuwe dop gekrij" ! 
-'1! ~· \r l-= r.ou~ P~- ~ ; .:. ,..".:!It th,.t he ..(:~t!y ;;11·'yc.' tI1" 
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far from taking offence , accepted it as :.. compliment. - From these 
instances of familiarity it must not be inferred that there was dis
order in Dr. Changuion's classes, or that insubordin::.tion prevailed. 
On the contrary, we loved him to well to give trouble . During the 
five or six years I was with him, he only once had occasion to 
cane a boy, while the other teachers had daily to take recourse to 
some form of corporal or other punishment. Schoolboys are known 
for not being very charitable in their judgment of their teachers, they 
<ire soon ready with charges of unfairness and injustice, but such 
things were never said of the good old Doctor. They knew him to 
be their friend, and they repaid him with their respect and affection." 

Doch laten wij n u terugkeren tot ons Kollege. Drie jaren lang bleef 
de inrichting onder Staats-subsidie. Eerst in 1834 gaf de Regering de 
eerste jaarlikse toelage van £,200 onder voorwaarde, dat hij 't recht zou 
hebben twee leden van het Curatorium te benoemen. Het jaar 1837 is 
voor de Geschiedenis van het Kollege van groot belang, want in <lit 
j::.ar werd een Ordonantie (No. rr van 1837) gepasseerd, waardoor de 
inricht ing zijn privaat karakter verloor, en op een vaste voet gesteld 
werd. De £3,653, die in 1791 voor de Latijnse School gekolleh.'1:eerd, en 
al die jaren door de Bijbel- en School-Com.missie beheerd werden, kwa
men door deze Ordonantie in de handen van het Curatorium van het 
Kollege. Ook werd er bepaald, dat de Ordonantie ten minste 21 jaren 
in kracht zou blijven. Van die tijd aan begon het Kollege zich stadig 
uit te breiden. In 1841 werden de gebouwen in de 'Avenue', die nu nog 
in gebruik zijn, opgericht. Dr. Cameron geeft in zijn reeds genoemde 
rede van 1901 de volgende beschrijving ervan : "In 1841 the classes 
were removed from the Orphan House to the Building in which we are 
now assembled. - It was on the edge of desolation. It seemed a frag
ment of life rescued from surrounding decay. A series of roofless and 
ruined chambers on one side, with crumbling walls and rusty bars of 
iron, told of a time when there was some attempt at Zoological Gardens 
in Table Vallev. and there was some low, flatroofed building known as 
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military were always at hand - for in those days a sentry moimted 
guard at the College gates. It was a popular though fallacious belief 
that the decorum and proper demeanour of the institution and its 
inmates were safeguarded by the British soldier, who, with ancient 
muzzle-loader, fixed bayonet, and the close-fitting but most uncomfor
table uniform of sixty years ago, paced his lonely steps day and night 
before the College gates". Aangaande de professoren van zijn tijd merkt 
Dr. Cameron verder op : " The year 1848 was a memorable one in the 
history of the College, for in that year Sir Langham Dale began his 
work. As I have said already, there is no need to speak of that work -
though if there were) need, I might fairly claim the right to speak, first 
as his pupil, then as his assistant, and finally as his succes..<:0r. His name 
is written, in characters that will not fade, in the educational history 
of South Africa. I may pause for a moment over my mvn contempora
ries. They were all in their chairs when I joined the staff of professors 
in 1858, and they were still there when I left in 1873. Of this group I 
am the sole survivor. Dr. Heyns, of gentle nature and ripe continental 
scholarship; Professor Childe, whose profound mathematical lore was 
the admiration and despair of many a student; and Roderick Noble, 
the genial and generous-hearted, who filled with admirable efficiency 
the difficult post of interpreter between the highest scientific thought 
of the age and the popular mind." Toen in 1858 de 21 jaren van de Or· 
donantie van 1837 (Wet No. n) verstreken waren, werden zijn bepa
lingen door Wet No. 19 van 1858 verlengd voor 'n tijdperk van 3 jaren, 
en dan weer in 1861 (Wet No. 30) voor onbepaalde tijd. Door de be
langrijke Hoger Onderwijs Wet van 1874 (Wet No. 20) werd het Hoger 
Onderwijs in de Kaap Kolonie op 'n definitieve basis gesteld. De 
inrichtingen, die toen onder deze Wet vielen waren, behalve het S.A. 
College; het Diocesan College, Rondebosch, de Publieke School te Stel-
lenbosch en het Gill College te Somerset Oost. Vier jaren later, dus in 
1878, besloten de waarborgers van 1829 afstand' te doen van al hun 
-0~l.+ .. ., ;., ""rh<>nn mPt het Kolle'!e. en kort daama werd de hele kon-
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der Unie Hoger Onderwijs Kommissie vr.n 1911 telt deze inrichting 
tans 25 Professoren, 13 Lektoren en 4 Assistenten. 

Sedert het in-werk·treden van de Roger Onderwijs Wet van 1874 
tot het tot-stand-komen van de Unie van Zuid Afrika (1910) zijn behalve 
het S. A. College de volgende inrichtingen in de Kaap Kolonie onder 
deze Wet gekomen, n.1.: Victoria College, Stellenbosch; Diocesan Col
lege, Rondebosch; H ugenoten K ollege, Wellington; Gill Kollege, So
merset Oost; Grey Instituut, Port Elizabeth; Graaff-Reinet Kollege; 
St. Andrews Kollege, Grahamstown; Rhodes Universiteits Kollege, 
Grahamstown. 

Reeds in 1685 beschouwde Kommissaris Van Reede Stellenbosch 
een geschikte plaats voor onderwijs-doeleinden en was van mening, 
"<lat de burgers wel wat souden konnen helpen om in haasten een be
quaame school optemaken, ten eynde de jonghe jeught, die dagelycx 
toeneemt in getal, niet en gelaten worde als in een wildernisse, maar 
als Christen kinderen opgetrocken met der tyt bequaam worde der Co
lonie dienst te doen". In 1683 werd dan ook ten gevolge van 'n petitie 
van de Stellenbosse burgers, de eerste school gebouwd. Toen de Kaap 
Kolonie in de handen van de Engelsen viel, nam de Regering spoedig 
stappen om Schotse orid'.erwijzers in te voeren, zodat Lord Charles 
Somerset op 3 l Maart, 1823, aan Earl Bathurst kon schrijven : " I have 
engaged eight competent persons from Scotland as Schoolmasters." 
Onder deze acht bevond zich ook zekere Archibald Browne, die naar 
Stellenbosch gezonden werd. Onder de leiding van Mnr. Browne maakte 
de school merkbare vooruitgang. In 1840 werd Mnr. H . M. McLachlan, 
een van de door Sir John Herschel ingevoerde onderwijzers, als hoofd 
benoemd. Volgens de mening van Prof. I. J. Marais, verwierf McLach
lan zich "een buitengewone roem. - Strenge discipline was kenmerk 
van het onderwijs; en daar de onderwijzer niet gebonden was aan on
verbreekbare, ijzeren School Regulaties, kon hij uit zijn veelzijdige 
kennis meedelen, naar goeddunken, wat hem 't best voorkwam voor 
zijn leerlingen." Doch de beer McLachlan werd oud, zijn invloed nam 
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ciate such a system of education as we have been producing, or take 
any interest in the education of their children, however elementary; 
much less to have much sympathy or obtain much intercourse with the 
teacher". "J uist toen het Theol. Seminarie te Stellenbosch wera ge
sticht" , zo verhaalt Professor Marais, "was de tijd ook gekomen voor 
een verandering in het ondenvijzend personeel. Drie mannen, Ds. John 
Murray, Ds. Nicolaas Hofmeyr, Ds. Jan Neethling - werden in de weg 
der Goddelike Voorzienigheid te Stellenbosch samengebracht. Hun 
ideaal was een school, die allengs zou warden een Gymnasium van de 
eerste klasse, in de zin, waarin dat woord werd gebezigd op 't vaste 
land van Europa." Ik laat nu wijlen Professor Hofmeyr zelf spreken. 
''Wij voelden al meer behoefte, die alhier aan degelike scholen bestond, 
en spraken vaak met elkaar over deze zaak. De gedachte door mij uit
gesproken om naar een door mij voorgesteld plan een jongenschool te 
stichten, vond ter stand bijval. Het lukte Ds. Neethling, onze wakkere 
voorman, enige flinke mannen voor dit plan te winnen. De vrucht hier
van was de stichting van 't Stellenbosse Gymnasium. 't Was in DeSein
ber, 1863, dat een dertigtal zich verbond om gedurende vijf jaren een 
zekere som bij te dragen tot stichting van 't Gymnasium. In 't vol
gend jaar bracht de uitstekende indiese zendeling, Dr. Duff, op zijn 
terugreis naar Schotland, enige dagen alhier door. Dit gaf aanleiding, 
dat wij hem verzochten in Schotland naar een geschikt hoofd voor 't 
Gymnasium om te zien. Zo kwam de heer Braid hier aan in Februarie, 
1866, en kon in de daarop volgende maand ons Gymnasium met 88 
leerlingen feestelik worden geopend. In ditzelfde jaar werd, ten geyolge 
van een publieke vergadering, ons Gymnasium als een Eerste Klas 
Publieke School erkend. - Wij bcsloten, dat het onderwijs ten doel 
zou hebben om de leerlingen, die het verkozen, voor te bereiden voor 
de twee goevernements-eksamens, die gelijk stonden met wat wij nu het 
B.A. en M.A. eksamen noemen, maar toen andere namen hadden, om
dat de Kaapse Universiteit nog niet bestond. - Wij hadden ook beslo-
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rleren der Professoren waren toegezegd. Tot onze bittere teleurstelling 
meende Dr. (later Sir) Langham Dale, de toenmalige Superintendent 
van Opvoeding, vroeger Professor aan het South African College, hierin 
van ons te moeten verschillen. Hij dacht, dat wij naar iets streefden, 
dat te hoog voor ons was. \Vij moesten tevreden wezen, om als Eerste 
Klas School de leerlingen niet verder dan tot het Marikulatie-eksamen 
op te leiden. Verre van hier te berusten, besloten wij ook, al mocht de 
Regering samenstemmen met Dr. Dale, voort te gaan met de voorbe
reiding onzer leerlingen tot het hoger eksamen, en intussen onze wak
kere sekretaris (Dr. Neethling) af te vaardigen om ooze zaak bij de Pre
mier, Sir John Molteno, te bepleiten. Hij deed het in de tegenwoordig
heid van Dr. Dale, en won het pleit. In de beginne werd het "Arts De
partement" als het hoogste Departement van 't Gymnasium aangezien, 
zodat de twee eerste Professoren in zekere mate de Rektor tot hun 
hoofd hadden. Later werd <lit Departement gescheiden van 't Gymna
sium onder de naam van 't Stellenbosch Kollege' - een naam, die tij
dens de viering van Koningin Victoria's zestigjarige regering in die 
van " Victoria Kollege" is veranderd" . De eerste Professoren waren : 
Archibald McDonald, George Gordon en Thomas ·walker, die tans nog 
aan de inrichting werkzaam is. Volgens Professor Marais waren de ja
ren, die verliepen tussen 1866 en 188o, jaren van buitengewone voor
uitgang; zodat een groter gebouw nodig werd . " Het trof juist," zo zegt 
hij," dat in 1879 Stellenbosch zijn tweehonderdjarig bestaan plechtig 
werd herdacht en gevierd, en dat men had besloten, ter gedachtenis een 
Kollege-gebouw-als monument---daar te stellen, groot genoeg en ruim 
genoeg om de studenten te bevatten, die bij ons kwamen aankloppen. 
H et trof ook, dat Sir Bartle Frere ans in die dagen een bezoek bracht, 
en begaan was over de g ebrekkige ruimte waarover wij beschikken 
moesten, en beloofde, in ons belang een goed woord te zullen doen bij 
de regering des lands. Sir Gordon Sprigg stond toen aan het hoofd van 
zaken en was ans zeer gunstig. Door zijn toedoen stemde 't Parlement 
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was goed vertegenwoordigd bij de plechtigheid. Reeds de aanhef van 
mijn toespraak toont het standpunt door mij ingenomen : '' 't Is u w 
feestdag, gemeente van Stellenbosch en daarom is 't passend, billik 
recht, dat het eerste woord zal warden gesproken in Uw en mijn moe
dertaal. Immers, de kroon wordt gezet op 't werk van jaren en dat uw 
werk bij uitnemendheid". In 1871 werd door ' t Parlement een Akte 
gepasseerd waardoor de tegenwoordige status en Konstitutie van het 
Kollege werden vastgesteld. Gaandeweg namen de bloei en de uitbrei
ding van het Kollege toe, zodat het drietal Professoren, waarmede hf't 
begonnen is volgens het Rapport van de Unie Kommissie van l9II, tot 
I 7 Professoren, 8 Lektoren en 2 Assistenten is aangegroeid. 

Alvorens over te gaan tot de overige Kolleges, moeten wij bier 
nog melding maken vr.n een inrichting, die, zoals het Stellenbosse 
Gymnasium, de beJ..·v.raming van jongelingen voor het toelatings-eksa
men tot het Theologies Seminarium beoogde, n.1. het Paarl Gym
nasium. Deze instelling werd in Januarie 1858 gesticht door Ds. G. W . 
A. van der Lingen. Het doel van de oprichting beschrijft iemand in het 
'Annual of the Gymnasium Boys H igh School, Paarl' (1910) a1s volgt : 
" Er bestonden destijds slechts twee onderwijs inrichtingen, die enige 
roem hadden verworven, beide te Kaapstad, nl. het Zuid Afrikaansche 
Athenaeum en Dr. Changuion's Etablissement, doch het werd gevoeld , 
dat die inrichtingen, zelfs indien zij het voorbereidend onderwijs ten 
voile insloten, niet binnen het bereik van iedereen waren, en dat door 
de oprichting van een Gymnasium aan de Paarl, de kosten voor het 
onderwijs heel wat minder zouden zijn dan aan de Kaapstad en dat er 
daarvoor aan meer jongelingen, die van plan waren hun studien in de 
een of andere fakulteit aan een Universiteit of Godgeleerde Kweek
school voort te zetten gelegenheid zou gegeven warden . Het hoofd
doel echter was om jongelingen te bekwamen voor hun toelatings-eksa
men tot het Theologies Seminarium. - De school bestond uit drie af
delingen, t .w. (a) De Elementaire School, alwaar het onderwijs liep 
over "de kundigheden die geen lid' onzer maatschappij kan ontberen, 
zonder groot nadeel voor zichzelven" (b) de Reaal School, die b~stt>nd 
voor "diegenen welke zonder bepaald klassiek-wetenschappelike vor
ming. zich in staat wilden stPUeu om ne nlicbten v::i11 !Zulk Pt"Tl ~mht 



lander, " die zijn kop op zijn schouders droeg•'. De assistenten wareil 
(1) Titus Middelberg, een Hollander, " die elk woord kon lezen en van 
elk woord kon zeggen van waar het kwam" . (2) Dr. Henry, een En
gelsman, en (4) Mnr. Hogedoorn, oak een Hollander. De onderwijzers 
voerden hun gesprekken met elkaar in 't Frans, omdat de Hollanders 
geen Engels, en de Engelsman geen Hollands verstond. 

Over de aard van het werk, dat in <lit (en misschien oak in het 
Stellenbosse Gymnasium gedaan werd) geeft ons het volgende teke
nende verslag van een eksamen (verschenen in 'De Zuid Afrikaan' van 
6 Oktober, 1870) nader bericht. "Dit eksamen," zo lezen wij daar, 
· 'had pla<>ts op den 29 en 30 Sept. laatsl. De leerlingen gaven blijk van 
aanmerkelike vorderingen in de Oude en Nieuwe Talen, Geschiedenis, 
Wis- en Natuurkunde, enz . Er werd nauwkeurig en vlug op de gedane 
vrag en geantwoord. De vragen waren dikwijls zeer belangrijk. Zij liepen 
b.v. in de Natuurkunde over de beweging van de atomen der vaste 
ligchamen, de meting van het zeepbelvlies, de volkomenheid en onvol
komenheid der verschillende spiegels, de analogie tussen het geluid en 
het licht, en dergelijke. Het bewijzen van meetkundige stellingen, als 
het Theorema van Pythagoras en dergelijke, scheen zelfs voor de leer
lingen der middelste klasse een zeer geringe zaak. De oude schrijvers 
Homerus, Plutarchus, Virgilius, Ovidius, Sallustus, Cicero, werden 
met constructie, vertaling, grammatikale verklaring en metrische aan
duiding behandeld; zelfs uit den Hollandschen dichter Vondel werd 
ten naaste bij op deze wijze, en ook rhetorisch geexamineerd. Een ge
deelte uit het boek der Rigteren werd vertaald, enz., ten einde de be
kwaamheid der Klassische School in het Hebreeuwsch te doen kennen. 
In het Engelsch was ook de lagere school vrij goed gevorderd, en 
maakte de jeugdige onderwijzer K olbe de vijanden van het Gymnasium 
beschaamd . En wat de hoogere leerlingen aangaat, reeds de opvoering 
van stukken als Colman's Deputy Bull, en een samenspraak uit Shakes
peare' s Caesar , kon ieder genoeg overtuigen van den uitnemenden toe
stand van bet Engelsch ondenvijs aan deze inrigting. H et vertalen van 
het E ngelsch in het Hollandscb was zeer belangwekkend; en wij moe
ten het den beer H offmann toestemmen, dat dit een zeer goed mid
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en onder fraaije Latijnsche en Holian<lsche toespraken, de verschillende 
prijzen uitgereikt". Het Paarl Gymnasium is geen 'Kollege' geworden, 
maar wij kunnen met Ds. Albertijn verk.laren, "dat het Gymnasium 
nog zijn oude roem blijft handhaven." 

Dr. Andrew Murray stelde groot belang in het werk door Mary 
Lyon in Amerika gedaan, en hij besloot daarom een inrichting te 
stichten, die voor de dochters van Zuid Afrika een Christelike opvoeding 
zou verschaffen, naar voorbeeld van het Mount Holyoke College. Ge
volgelik werd in r874 het Hugenoten Seminarie te Wellington met 40 
leerlingen geopend. A1s onderwijzeressen werden benoemd Mej. A. P . 
Ferguson en Mej. A. E. Bliss, twee dames, die nu bijne veertig jaren 
lang onverdroten aan de opvoeding van Zuid Afrikaanse meisjes gear
beid hebben, en wier werk zeker niet gauw vergeten zal worden. In 
de eerste jaren werd het leerplan van de Middelbare scholen van de 
Kaap Kolonie gevolgd. Vijf jaren later bereikte de inrichting een 
hogere standaard, en van die tijd af volgde het Hugenoten Seminme 
vijftien jaar lang zijn eigen kurrilntlum, en de meisjes deden hun ken
nis op zonder de voortdurende eksamen-vrees, die het tegenwoordige 
leerplan kenmerkt. "All enjoyed the freedom of those years - the 
broad outlook in Literature, the nights with the telescope studying the 
stars, the excursions in the realms of science and some of the deep 
problems of Philosophy", zo lezen wij in een artikel verschenen in 
'The S. A. Home Journal'. In die dagen reik"i:e het Seminarie nog zijn 
eigen Diploma's uit. Daar dit Diploma geen erkenning vond bij het 
Onderwijs-Departement besloot men later het kurrikulum overeenkom
stig de voorschriften van de Kaapse Universiteit te wijzigen. In r889 
werden de eerste kandidaten ingezonden voor het Matrik--ulatie-eksamen 
-een gebeurtenis, die veel opzien baarde. Van die tijd af werd de 
school in drie afdelingen gesplitst, t . w. : (a) de Middelbare School; 
(b) De Onderwijzeressen-kweekschool en (c) het Kollege. De kweek
school kreeg later ~jn <;itye~ hco£<l , r2. " [nr. ~-!LC" :; .. n.;•, M.~ , !l 
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Seminane". In hetzeifde jaar slaagden de eerste twee kandidaten in het 
B.A. eksamen. Tegen het einde van 1900 werd de Kollege Raad ge
vormd, die zijn eerste vergadering hield op 9 November, lgQI . In Sep
tember 1907 kreeg het Kollege zijn Inkorporatie Akte bij het Parle
ment, waarin vermeld wordt, dat de inrichting bestemd is voor vrou
wen en voor mannen wier ouders of voogden binnen de grenzen van het 
schooldistrikt Wellington wonen"; maar, dat "van en na de lste Jan. 
1913, het Kollege uitsluitend bestemd zal zijn voor de opvoeding van 
vrouwen". De voornitgang van de inrichting was stadig maar zeker en 
er moe:;t spoedig aangebouwd worden. Op 4 Mei, 1907, werd de Fer
guson Hall door Sir Walter Rely-Hutchinson geopend. Het Kollege 
heeft op 't ogenblik een staf van 9 professoren, een bibliotheek van zo
wat 5762 banden en bijna 5000 jonge dames hebben sedert de tijd van 
zijn oprichting hnn opleiding daar genoten. "The institution owes much 
to its founder Dr. Andrew Murray, to his wise counsel and the moral 
and spiritual power which have ever made his teachings a help and an 
incpiration ", schrijft Mej. Bliss. 

Het Diocesan College werd in 1849 door Bishop Gray in verband met 
de Anglikaanse Kerk te Rondebosch opgericht. In 't begin was het 
maar 'n klein schooltje van 15 jongens. Het doel van de inrichting was, 
zoals Canon Ogilvie het in ''The Diocesan College Magazine" uitdruk'1: : 
' 'that together with distinctive Church teaching the school be run as 
far as circumstances allowed on the lines of an English Public School". 
De eerste Principaal was Archdeacon H . M. White, die van 1849 tot 1857 
aan het hoofd der inrichting bleef en goed werk deed. De tweede 
Principaal was echter een mislnkking en toen Canon Ogilvie in 186o het 
Rektoraat aanvaardde, waren er slechts 12 leerlingen op school. Door 
onvennoeide ijver gelukte het Ogilvie, met de hnlp van zijn assistent 
Rev. Rattle, de inrichting weer tot een toestand van bloei te brengen. 
Het getal leerlingen nam spoedig toe, en er moesten twee nieuwe assis
tenten R. Brooke (l~ter Archdeacon) en Mnr. Hogart aangesteld wor· 
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zeten. Prof. Kidd schrljft dit toe aan : "the proximity of the South 
African College and the fact that at Rondebosch the Lecturers have 
had practically no voice in the management while the Principal has had 
his hands full with the schoolwork, together with lack of funds". De 
inrichting bestaat nu alleen nog als Middelbare School, waarvan Dr. 
Jenkins tans het bekwame hoofd is. Het Kollege smolt later samen met 
bet South African College. 

Het Gill College te Somerset Oost was het eerste Kollege van de 
Oostelike Provincie der Kaap Kolonie. Dr. William Gill, distrikts-ge
neesheer te Somerset Oost, was enthoesiast op het gebied van Hoger 
Onderwijs en liet na zijn dood in 1864 bijna zijn geheel vermogen voor 
dit doel na. In de S. A. Educator van 1903 wordt Dr. Gill aldus be
schreven: "A man of the simplest tastes, he lived with the most rigid 
economy, and died destitute of every comfort and almost unattended, 
for, though none was ever less a miser, and scores of patients never 
received an account, he had set his mind on the one aim of advancing 
higher education in the Eastern Province, and neglected himself altoge
ther." Op l April, 1867, werd de hoeksteen gelegd van bet Kollege
gebonw. Overeenkomstig de wens van Dr. Gill werd de Konstitutie 
van het Kollege opgetrokken naar 't voorbeeld van de Glasgow Uni
versiteit. De Senaat, bestaande uit 3 Professoren (Oude Talen, .Ma
thesis en Natuurwetenschap) maal...'te het kontrolerende lichaam uit. 
Brebner en .MacOwan waren twee van de eerste Professoren . De in
richting schijnt echter in bet begin niet aan zijn doel beantwoord te 
hebben want in 1876 waren er slechts 1 2 stndenten, allen in de 
Matril..'Ulatie klas. Het gevolg was, dat de Regering het Kollege niet 
meer wilde erkennen als inrichting voor Hoger Onderwijs in termen 
van de Wet van 1874, en de toelagen gevolgelik gestaakt werden . In 1880 
urprfi hi;-t Senalit-!'tPlsel afa'eschaft. en p rofessor McW illiam tot princi
p .... !xnocw. . Onde, z1j 11¥-:Jze best1er..n!! k '.il" he~ C >1' J • ')r d.Jc 
\(tXT r ·~ de b.:en, zotfat bet ; .:. i.391 and..:r:G~ • under 1.et 'i .. l 'an c\~ 
d0<>; Jt :¥et erkemfo innchl:i.lV.<!I: !,;~rci·.:n<l \:'"'n ~c-d~n ::: >Cr - • 
:iantal sh.dent(:!l dat m 1.X; ~1 B...:\ , c4 fate7..1erlia~n .. .::L r6 ia i..· .... 

Jatie ..,-1dcntex; .;...'<lroe.s, da l...:e wn ianr tot j~:Jr. zc 'a: e• eir.d,,.jjlr u 
~'..v,3, s!t.-cims ~ .z.:matrikuli.:l:r · stndi:ntt;n :m:tt. fh. ge>clg wa,, Jd!l 
o •k, d:.t de "tatn- i;an • t :r:.c!i<:ge ve 1ful d wcrd to~ c; .. ~an een M;d
,. e!b~re :x:h ot Volger.s ProfeS:>O~ Ki, u i.. het Gii College het t-er<...~ 

K. ii~"' ~"1 2;uitl :\fr "kn S'?WC<."·t, <lat vrcuwe!;ke stnde.u •• c tot z..i~n kl~":>-3 .. 
to gelaten hf' ... .:it. 



van 1856), waardoor een som geld beschikbaar gesteld werd voor het 
stichten van scholen. Tien jaren lang werd het Grey Instituut geteld 
onder de inrichtingen voor Hoger Onderwijs en kreeg als zodanig een 
jaarlikse toelage van de Regering. Doch, net zoals in 't geval van het 
Gill College, daalde het aantal studenten van jaar tot jaar. In 1876 had 
bet slechts een Matrikulatie-klas en niet meer dan 32 studenten. In 
1884 slaagden er slechts een kandidaat in 't Intermediaire eksamen, 
een in 't landmeter~ksamen en twee in ' t Matrikulatie-eksamen. Geen 
wonder dus, dat wij in 't Rapport van de Superintendent Generaal over 
het jaar 1885 lezen, dat de school tot 'n Middelbare School gereduceerd 
werd. 

Melding dient nog gemaakt te worden van bet Graaff-Reinet Col
lege, dat in l 86o gesticht werd, maar slechts een kortstondig leven had. 
Door private Subskriptie werd er namelik een som van £5000 verzameld 
om een College te stichten. De inricbting kreeg kort daarna zijn Akte 
van Inkorporatie bij bet Parlement (Wet No. 29 van l86o) en werd 
zodoende als Kollege erkend. Het Bestuur ervan bestond, naar voor
beeld van het S. A. College, uit een Raad en een Senaat. Er werden 
twee Professoren (Gill en Guthrie) aangesteld en een begin gemaakt 
met bet werk. Reeds na 'n paar jaren echter begon de belangstelli:1g te 
verflauwen en bet Kollege werd alleen in ' t leven gehouden door de jaar
likse goevemements-toelage van £4 00. In 1884 rapporteerde de Inspek
teur : "It is now simply a small undenominational Public School". 

Het St. Andrews College te Grabamtown was een zuster-inrichting 
van het Diocesan College. Reeds in 1839 deelt zekere Rev. W. Shaw 
in zijn schrijven van 1 0 M ei aan Col. Bell, de toenmalige Koloniale 
Sekretaris, mede, dat er " a most commodious and elegant schoolhouse" 
door publieke subskriptie te Grahamstown opgericht werd en vraagt of 
bet waar is, dat de Regering voornemens is een school "of a superior 
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blanke en naturelle predikanten der Angli.kaanse kerk opgericht werd. 
In 1878 werd het als een van de Hogere inrichtingen onder de Wet van 
1874 erkend, en afgezien van het Gill College, was het College Depar
tement van St. Andrews 26 jaren lang de enige inrichting van die aard 
in de Oostelike Provincie van de Kaap Kolonie. St. Andrews heeft altoos 
een goede naam gehad en vooral waren de landmeters-klassen onder de 
leiding van Professor Matthews beroemd geworden. Maar, zoals in 't 
geval van 't Diocesan College, werd de ontwikkeling ervan gestremd 
door het gebrek aan geschikte gebouwen en fondsen. "All the teaching 
in connection with it (except in the Physical and Chemical Depart
ment)", schrijft Dr. Schonland in "The Rhodian van 1906" was car
ried on latterly in a small cottage, in which even the kitchen was used 
as a class-room, and we well remember Professor Matthews saying that 
if he got an additional student he would have to put him up the chim
ney". In :r905 werd het St. Andrews College met zijn staf van 4 Pro· 
fessoren en zijn 42 studenten geabsorbeerd door bet Rhodes Universi
teits Kollege, dat toen gesticht werd. 

De oorzaak, waarom noch het St. Andrews College, n<'ich het Gill 
College, noch bet Grey Instituut enige vooruitgang gemaakt hebben, 
schrijft Dr. Schonland toe aan het feit, dat ze verbonden waren aan 
Middelbare Scholen. "Naturally", zegt hij, "this arrangement did not 
find favour with the other schools who did not enjoy this privilege, and 
for this and other reasons these seats of higher teaching were stag
natin.~". Men zag in, dat indien bet Hog-er Onderwijs in de Oostelike 
Provincie floreren zou, men het afscheiden moest van de Middelbare 
School. De zaak werd tegen 't begin van 1893 door prominente opvoed
kundigen besproken. Rev. W. E. C. C. Clarke, een van de Professoren 
van St. Andrews en Editeur van "the E astern Province Magazine", 
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weigerde het plan goed te keuren. Op 19 December, 1902, werd er op 
initiatief van de heer Josiah Slater, wederom een vergadering gehouden 
om het oprichten van een Universiteits Kollege te Grahamstown te be
spreken. Op voorstel van Dr. Schonland werd een Komitee benoemd 
om met de authoriteiten van het St. Andrws College te onderhandelen 
ten einde hen te bewegen afstand te doen van hun voorrechten onder de 
Hoger Onderwijs Wet en met het K omitee samen te werken. Op 'n ver
gadering, gehouden in Maart 1903 gaf de Raad van St. Andrews Col
lege zijn bereidwilligheid te kennen aan dit verzoek te voldoen. Van 
die tijd af liep alles naar wens van stapel. De Afdelings Raad van 
Albany, de De Beer's Maatschappij en de 'Rhodes Trustees' steunden 
de beweging geldelik, en zo kwam bet 'Rhodes Universiteits Kollege' 
tot stand. In 1904, dus r8 maanden na het begin van de beweging, 
kreeg het Kollege zijn Akte van Inkorporatie bij 't Parlement (Wet No. 
21 van 1904). Al spoedig toonde de inrichting, dat hij groeikracht be
zat. Ofschoon de Regerings-toelage, waarop het reeds in 1807 gerechtigd 
was, geweigerd werd, nam bet aantal studenten van jaar tot jaar toe, 
en steeg van 51 in 1904, tot 142 in 1914. Volgens het R apport der Ho
ger Onderwijs Kommissie van rgn heeft de inrichting tans een staf 
van 12 Professoren, 5 Lel.-toren en 3 Assistenten. Prof. Kidd zegt : 
"This College is unique in several respects among the Colleges of the 
Colony. Firstly, it is pan-denominational in spirit rather than undeno
minational. Secondly its Council is elected on a particularly wide basis 
- while there are four Colleges in the W est all situated in a small area, 
the Rhodes College is the only College for the Eastern Province, Mid
lands, Griqualand West, an·d Native Territories". 

In de lijst van Inrichtingen voor Hoger Onderwijs bevat in het 
Rapport der Unie Kommissie van 19n, ontbreken de volgende : Dioce-
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interest moest dienen \·oor een of meer salar issen van de onderwijzers. 
Dit kapitaal werd geplaatst onder het Bestuur van drie 'Trustees' nl. de 
Staats-President (J. N . Boshoff), de Predikant van Bloemfontein (Ds. 
Andrew Murray) en Ouderling J. D. Griesel. Op r3 Oktober, r856, 
werd de hoeksteen gelegd van het eerste &hool-gebouwtje (waar tans 
het oude Museum staat). Toen het gebouw met ruimte voor 24 kost
gangers gereed was, kon Ds. Murray niemand vinden om als huisvader 
van de inrichting te fungeren. Hij moest dus zelf het werk ondernemen 
en was dus meer dan een jaar lang als zodanig werkzaam. De eerste 
onderwijzers waren Boschker en &ott, en het aantal leerlingen bedroeg 
24 jongens. Het onderwijs ging niet verder dan de 4de of 5de Standaard. 
"Ik ben tegenwoordig geweest", zegt Ds. Murray, "toen het zaadje 
van Grey Kollege in den grond werd gelegd, en heb voor zeer korten 
tijd het plantje bewaard". Vijftien maanden later verliet hij Bloemfon
tein om een beroep aan te nemen naar Worcester. De kweekschool werd 
later verenigd met de bestaande Goevernementsschool, en de Kommis
sien van beide scholen werden gekombineerd. De school schijnt echter 
van elementaire aaid gebleven te zijn tot de Regering van de 0. V . S., 
door bemiddeling van Prof. Oosterzee er in slaagde een Rektor voor de 
inrichting te vinden. Deze man was Dr. Johannes Brill, die in Augustus, 
1872, in Holland benoemd werd, en zijn betrekking te Bloemfontein op 
6 Maart, 1873, aanvaardde. De school telde toen ongeveer 3 leerlingen. 
Daarnit koos Dr. Brill ongeveer twaalf van de meest gevorderde om 
daarmede de kern van een Hogere School te vormen. Als hoofd van de 
lagere afdeling werd benoemd de heer 0. Mostert, met de heer Broecker 
(een Duitser) als assistent. Niet lang na Dr. Brill's aankomst, werd de 
heer Josiah Slater B.A. tot Assistent in de Hogere Afdeling, en tevens 
huismeester van de kostinrichtin1;, · aangesteld. Onder de bekwame lei
ding van Dr. Brill ging de inrichting van jaar tot jaar vooruit, zodat in 
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present century, however, the country had arrived at such a stage of 
development educationally that it became necessary to consider whe
ther provisions for University education should not be made within the 
Colony". Dat dit niet helemaal juist is, blijkt uit de volgende woorden 
van Dr. Brill: "Wanneer de school in een Universiteits-Kollege veran
derd werd • is niet met 'n enkel woord of datum te beantwoorden. Reeds 
voor bet jaar 189,4 was er ernstig sprake van geweest, de school lang
zamerhand tot een Universiteits-Kollege uit te breiden, en een desbe
treffend plan werd voor de Volksraad gelegd, die er evenwel toen nog 
geen uitvoering aan wilde geven. In het jaar 1896 werd het plan weder 
opgevat, nu, indien ik Inij niet vergis, in samenwerking met de Rege
ring van de Transvaal.-Ik herinner Inij meer dan eens met President 
Steyn en Dr. Brebner een plan besproken te hebben tot stichting van 
een Universiteit voor de beide Republieken met geaffilieerde Kolleges 
te Bloemfontein, te Pretoria en een Kollege voor mijnwezen te Johan
nesburg. De moeilikheden, die later tot de oorlog leidden, verhinderden 
de verwezenliking van dit plan : maar intussen werd, om 'n begin te 
maken, in het jaar 1898 een Intermedlate-klas gevormd voor 6 leerlin
gen, die in Junie 1899 er in slaagden, dit eksamen af te leggen. Weder 
verhinderden de omstandigheden de vorining van een B.A. klas, daar 
de oorlog weldra losbarstte. Gedurende de oorlog was mijn onverander
lik streven de school aan de gang te houden, ook ender bijna onoverko
melike bezwaren en tegenwerking van Brits-militaire zijde; maar, zodra 
er enigszins geregeld Civiel Bestuur was ingesteld, gelukte het Inij de 
samenwerking van dat Bestuur te vekrijgen en langzamerhand de school 
weder op te bouwen ... Naar Dr. Brill Inij mededeelt, hebben de toen
malig-e Direkteur van Onderwijs (Mnr. Russell) en de Goeverneur (Sir 
Hainilton Goold Adams) veel gedaan om de inrichting weer op de been 
te helpen. In 1903 stelde de Direkteur van Onderwijs voor, het Kollege 
naar een meer geschikte plaats te verwijderen, daar het oude Kollege-
,.,.~i..."··- :.-:-- -~ ~ - - !~~" • · c ... .. ~£ :~;; - lo I .t t...:. C."' -'~ ' ;.:rir'·~ 

; O• g, u-,: : "::;• .... _.- ~ " • .... n B1<:r-! • . O!lt''"u - ek: ..... ffion!"ll 

@.Tc11; t t \11;,.,. et lod 'f rzeHc r 

r. '!'Jc;.1 

(.Tnive:NJ.L~rs K,:,,e;re n •i: .:e. t'._ 

W 8 JohnSt"'fl. '!"rcr J. 1, \Yoo1"-t·•·•. ?rCJf 
: 



en op 21 December, 1907, werd het gebouw ingewijd. Dr. Brill trad op 
die dag . af als Rektor der inrichting, na 'n gezegende diensttijd van 35 
jaren. Van Januarie tot Julie 1909, was het Universiteits-Kollege ge
vestigd in de zink;-gebouwen ten noorden van de Viktoria-weg gelegen, 
die tot die tijd door de Normaal School gebruikt werden. In die tussen
tijd werden de nieuwe Universiteits-gebouwen opgericht, die in Julie 
1909 _door Generaal Herzog geopend en daarna betrokken werden. Door 
de 0. V. S. Hoger Onderwijs Ordonnantie van 1910, werd de Konstitu
tie van het Kollege vastgesteld, en het Bestuur van de inrichting, dat 
tot die tijd in 'n Senaat berustte, vie! in handen van 'n Raad van 10 

leden. Het Grey Kollege heeft tans 'n staf van 10 Professoren, 4 Lek
toren en 2 Assistenten. 

De voormannen van de Zuid Afrikaanse Republiek zagen vroeg 
de noodzakelikheid van een degelike Docerende Universiteit voor 't 
Noorden, en onafhankelik van de Kaapse Universiteit, m. Reeds op 
12 Junie, 1889, besloot de Transvaalse Volksraad, op voorstel van 
Dr. Mansvelt, een Universiteit in de Transvaal op te richten, en 
stem.de voor dit doel een jaarliks bedr:;.g van £zo,ooo, dat desnoods 
vergroot kon worden. "Onze eigen jongelingen," zo zeide wijlen 
President Kruger, "zouden dan niet meer naar Europa behoeven t e 
worden gezonden." Het eerste resultaat van deZe resolutie was de 
stichting van het Staats-Gymniisium te Pretoria, dat in Aug., 1893 met 
23 leerlingen en een staf van 5 Docenten {Dr. H . Reinink (Rektor); 
Dr. H. G . Breyer, Dr. W. A. McFadyen, Mnr. \V. Louis en Mnr. 
N. H ofmeyr) geopend werd. Volgens artt. 46-60 van de Z .A.R. 
\Vet No. 8 van 1892, was het Staats-Gymnasium een school w:>ar 
" voorbereidend Hoger Onderwijs voor de Europeese Universiteiten ge
geven wordt, en waar aanstaande ambtenaren een wetensch:;.ppelike 
opleiding kunnen ontvangen." De leerlingen waren in twee afdelin
gen , A en B, gesplitst. In de afdeling A werd H oger Onderwijs gege
ven a::.n hen, die na afloop hunner Gymnasiale studie zich wensten toe 
te leggen op de studie der Rechtsgeleerdheid, Letteren en Wijsbe
geerte, Medicijnen, of Wis- en Natuurkunde. Leerlingen, die met 
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de voorlopige opleiding gegeven aan landmeters en apotbekers, ter
wijl bet onderwijs ook diende tot bet vonnen van ambtenaren. · In 
deze afdeling werd de meeste nadruk gelegd op bet onderwijs in de 
wis- en natuurkundige vakken, terwijl ook aan de nieuwe t:.len vol
doende tijd werd besteed. De gehele duur van de kursus aan bet 
Gymnasium was voor elke afdeling vijf jaren. Het overgaan n:.ar 
hogere klassen berustte bij de Docenten, ook werd het eind-eksamen
het enige formele eksamen - afgenomen door de Docenten ten over
staan van de vertegenwoordigers der Regering: In 1899 kregen de 
leerlingen der hoogste kl:>sse bet eind-diploma zelfs zonder eksamen 
gedaan te bebben op aanbeveling van de Docenten. Later, in Februarie, 
1897, werd de Staats-Mijnschool geopend, die ten doel had "jonge
lieden gelegenheid te geven, in het land zelf de nodige kennis te 
verkrijgen, ten einde bij de mijn-industrie en aanverwante takken van 
deze industrie betrekkingen te kunnen bekleden." Op IO Maart, 
1899, besloot de Eerste Volksraad onmiddellik stappen te doen om 
het besluit van l88g ten uitvoer te brengen, en een Docerende Uni
versiteit te stichten. Doch, zoals in de Vrij Staat, verhinderden ook 
hier de moeilikheden, die later tot de oorlog leidden, de uitvoering van 
't pl4n. Na de oorlog ging Dr. Reinink, na 'n mislukte paging aan
gewend te hebben het Gymnasium te doen herleven, naar de Een
dra~ht School over. Op 5 Julie, 1902, verzocht Mnr. E. B. Sargent, 
opvoedl'Ulldige adviseui- van Lord Milner, de samenwerking van de 
'Council of Education' van de Witwatersrand in z:.ke Technies Onder
wijs. Een kommissie werd gevormd, die de oprichting van een Tech
nies Instituut in de buurt van Johannesburg aanbeval. Op een latere 
konferentie met de autoriteiten van het South African College te K aap
stad (Dec. 1902), werd de noodzakelikheid uitgesproken een kursus 
voor Technologie en Mijnwezen in verband met de Kaapse Universi-
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andere Kolleges, ophield te bestaan. A.ls eerste Professoren rnn het 
nieuwe Instituut werden benoemd Prof. Hele-Sh&.we van Liverpool en 
Prof. Orr van de Mijnschool te Kimberley. De openings-plechtigheid 
vond plaats op 29 Maart, 1904, bij welke gelegenheid Lord Milner 
presideerde en Sir Arthur Lawley de openings-rede hield. In 1904 werd 
de Raad van die inrichting door de benoeming van 14 nieuwe leden, 
meer vertegenwoorcligend gemaakt. Prof. H ele-Shawe werd toen be
noemd tot Princip&.al (1905) en additionele Professoren voor Oude 
Talen (Prof. H. Reinink), Engels (Prof. Purves) en Filosofie (Prof. 
Hertz) werden aangesteld. In Julie, lgOO, werd de naam 'Transvaal 
Technical Instituut' vervangen door 'Transvaal University College.' 
Op &.anbeveling van de Transvaalse Hoger Onderwijs Kommissie van 
1907, werden in Fehr., l go8, klassen in Letteren en Wetenschap te 
Pretoria ingesteld, en als gevolg daarvan werd de Raad meer ver
tegenwoordigend gemaakt door de benoeming van zeven !eden voor 
Johannesburg en zeven leden voor Pretori&.. In l9IO werd de Johan
nesburgse tak van het Transvaal University College door 't Parlement 
veranderd in 'The South African School of Mines and Technology' en 
door de benoeming van afzonderlike Raden voor Joh&.nnesburg en 
Pretoria werden de twee inrichtingen van elkaar gescheiden, zodat de 
Pretoriase inrichting tans alleen nog de naam v&.n 'Transvaal Uni
versity College' draagt. In September, 19II, werden de nieuwe ge
bouwen van het 'Transvaal University College' betrokken. Het 
Kollege telt tans 8 Professoren en 6 Lektoren. 

In Nat&.! schijnt men v6or 1go8 geen ernstige poging in de rich
ting van Hoger Onderwijs aangewend te hebben. Wel hadden zekere 
Middelbare Scholen van het Onderwijs Departement verlof gekregen 
werk boven Matrikulatie te doen, doch er bestond nog geen specfale 
inrichting voor dit doel. Om die reden wilde men de Natallers hele
maal uitsluiten van de Inter-Staat-Konferentie voor H oger Onderwijs. 
die in Febmarie, lgo8, te Kaapstad gehouden werd. Op de verzekering 
echter van Dr. Hyslop, dater binnen ~~n jaar een Universiteits-Kollege in 
Natal gesticht zou worden, werd besloten de Natalse vertegen
woordigers toe te laten. De voorspelling van Dr. Hyslop werd spoe<lig 
0ewaari:ei - .i. .c:;•:!. ·1~ad \'3t~ E .~~~ .. 
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het Kollege eindelik met een stG.f van drie Professoren (Petrie, Deni
son en Warren) formeel geopend. Volgens het Rapport van de Unie 
Hoger Onderwijs Kommissie van rgn . telt het Kollege tans 8 Pro
fessoren en 2 Lektoren. 

In het voorgaande hebben wij getracht een schets te geven van 
de ontwikkeling van onze Inrichtingen voor Hoger Onderwijs. Inrich
tingen &.ls de Theologiese Kweekscholen te Stellenbosch en Potchef
stroom, de Landbouw-scholen te Elsenburg, Potchefstroom, enz., heb
ben wij niet in aanmerking kunnen nemen, enerzijds, omdat zij niet 
door de Regering als Inrichtingen voor 'Hoger Onderwijs' beschouwd 
worden, en anderzijds, omdat de tijd daartoe ontbreekt. Onze afhande
ling zou echter zeker niet volledig 1."Uilllen worden beschouwd, indien 
wij niet nog melding maakten v:;.n het ontstaan van onze tegenwoordige 
U niversiteit. 

De eerste stap -0m het Hoger Onderwijs in Zuid Afrika op een 
vaste basis te stellen, werd gedaan door het passeren van de Kaapse 
Wet No. 4 van 1858, w&.ardoor, op voorstel van Sir George Grey, een 
'Raad van Publieke Eksaminatoren' werd benoemd. De Raad bestond 
uit zeven leden, waarvan drie eksamineerden in de Oude en Nieuwe 
Tr.len, Letterkunde en Geschiedenis, drie in de Mathesis en de Na
tuurwetenschappen en een in de Rechten . Er werden vervolgens eksa
mens ingesteld voor Letteren en Wetenschap (een hoger en een lager), 
Civiele Dienst , Rechtsgeleerdheid, T echnologie, Landmeten en Navi
gatie. Door de voorziening, dat de Raad in een 'Educational Counc'il' 
ver&.nderd kon worden zodra zijn ledental 50 of meer bedroeg, kreeg 
hij de kiem van de latere Universiteit van de Kaap de Goede Hoop 
in zich. De eerste Raad bestond uit de volgende heren : Sir Langham 
Dale (Voorzitter), Mnr. W. D. Griffiths, B.A., Rev. E. Judge, 
Rev. E. Ogilvie, Rev. G. F . Childe, Sir Abercrombie Smith en Mnr. 
C. B. Elliot. Van 't uur zijner geboorte af heeft de R&.ad aan de 
hevigste aanvallen bloot gestaan. Er werden klachten ingediend, dat 
hij te partijdig, te streng, en zelfs onbevoegd was om te eksamineren . 
In zijn J:;.arliks Rapport van 1872 zegt Dr. Dale daarom : "I propose 
to separate the general function of the Board of Examiners, and to 
provide that teachers, although qualified to act as members of the 
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voor Rechtsgeleerdheid, 5 Tweede Klas en 170 Derde K.lr.s Certifikaten 
in Letteren en Wetenschap (afgezien van vele Certifikaten voor Land
meten, Civiele Dienst, enz. ) uitgereikt. De nieuwe Universiteit werd 
ongeluk.1..'igerwijs geschoeid op Londense leest d .w.z. het bleef een 
eksaminerend lichaam en kreeg enkel de bevoegdheid de volgende 
graden uit te reiken: B.A., M.A., LLB., LLD., M.B., M.D., als ook 
Certifikaten voor Rechts- en Godgeleerdheid, Lr.ndmeten, Technologie 
en Navigatie. Het eerste eksamen werd afgenomen in Mei, 1874, toen 
70 kandidaten zich aanmeldden, t.w. l voor M.A., 9 voor B.A., 49 
voor Matrikulatie, 9 voor bet eksamen in de Rechten en 2 voor het 
Lr.ndmeters-eksamen. In 187 5 verscheen de eerste Kalender--een 
onschijnbaar bandje van 170 bladzijden. In 1879 kreeg de Universiteit 
zijn 'Charter' en van die tijd af vonden zijn graden erkenning ook 
in het Verenigde Koninkrijk. De overige Z.A. Kolonies sloten zich 
mettertijd bij de Universiteit aan (Natal in 1897, Tr::.nsvaal en Vrij
staat in rgo6), en werden op de Universiteits Raad, die tans 38 leden 
telt, vertegenwoordigd. Ofschoon de Universiteit over 't algemeen ::.an 
zijn doe! beantwoordde, vond men gaandeweg uit, dat--om de woor
den van Minister Malan te gebruiken-"onderwijs en eksamineren be
horen samen te gaan." Ten einde <lit idea::.l te verwezenliken, werden 
de Professoren van de verschillende Kolleges in 1905 tot 'Assessoren" of 
adviserende !eden van de verschillende Kommissies van de Universiteits 
Raad benoemd, en hierdoor meende men de moeilikheden uit de weg 
geruimd te hebben. De ondervinding heeft echter anders geleerd. 
Niet alleen st::.at de Universiteit tengevolge van de jaarlikse vergade
ringen van dit plompe lichaam voor een financieel deficit, maar het 
is ook gebleken, dat het ideaal waarnr. men streefde op verre na nog 
niet bereikt is geworden. Een poging, die in 19II gemaakt werd om 
de Professoren der Kolleges tot eksaminatoren te benoemen, bleek 
eveneens een mislukking te zijn, en moest opgegeven worden. 

Wij staan tans, geachte Dames en Heren, voor de deur van een 
nieuwe gedaanteverwisseling van onze Universiteit. Welke gedaante 
Z"'1 !':; nu !7 rifae"' Die vra~p- 7.al eerlan2' beantwoord worden door de 
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~uia-Afrika te hervonnen, die niet rekening houdt met de natuurlike 
gang van ontwikkeling, een Icarus-ondememing zou wezen. Geleidelik 
hebben de Kolleges zich uit de Middelbare Scholen gevormd, geleidelik 
moeten de Universiteiten zich uit de Kolleges ontwikkelen. " De Uni
versiteiten", zegt een Nederlandse deskundige terecht, "zijn niet in het 
!even geroepen om te voldoen aan het ideaal van den een of anderen 
phantast of wereldhervonner, zij zijn geboren uit sociale behoeften, en 
worden in stand gehouden tot voldoening van zulke behoeften". Een 
Instituut voor zuiver wetenschappelik onderzoek zou dus bezwaarlik 
een Universiteit in de ware zin des woords genoemd kunnen warden. 
Ik haal weer aan: "Zij (de Universiteiten} zijn, - noch uitsluitend 
tehuizen voor vrij wetenschappelik onderzoek, noch uitsluitend oplei
dingsscholen voor zekere maatschappelike betrekkingen, maar beide 
tegelijk. En deze vereniging is zodanig hun kenmerkende karaktertrek, 
dat geen enkele inrichting, die uitsluitend een van beide doeleinden 
dient, de naam van Universiteit draagt of op hare erkenning als zodanig 
aanspraak maakt". 

Ten tweede : Dat een onderwijs-stelsel, waarin de Docenten in bet 
eksamineren van hun studenten geen aandeel hebben, onmogelik is. 
Treffend drukt de bekende historicus Rashdall het uit : "It is a mistake 
to suppose that an examining board can discharge any but the lowest 
of the University's real functions. The two most essential functions 
which a true University has to perform, and which all Universities have 
more or less discharged, hardly excepting even the periods of their 
lowest degradation, are to make possible a life of study, whether for a 
few years or during a whole career, and, then, to bring together during 
that period face to face in living intercourse teacher and teacher, teacher 
and student, student and student" . Als dit zo is, Dames en Heren , 
- en het is zo - dan zou het ook onrecht wezen als men de noorde1ikc 
Kolleges wou binden aan een K aapse - zelfs een Docerende Kaapse 
Universiteit . Wij, in het Noorden, streven naar zelfstandigheid Wij 
streven naar het ideaal, dat de Z. A. Republiek en de Oranje Vrii Sta<>t 
reeds in 18g8 op 't punt stonden te v~r..,..·~e.•' ;1.i>r - - ; s.rf' • n 
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