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 en ons Unisa-koor 
 
 
 

Hartl ik welkom aan u almal  op hierdie pragt ige lentedag.   

Daar is oral tekens van hernuwing.  Terwyl ons wag dat die pragtige 

jakarandas later vandeesmaand en gedurende Oktober begin blom, wil 

ek graag enkele interessante feite met u deel en ’n paar opmerkings 

maak.  

 
 
 

Die jakarandabome het ŉ baie interessante geskiedenis in Suid-Afrika.  

Jakarandas was oorspronklik inheems aan Suid-Amerika. Hul 

geskiedenis in Suid-Afrika kan teruggevoer word tot 1880, toe hulle uit 

Argentinië en later Brasilië ingevoer is.  Voor die ontdekking van goud 

op die Witwatersrand in 1886 was daar reeds verskeie boere in die 
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omgewing wat saad uit die Kaap saamgebring het en eike-, okkerneut- 

en ons jakarandabome geplant het.  Trouens, boomentrepreneur 

William Nelson, wie se onderneming as Nelsonia-kwekery bekend 

gestaan het, het blykbaar bome langs die strate van die destyds nuut 

gevestigde voorstad van Kensington (in Johannesburg) geplant – ’n 

verstommende 106 kilometer lank.  Die taak het ongeveer ses 

maande geduur om te voltooi, wat op sigself ’n prestasie is.   Daar 

word ook beweer dat twee jakarandabome in die 1880’s in die tuin van 

Myrtle Lodge geplant is, wat vandag die Sunnyside-skool in Arcadia is. 

Daar is selfs ’n plaatjie wat geskep is om hierdie geleentheid te gedenk.  

 
 
 

Ek veronderstel ons kan dus sê dat ons selfs deur die jakarandas 

gekoloniseer is! - En asof dit nie genoeg was nie, is daar in Groenkloof 

byna 100 wit jakarandabome, wat deur ’n plaaslike Pretoria-inwoner 

ingevoer is.  Genoeg hiervan.  

 

 
 

Ons kan dus met veiligheid aanvaar dat jakarandas reeds ongeveer 
 

138 jaar in die gebied voorkom, en as ons dink dat dit ’n lang tyd is, 

moet ons onthou dat Unisa reeds 145 jaar bestaan.  Ons vier dit op 

hierdie oomblik!  Ja, Unisa gaan selfs die beroemde Gautengse 

jakarandas vooraf.  En net soos die jakarandas het ons ’n fassinerende 

geskiedenis – net soos hulle ’n onuitwisbare botaniese voetspoor op 

die Gautengse en Suid-Afrikaanse landskap gelaat het, het Unisa dit 
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ook gedoen, maar ons s’n is ŉ opvoedkundige voetspoor, en ek 

redeneer dat dit ’n veel groter en meer sinvolle uitwerking op ons land 

se ontwikkeling gehad het.  

 
 
 

Presies hoe beduidend daardie uitwerking is, en hoe Unisa se storie en 

die geskiedenis hierdie afgelope 145 jaar ontvou het, is die onderwerp 

van intense belangstelling – nou meer as ooit tevore.  Daar was 

publikasies in die verlede wat ons geskiedenis gekarteer het, maar die 

heersende kontekste het ’n duidelik omskrewe uiteensetting verseker.  

Unisa was en is soveel meer as dit.  Ons geskiedenis in die jare sedert 

die vorige publikasie deur Boucher (1973) het nie die geregtigheid 

ontvang wat dit verdien nie.  Unisa het aangepas en verander – van ŉ 

instelling nou verweef met die grein van die apartheidstaat vanaf 1948 

tot die vroeë 1990’s – in ’n universiteit wat die aard en kenmerke van 

’n gedemokratiseerde samelewing sowel weerspieël as bevorder.  

Unisa ná demokrasie het ook radikaal verander met betrekking tot sy 

strategie, sy nasionale, kontinentale en globale relevansie en 

voetspoor, sy leierskap en bestuur en sy personeel- en 

studentdemografie.  Dit is ’n storie wat vertel moet word, en die tyd 

om dit te vertel is nou.  

 
 

Unisa se geskiedenis het baie hoofstukke, en ek weet dat, op die een 

of ander datum in die toekoms, namate die universiteit voortgaan om 

te ontwikkel, sal daar ’n ander boekbekendstelling wees wat weer ’n 
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ander hoofstuk beskryf, veral die een wat die rol van studenteleiers en 

georganiseerde arbeid in ons ontwikkeling vertel. Laat ons egter nou 

die afsluiting van hierdie belangrike institusionele projek en die 

bekendstelling van hierdie merkwaardige volume vier.  

 
 

Kollegas, ek is verheug om deel te wees van hierdie boekbekendstelling 

en die besprekings wat deur die loop van vandag sal plaasvind.  Ek wil 

graag almal geluk wens wat by sy produksie betrokke was – van 

die projekbestuurders tot die skrywer, proeflesers en die 

drukkers.  

 
 

Vanoggend se sessie verteenwoordig die eerste deel van ons program 

oor die totstandbrenging van ’n afstandsonderrig-universiteit (“the 

making of a distance learning university”).  Later vandag sal ons met 

die tweede sessie voortgaan, wat fokus op Suid-Afrikaanse 

universiteite in oorgang: hede en toekoms (“South African universities 

in transition: present and future”).  Ek moedig u aan om al die 

verrigtinge by te woon.  

 
 

E k  n o o i  u  u i t  o m  t e r u g  t e  s i t ,  t e  o n t s p a n  e n  d i e  f e e s  

v a n  g e s k i e d e n i s  e n  b e s p r e k i n g  w a t  o p  o n s  w a g ,  t e  

g e n i e t .  

 

Baie dankie.  
 


