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fTATUTE en ALGEMEEN REGLEMENT 

• V AS DIE 

AFRIKAANSE STUDENTE-BOND. 
(OPOERIG SE l'' f. 1916.) . 

EX 

'K LESING DEUR PROF. J. KAMP. 

' ' 
VOLKSLEVEN EN 
HOGER ONDERWIJS. 

f l:itgegee deur die Hoofbestuur .A.S.B. 

• T erkrijgbaar bij die verskillende Tak-Sekremrisse, ark bij die R edaksie van J r>ng Suid.Afrika, 
~ K ~nlbrng. Po<obof troom. 



VOORBERIG. 

Volgons opdra.g van die Bondskongrei 
·van 4, 5 en 6 Oktober, 19i7, op Pretoria 
gehou, het die Hoofbestuur die Bondskon
stitusie in hersiening geneem op 'n. verga
dering te Bloemfontein, 4 Jan. 1918; be
slote werd die Konstit.usie re publiseer. 

Oe>k het die Hoofbestuur goedgeYind om, 
.als toeligting Qp die s tatute, bij te Yoeg die 
lesing deur P rof J . Kamp op ons eerste 
'kongres gehou oor die onderwerp: 

Y o l k s 1 ewe e n Ho g e r 0 n d e r w ij s. 

Albei word hierbij aan die lede van die 
.A.S.B. en antler belangstellende persone 
. .aangebied. 

Namens die H oofbestuur, A.S.B., 

L. J. DU PLESSIS,. Yoors . 
F. J . LABUSCHAGNE, Sekr. 



I. ..:rurute. {<lJ 

II. _·\lgemeen Regle menr. (a ) 

(aJ Yerwag ·word dar di1\ n.~rskillend c

Bond,;:,takke in hulle hui, Jtoudt'like regle
rnenr \·ooraf formPPI Yerklaar. dar hu!le 
die ... ·raru·t e Yan die _.\.::L B. ab fon
damenr aanneem. om daarop lrnlle pri\·aw 
reglemente-~tel op H' hotrw met inagneunng: 
\·an die _-\. I g e m e P n R. c !! I e m e n r. 



I .-SL.\TCTE. 

X _.\A.).L 

_.\rr. 1. Daar besraan in Tran.;Yaal en 
).Y.S. 'n Bond \·an Hollands-_Uri kaanse stu
leme en omhtudcnte onder die naam : 
.Die Afrikaarne Srudentebon;-r' . . 

UROXDSLAG. 

_.\rt. -!. Die Bond erkc n die ordinansies 
:an God op die g ebicd \·an die w erenskap. 
;oab op (•LL;.c ander rerrcin Yan die l ewe . 

DOEL 

A.rr. 3. Die Bond srcl :;ig rcn docl : 
(aJ die \\·erenskappelikc omwikkeliug van 

,-ijn lede, ooreenkomstig die _.\fri
k aan -.;. rrajiesionele \·olkskarakter : 

(b) die voorsrand \·an Afrikaanse kultuur, 
,:oal "' beligga•un in die Afrik. Taal. 
Lettere. Kuns en Uesk iedenis . 

.:\lIDDELE. 

A rt . 4. Die Bond trag :;ij n doc! tc bercik 
l eur : 

(U! Elke twee jaar ·n Kongre · tc hou: 
(bJ e lkf' jaar. \·olgende op die Kongrei'

jaar. ·n lctterkundige "·edstrijd uit 
t e ~krijf ; 



(c) leesstof te versprei wat die doel van: 
>die Bond kan help bevorder; 

(d) 

(e) 

aan te dring op die gebruik van Hol
lands en Afrikaans als voertale Yan 
onderwijs e~ eksamens; 

daarop aan te dring dat die be.stuur 
van eike tak plaselik a lle pogingc saI 
aanwend tot <lie uitvoerlng van die 
doel van die Bond; 

(f) in voel:ibg te blij met ander organi
sasies, wat enig d eel van die doe! ,-an 
die Bond beoog en bij gelegenhcid 
met sodanige liggame in sa-mewerking
te tree; 

(g) 

(h) 

'n algemene studente-blad ui t ie gee 
om als Bondsorgaan te dien; · 

op enige ander manier die doel nt.n 
die Bond te bevorder. 

TA.KKE. 

A.rt. 5. 'n Tak word gevorm deur die Hol-
1ands-Afrikaanse studente a.an die >er
&'k.illende universitei ts- en Normaal
Kolleges in 0.V.S. en Tvl. (Indie n 
wenselik in sarnewerking met oud
studente Yan sulke Kolleges.) 

LEDE, Ens_ 

ArL 6. (a) Lede van ta:kke en van- die
hoofbestuur word bes:kouw als led e
van die BoncL 



5 

(b) Die Bond kan tot ere-led e benoem 
persone, die hulle biesonder verdiens· 
telik gema.a.k het vir die doel rn.n 
die Bond. 

(c) Ere-lede Yan takke word beskouw als 
o n d e r s t e u n er s van die Bond. 

HOOFBESTUUR . 
.Arr. 7. (a) Die Bonds-bes tuur bes ta at uit 

'n Yoorsilter, Onder-Voorsitter, Seki-e-/v taris-Penningmeester, Hulp-sekr .. pen· 
'ningmeester, e.n.drie non-offisiele lede, 

.~ / wat op die twee-jaariikse Kongres 
) / deur die afgevaa.rdigdes per geslote 

stembriefies .sal gekies word . 
(b) Elke Kollege sal \·ertegenwoordig 

wees op die H.B., indien mogelik. 
(c) In gernl van tijdelike of permanent(· 

va.katures vul die H.B. sigself a.an, 
na raadpleging van die tak rnn afwe· 
sige lid of lede. 

Pl',BLI ITEITS-KO~illl .... IE . 

.A.rt. 8. (a) Hiervoor word drie lede op die 
Kon_gres gekies. 

(b) Die Yoorsitter ,.an ,·oornoemde Korn. 
word gekies op 'n gekombineerde 
vergadering van die H.B. en die Korn· 
missie. 

(c) Gesegde \"oor:c:itter tree ook op als 
Redakteur van die Bonds-Orgaan. 

(d) Die Publisiteits-Kom. s taat on.ier toeJ 
sig van die Hoofbesruur. 
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FL"\" A~ SIEE. 

Art. 9. Elke rak breng ·n jaarliksc sub· 
:o krip5ie op \·an een shilling per l'.d. 

\\IJSIGITG VAN" S'l'ATt:TE. 

An. 10. Die statute kan aangen1l of ;re· 
wij:;ig word op 'n Kongr~, wanneer renmin· 
ste twe·e-derdes van die afgevaardigdes hul' 
daarvoor verklaar. 



II. ALGE~IEEX REGLE;\IF.NT. 

TAKKE. 

An. I. (a) Takke al \·an tijd tot tijd n~r
gadering hou; op sulke \·ergaderiuge 
;:;a! wetenskappelike en kulturele werk 
geda.an word 10; bevordering Yan on:; 
doe!. en in die geei; \·an on::: grond
slag. 

(b) Hiertoe sal die ,-er:;killendc be -wrc 
in biesonder huL5elf op hoogre hou 
'an die inhoud ,-an on;; Bondsorgaan: 
ook die Jede :;al gehoue wee-; SO\"C('l 
mogelik in tc teken <laarop. 

(cJ Yerdt>r ,,al elke tak waar nodig ·n 
boekerij onderhou. wat ·al bestaan uit 
iee;;- en studie-swf. wat in oorecn
;:;remming is met doel en grond i.u; 
-.-an · ons Bond. 

(d i Elke Ta.ksbc-r. sal. naar eis \an om
:;tandighede, optree ats 'n \Yaak ·a.am
be,i;iskomitec vir Jie algemene belangc 
\·an de Holl.-.·Hrik . studenie aan hulle 
kollege en sal aJs sodanig erkenning 
:-:oek bij hulle kollege-bestuur or se
naat. 

{e) Waar twee kolleges op een plek is 
kan amalgama. ie plaa·vind; in elk 
ge,·u.l word samewerking aanbe,·eel. 
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HOOFBE "Tl.:UR. 
A n. II. (a.) Die H.B. sa.l tenminste een. 

k eer per j a.ar verga.de.- op ·n semrale 
plek: die meerde rheid va.n die ledl:c"" 
vorru 'n kworum. 

(b) Die reiskoste hieraan verbonde sal so
veel mogelik bekosrig word uit die~ 
B ondskas . 

(c l Die notule word onmiddellik na afloop
van ' n Hoofbestuursvergad.ering goed
g ekeur en onderteken. 

P uBLISI'fEITS-KOM~USdIE. 

A rr. III. Tree op a.ls advisere ndc KomrniE
:sie in verband met publikasie ·. 

ORGA.AX. 

Arr. IY. Die Bond :;al in zijn Oq~aan di~ 
\·oigende rubrieke ha.ndha.af: (iJ Kulruur. 
(ii l Werenskap (iii) Offi.5iele med.edelinge: 
en sa.l daartoe die medewerking nm be
Y0egde persone soek. 

KOK G RES. 

ArL V. Die H.B .sal toetiien <lat : 
(a l Vir die twee-jaa.rlikse kongres 'n fees

telikheid georgani:;eer sa.l word, waar
bij lesing.s gehou .sal word deur per
sone, da.arwe deur die H.B. uitgenooi; 

(I:) terse lfder tijd 'n besigheidsvergadering
gehou :;aJ word, wa.arop die rnkk e sal 
v ercegenwoordig word deur een afge
vaardigde >iT e lke tien, of gecfeelte 
van rien , lede; 
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(ci op die be.sigheids vergadering (i ) deur 
die Yoors . 'n Yerslag sal uirgebreng
word \an die werksa.m1hede van die 
H.B. oor die afgelope rijdperk ; 

(i i) deur die Sekr.-Penningmeester 
(1) van die geldelike srna.t van die 
Bond; 0?) van werksaamhede rn.n die 
verskillende ta.kke gedurr nde afgelope 
tijdpcrk; 

(iii) beskrijwingspunte Yan 
mcen belang beha.ndel word : 

aJ.ge-

(di beskrijwing::qrnute ·n maand voor d ie 
kongre:l bij Sckret. van H.B. ingcdien 
word, soia.t H.B. die Agcn:la kan rang-· 
skik en laat druk; 

(e) notule van Kongre::; gocdgekeur en 
onderteken word. 

LITERAIRE WE:QSTRIJD . 

.A.rr. YI. (a) Die Lit. Wed~trijd worrl ge
reel deur die H.B .. war be\·oegde p.cr
sone sa.l \Ta om a ls beoordelaars op te 
tree. 

(bl Komperisie i:; oop alleen \·ir lede \'an. 
die Bond op beta.ling rnn ·u Iooi. deur 
die Hoofbe 'tuur vasgesre l. 

(cl ~ulke fooic vorm die kern Yan 'n per-
maneme wedstrijdfond:: . · 

(d) ~rukke vir komperisie kan wees : 

1. Kuns - pr osa of poesie; 
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2. geskiedkundige opstelle gcbaseer 
op oorspronk elike i>ronne-srn
die; 

3. kl"itieke op letterkundige werke; 
4. oorspronkelike wctenskappelike 

,-erhan<lelinge. 

(e) Voorwaardes van medcdinging ;.:al ten
minste .ses maande ,·oor die tijd Yan 
inlewering bekend gestel word. 

\VIJSIG IN" G YAX REG LDIEXT. 

An. \"II. Die Algemeen Reglemem kan 
aangevul of gewijsig word op 'n H .B. 
ve1:g., als die meerderhcid 'an die Be
sruur sig daan·oor \·erklaai'. 

VRAAG VOOR ... 

EUREKA 
Cigaretten en 

II 
Tabak. 

II 
6d. en 9d. 
voor 20. - I 9d. per l 

pond Tin. 

II 

11 L te GROEN, 
218=220 Vermeulenstraat. = Pretoria 



LESING 

OOR 

Volkslewe en 

Hoger Onderwijs. 

DEvR 

. P ROFESSOR J. KA.MP. 



VOLKSLEVEN EN H OGER 
ONDERWlJS. 

• 

Die twee, Volksleven en Hoger Onder
-wijs, horen bij elkaar. I n o ors prong en 
doe l moet Hoger Onderwijs een dee! uit
_.maken \·an het Volksleven. 

Deze waarheid ligr in onze tijd niet meer 
open en bloot voor ieders oog. Dat kcmt 
door het verkeerde o ntwikkelingsproces, dat 
de instelJingen van Hoger Onderwijs hebbe11 
-doorgema.akt in bijna alle la.nden; en in 'r. 
l~iezonder bij ons in Zuid-Afrika. In onze 
tegenwoordige fase van Afrikaans -nationale 
ont>vikkeling verdient <lit vraagstuk dan 
·ook ons aUer belangstelling. 

De noodzakelike samenhang van ,-olks
le•en en onderwijs zal direkt ieder _toe
sremmen, aJs er sprake is van onze Lagc
re Scholen. Want wij weten alien nog, uit 
de aanschouwing, hoe 't toegegaan is met de 
g e z am e n 1 i k e ontwikkeling van die 
twee. In Europa kon 't tegenwoordig ge
s lacht <lit niet meer waa.rnemen. Daar l$ dit 
proces al van te oude datum. Ma.ar wie ,·an 
ons, ouderen, weet niet meer, hoe hier voor
heen <le ouders wif de onderwijzers van hun 
kinderen war en ? 

De leeskunst was 't voornaamste stuk: en 
de direkte toepassing ,-an die kennis lag op 



'r terrein van tle godsdien.st: Bijbel. nage. 
hoekjc en 'katechismus. Sch r ij ,- en moest. 
natuurlik ook beoefend worden en ,·an r e
k e n e n werd. op 'n manier, ·n roegiftje ge· 
geYen. Dat was een -0nderwijs in en door 
en \. o or het gezin en de kleine plaar~-ge
meense:hap. De samenhang was zo intu'itief 
t•n direkr mogelik. 

Langzamerhand groeide uir onze afgezon
derdc plaars- gemeenschappe~ een me.er 
samenge.steld maatschappij -leven op. en her
lag-Pr onderwijs bee.ft die .groei mo.eren me.e
maken. Scholen v.·erden gesticht en onder
wijze1·:; aangesreld. De Regering trad op, 
om er 1eiding. sruur en fina.ncieie ;;reun aam 
re geven ,maar v66rop srond in de eer:Ste · 
'I'nrns,·aalse 'choolwet de erkenning, dat dit 
onderwijs feitelik in handen van de ouders 
hoorde te wezen. en dar de we"t 't ook lang
zamerhand weer daarheen leiden wilde. Dit 
laatste is niet gebeurd. ~faa1· de R egeri ng
heefr roch op dit gebied. vrije beweging ge
laten aan het volkslc,·en in z·n \·er:::clrni
dcnl~eid: a n de r ~ warcn de kleinc :"Cho
lcn op onze plaat ·en, en a n de r · de gro
rere scholen op onze dorpen en we er an
de rs de ~cholcn in de Engelse mijn-centra._ 

En rnndaag aan de dag draagt on;; Lage1-
0nderwijs nog het stempel ,·a.n zijn opkomst 
uit het Yolk leven hierin. dat in de school
kommissies en schoolraden de ouden zelf 
geroepen worden tot toezicht er over. 

Dit wat de o o rs p r o n g betreft. 
E n zijn doe l? 
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J a, een verkeerd ontwikkelingsproces is 
ook daar al aan ·t doorwerken geweest. 
Ophoping van leerstof om een zo groot mo
gelik geral kinderen zo haasrig mogelik 
door de moicn ,-an het lager onderwijs heen 
te jagen; ze \Oort re stuwen naar de klas
sen rnn het ,\fiddelbaar Onderwijs. 

Door dit verkeerd proces is ook onze la
gere .school al een heef eind op weg . . om ver
\Teemd re raken ,-an haar o ors p c· o n g 
en haar d o e i rnorbij re stre,en. Zo 
,-oongaande zou zij, als deel rnn het rnlks
leH•n, nier meer de plek innelncn die haar 
namurliker wijze eigen is. 

Gelukkig wordr er reeds tcrugk eer gezi2n 
\·an die verkeerde pad. In de Yrijstaat. is 
de ProL Raad al begonnen als eis voor de 
lagere school voorop te zerren. dat zij eell' 
ding is o p z i c h z e I f : dat zij beamwoor~ 

den moet aan e e n e i g e n d o e I, en dati 
dir doe! door niets anders bepaald wor'den 
mag dan door de eis. µ.ie llet volksle,en 
srelt aan de leerlingen als ze srraks de 
~chool u it- en dat lernn in treden. 

Ook in Trans vaal warden nu maatregelen 
genomen van dezelfJe strekking. 

"'\\'ij hebben bier enigermate uitgeweid 
ornr her lager onderwijs, n i et omdat wij 
on;: voorstellen de lijn verder re •olgen o\·er 
her ~Iiddelbaar Onderwijs heen naar ons. 
Hoger Onderwij s . 

Wij deden dit alleen bij manier \'an illus -· 
trarie. Want de onrwikkelingsgang Yan 
-0nze lagere scholen legt het direkt voor 
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'ieders op>attings-•ermogen bloot wat op dit 
gebied. de ware samenhang met het Yolks
leven b~tekenL En door de wgen:stellfng 
zal nu re sterker ;;preken de ·gaping, de 
w ij de k 1 o \- e, die daar bestaat tussen 
ons Afrikaanse volksleven en ons Hoger 
Onderwijs. 

Yergelijk nu maar! 
I s daar bij ons Hoger Onderwijs ook zo'n 

kiemsgewijze opkomen te bespeuren uit ons 
Afrikaanse \-olksleven; uit de intel!ektuele 
behoefren van ons Afrikaanse ras? 

In 'r minst nier.. De samenhang van o o r
s prong i hier helemaal zoek. 

In 1877 i een stekje van het Hoger On
derwijs in "'Engeland naar hier ovei:gepfant. 
Opdat er toch iets- Afrikaans aan z"ijn 
mocht, heeft 't de naam gekregen ,-an ,. C ni
Yersiry of the c ape 0 f G 0 0 d H -0 :er" 
vTreler lS er-\-oor gezo!'gd, aat dit S ekje 
Engelse aarje genoeg om zi.ch hield om 
daar z'n wortels in nit te schieten, en alzo 
voort te groeien-naar zijn Engelse aara: 

_-Us een o-rerplamsel is 't geworden; een 
overplanrsel is 't geblev-en - -ons Hoger 
Onderwij ~ . En als grote, wijdvertakte boom 
sraat 't .daar nu. waar heel Jong Zuid-Afrika 
schaduw onder zoekt en waar onze ouders 
naar opzien met zekere eerbiedigheid. He
laas, de eerbiedigheid van nietwerenden f 

Yan geslacht op geslacht heeft ons Afri
kaanse inrellekt van de vrucht Yan die boom 
gegeren. Zo is een goed deel van z'n puur 
uitheemse sappen al in ons intellekt doorge-
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drongen. Onze ogen hebben ook reeds van 
deze uitheemse ~ant8.sting geleden; zodat 
wij niet meer zien en opmerken. En <lat 
- - als men ons nanaagt omrrent ons Jioger 
Onderwij s - dat \rij dan zeggen: ja, 't is 
goed. v\Taarom ZOU 't nier? )lisschien voe
gen we nog wel, a l s a r g u m e n t, eraan 
we: 't Is net zo als in Engeland ! 

)Iaar nu vragen wij u toch om evan stil 
rn sraan, en beurtelings een blik te weri)en 
op on:; Afrikaanse ,-olksleven zoa.ls wij er 
midden-in wonen, en dan weer op ons Hoger 
Onderwij . En dan uzelf af re vragen: wat 
daar i van samenhang tussen die twee in 
-O'OrS p 1'0 n g en in ao e 1. -

Als :wij persooruik ons tot d ie o\erden
king zetten, dan stuit het ons direkt, hoe 
heel dit Hoger Onderwijs -ysteem met z'n 
Ro yal Charter in 1 77, z·n Univer
s i r y Inc or po r at io n Act en Ex
t en ~ i o n .A. ct, z'n Ru 1 es of 0 r de r 
and P rocedure o f C o u n c i I, z'n 
By-Laws en R eg u 1 at ions, en niet 
te ''ergeren-z·n examinations! Yo'.)r rs 
al het wriemelend gedoe van toga's en 
b a r e t t e n en I i n t e n en s j e r p e n
dan stuit 't ons, zeggen wij, hoe heel d ie 
o\·erzee ·e ~antekraam als \an uit een hoge 
wolk . O\ergedre\en van Engeland naar hier, 
op on - Zuidafrikaanse Land en Volk is 
neergelaren. 

Ons dunkt : bet ding zelf moet stom rnr
haasd ge" .. ·eest zijn, dat ·t hier terecht ;k-wam. 

't Geval herinnert ons alroos sterk aan 
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het Bijbelverhaal. 'twelk ons opgetekcnd. 
staat omtrent Petru . toen hij thuis lag te 
Joppe bij Simon de lederbereider. In Han
delingen X staat 't als voigc verhaald: 

En Petrus zag den heme! geopend en een 
zeker vat tot hem nederdalen, gelijk e~n 
groor linnen laken, aan de vier hoeken gc
bonden, en nedergelaten op de aar:ie. , 

In henrnlk waren al de viervoetige die
ren der aarde en de wilde en de kruipen:d;a
dieren en de vogelen des hemel.s. 

En er geschiedde een stem tot hem : Sta.
op, Petru , slacht en eet. 

Wat een verwondering moet Petrus heb
ben aangegrepen bij die toezending. ·r Is 
h e t e r o g e e n m e t en s t r ij d i g .t e
g en z'n hele natuur en op>atting. In de 
meest be liste woordcn zegt hij dan ook:: 
.. Keen, Heere, ik zal daar geenszins van 
e ten··1 

En als wij nu zien wat er jaarliks onder 
ons gewerkt en voortgebra{;ht wordt door 
dit op ons afgedaalde ~Iechani-me, in saam
werking met onze 1atere docerende instel
lingen rnn Hoger Onderwijs; en als wij ons 
dan op 't standpunt plaatsen van ons Afri
kaanse Volksle>en en z ij n intellekruele 
bVioeften en ei· en - dan is 't ons of we dat 
Yolksle>en, a. I Y e r p e r s o o n I i k t, da~r 
zien sraan. langzamerhand rot bewustzijn 
komencl, tegenover die neemde bezending. 
in een stemming als die Yan Petrus; afwij
zende en ml regenzin uitroe pende: ,.)[aar
dit is roch niet · iets rnor mij. \ 'oor mij i-
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<lit geen spijze. Ik voel daar geen behoef
t e aan. Ik kan daar niet op leven. Ik -zal 
ier geenszins van eten !"' 

Ziedaar in een vluchtige illustratie u 
voorgehouden 't gemis aan samenhang tus
sen ons .Afrikaanse Volk sleven en ons Ho
ger Onderwijs wat z'n o ors p r on g be
rreft. Wat dunkt u, hebben wij teveel ge
.zegd, sprekende rnn e en w ij de k Io v e? 

* * * 
Bij zulke o ors pr on g s -kondiries is 't 

bijna o,-ez:boclig om re informeren war, voor 
ons Afrikaanse rn:ksleven, het ct'"o e 1 s tie-

~ tt -- ,,....... J a g ,·an dH n £P:er On:lerwijs rot aus ver 
bercken'a Ueerf. Vraag het maar aan de 
pra'krij~ ron?l:om u heen. Besraat niet h et 

_grootste deel werk van onze koileges daar
in, dat zij mannen kweken, die - opgevuid 
met een zekere dosis non-Alrikaanse le3r
stof - s rraks op hun beurt weer uitgaau 
zullen , om - toga zwaaiend - diezelfde 
leerstof - Yg.or 'n <leel niets dan i n t e 1-
1e'ktue1 e nark o ti k a. weer uit 
te poeieren o>er 'r dan studerend ge-
s lacht ? , 

Op ons maakt het altijd de indruk van 
sirkulerende srroom in hoogafgesloren wal· 
len, die net zichzelf voedt en onderhoudt. 
0 m en om gaat hij; altoos stromend ; maar 
de aanliggende akker;;, hoe dortig ook, 
k.rijgen niet ; in zelfgenoegzaamheid gaat 
hij yoort; al maar rnort, z.ijn eeuwig sir
:kelgangetje. 
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Zo'n stroom is zeker een hat e l i k beeld; 
een van de b.atelikste beclden. di~ iernand 
in ons water-behoefti g Zuid-Afrika oproe
pen kan. Maar zeg zelf. of 't niet zo is.; 
of niet e v e n z o. in sarrende hoogge•oe
lendhe id. ons Hoger Onderwijs z·n e igen
zinnige en bateioze s i rkelgang gaat midden. 
iu Zuid -Afrika z·n inteilek rueele dor:St land -r 

In bijna alle Landen - hebben we gez~gd 
- doet zich min of meer het ,·erschijnsel 
rnor daf het Hoger Onderwij s, door eell2.ij 
dige ontwikke lingsgang. los naasr het Yolks-

1 le•en is kom en te staan. 
Wij k unnen op dir breJe onderwcrp ntL 

niet ingaan. ~faar een korre hisroriesc her-· 
innering zal aantone!n :- l o. dar her Ho
ger Onderwijs onder alle Yolken oorspron-
kelik wel een opspruitsel uit het Volksle- · 
•en was: en 2o, dat h er. la~gs minder lo
giese omwikkelingsgang bijna O\"eral • er
yallen is onder de ha.nden Yan de Rijk srege
ringen. die er een mechanisme van gemaakt 
hebben rnn nagenoeg on•eranderlike srruk
mur. 

Als illustratie, hoe onder R egerings-be
wind h er H oger Onderwij s los naa t het. 
yo!ksleven kwam re srn:in. Yermelden w_ij 
hier maar net het feit. dat temidden mu 
her ~1oderne Europa d er 19e eeuw het Ho
ger Onderwijs nog zo,· eel zich b edienen bleef 
·rnn h et Latij n, de \Oertaa.l Yan de weren
!'cbap der ~fiddeleeuwen. rel u zoicts •oor,. 
rot midden in de 19e eeuw. 
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Hoe is dan 't word ings- en ontwikkelings
proces van Universireiren gewees t? 

In hoofdzaak als volgt: 
In de Middeleeuwen besronden de Gilden, 

Yerenigingen, 11roederschappen van manncn 
die hetzelfde ambacht, hetzelfde beroep uit-· 
oefenden. H un bestaan en optreden, in de 
maarschappelike en staa.tkundige wereld van 
die r ijd, zal u bekend zijn . 

Xu, even zuike vrije burge.rkorpocaties 
,-ormden zich uir gelcerde mannen die in 
nreniging m et elkaar hun wetenschapp::
like i:ieeen te _propageren zochten. Zulk\3 
\Tije korporaties waren de eei'ste Cni,·ersi
teiten, opspruitsels duls uit het intellek
~ue1e en geestelike volks lewn: krirrge n, 
klubs van enerlei geestesrichting. Op d ie 
wijze zijn ontsraan de beroemde l 1ni\·ersit ei
ten ,-an Bologna, van Parijs, van Granada, 
rnn Oxford en Cambridge e.a. 

Oktrooien of privilegieen hebben deze vroe
ge verenigingen ontvangen uit de ha.nde-11 
der Landsregeringen. :Maar niet om daar·
door gebonden te worden aan direkt rege
ringsgeza.g; veeleer om hen daarvan vrij re 
houden; z6 zelfs, dat sommige ,-an deze 
insrellingen het privilege genoten van eigen 
rechrspraak in hun kr,ing van professoi·en, 
srndemen en beambten. 

Wij kunnen nu niet in biezon:ierheden het 
proces volgen, waarlangs deze oorspronke
like L:'niversiteiten werden tor wat ze nu 
zijn. ..:\.lleen dit zij gezegd: 

De ~fiddeleeuwse kerk had., ,-an haar 
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standpunr, recbt en re:len om baar indoed 
te doen gclden rot wering van k etterijen in 
dit Hoger Onderwijs . Daartoe wist zij tc 
verkrijgen en lange tijd te houden een srcrkp 
zeggenschap in het j u s d-o c e nd i. Ter
wij I de sraat weer l angzamerhancl zijn be
lange n meetellen deed ter zak e >au b et j u s 
expos tu land i. Want dit gold de toe
lating mt bekle:ling rnn de door hem inge
srelde sraatsambten, bedieningen e n funk 
tieen. 

~let deze k orte aanwijzingen moeten wij 
hi er vobtaan al zrj n ze niet rnecr dan ccn 
uirsrippeling ,·an de lijn, waarlang;; de oor
sp ronk elike vrije in:;rellingen Yan Hogen~ 
Werenschap geworden zijn tot lrnn tegen 
woordige ,-orm, nameiik: 0 r g a an ,. a 11 

de Staat. 
\-an 't meesre belang ,-oor on" bernog 

is de terugoiik naar de oor;;pronkelike mid
deleeuwse konditie;.; : die v r ij e k 2.lJ!_~
r at i es ,-an Hoger Onderwij". W ·u een 
ka'iis \"001' allei1eI intellekfile"te e n religi
euse geeo:ressrromingen om tot formulcrin~ 
ontwikkeling en bepleiting te komen ,-an 
bun le>ens- en _wereldbescbouwing. Di::! 
veeizijdige geestcs-aktie is nu. op z"n min;;r 
gezeg:i, zeer belemmcrd . Nu zijn die in:>t~l
lingen objek ten ,-an regerings-zorg en \·a1 

regering'-maatregele n. Bij smkje.s en be3t 
je;; i~ de bome H ijheids-k leding >an de ~lid 
deleeuwen hun ,·an 't lijf gchaald. En daa1 
sraan ze nu. bijna .iae, in staa.ts-uniforn 
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Yan grorendeels enerlci en onYeranderlike 
s nit. 

Dar proces h ebben ook in Eng-eland de 
"C ni ,·ersiceiren rnn Oxford en Cambridge 
doorgemaakt, eenijds zo prat op hun on
onafhankelikheid~-priYi:eg:een. Instrumenten 
van hct Bngelse Scaars -organisme zijn ook 
zij geworden; en in dat keurslij f zij n ze 
gehouden, zoJat ze. hocwe l opgekomen uir 
het inrellekruelc rnl ksie,·en van Engelantl, 
ra.n::: niet meer geld.en ~unnen als ,Lirckte 
cxpressie nrn dat le,·en. 

En reken nu, dar zo·n ysreem 'rwelk in 
het land zijner geboorre zelf, Yan z·n ware 
aaIJ ,-en·allen en ,·an z·n na~ uurlike oor
,;prong YenTeemi was, hier naa1· onze _·Hri
kMn;; e natuurwcreld o\·ergeplam werd : met 
.al ;(n s.ra· i gheids-kask enades, op rreden:le on
der onze primirie'e landbouwer.s- men~hcid 
a h een soort van geelaboreerde ,-ogclver
sclu ik ker. 

\\ij zij n ·r nier al leen . die rnn dczc four;. 
. preken. De kririek op her ta a ts u n i
v er sire ire n-systeem i iil am per zo w~-

1 refilkundig al- 'r foutie'e -y- rei:lm zelf. Eu 
kririek is ook nier zonler uitwerking. !!'C

b!e,·en. Bijna o,·er<.ll zijn de Rijk ' regeringen 
o,·ergegaan rot her instellen van eeu korrek
rief in Jeze zin. dar nu de wergeving opc
nin~ Jaar YOor 'r srichren van priYate rni
\·er,iteiten naar oude tr ant, die dan ais 
publiek-rechrelike lichamen doer de Rege
ring- erkend worden. 

Dir geeft toch weer een uitweg aan Yo~ks-
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groepen, me een eigen geest:es -leven, eerr 
eigen richting op intelle,ktueel of geest-e
lik gebied vertegenwoordigen. Ook zij kun
nen nu weer hun denkende koppen tot eeIL 
uni\ersiteit saamgroeperen, hun ideeen for
muleren en propageren. 't I s hun r e ch t, 
hun burger l i k g e i ij k he i ds rec ht r 
Z6 hoeft niet de ene geeste~richting zich 
een wetenschapsjuk \an de anderen te Ja
ten oplegg en. Z6 kunnen in de Europese· 
la.nden de onderscbeiden geestesrichringen 
Yan de Roomse, de Calvinist, de Jood. de
Arheist, of van wie ook, bun eigen weten
scbaps-systeem opbouwen en propageren. 
Z6 hebben ook onder het vrije systeem Ya.rt 
de Gr ieken de verschillende wijsgerige rich
tingen: de Sooratiese, Platonicse, Aristote
lie se. de Cyniese, de Cyrenaiese en de ~fo
ga.riese bun voile, on_gehinderde kans geh~d 
tot bet vormen van sc110len en tot de door
gisting van· hun ideeen in d e bredere lagen. 
,-an bet volksleven. En z6 behoren ook 
weer· bij ons, o_p het terrein van de meer· 
prakriese zowel als van de meer geestelike
w etenschappen, de onderscheiden s tandpun
ten hun volle recht te krijgen. Om rnaa.r
ie t.;: re noemen: op 't gebied ,-an d e medies.e 
werenschap zal b.v. het standpunt van de 
homeopathie en van de moderne );'at'uur
geneeswijze als gelijkwaardig moe ren gel
d.en naast de totdusrnr als ,,officieel"' ge-
stempelde Allopathie. Z6 aileen is een on
afhankelik en gestimuleerd geestesle ven mo
gelik rnor de gehele natie, 



Tor ~ulk een ruimere 9rganisatie te ko
men, zal in onze Unie nier moeilik zijn. De· 
k i em daaffoor is er. 't Is waar <lat onze 
insrellingen Yan Hoger Onderwijs al '>as
ter in onze St a a. t. s-organisatie worden in
ge:;chakeld. ~Iaar daarmee wordt nog niet 
gans en al re niet gedaan hun privaat-rech
telike herkom t en deels privaat-rcchtelike
organi~arie, die zij danken -aan eigen bron
nen Yan inkomst. 

A.an alle groepen, die op 't stuk ,-an 
Hoger Ondenvijs, een eigen geesws-rich
ring Yertegenwoordigen. en derhalve be
hoefre hebben aan zekere zelfstandighcid 
Yan beweging, kan dus onze H .O. Wet eert. 
kan:• bieden. En r u i m. zondel' re Yer
strekkende Sraats -inmenging. moet o.i. die
kans zijn, mi ts zulke groepen voor geruime 
tijd getoond hebben en n6g tonen in hu'll 
eigen kring bereid te zijn tot offer· '>OOr 
die zaak. 

Ook bij ons staat 'r nu zo. <lat onze -Cnie
regering optreetlt al inte!lektue le Potcn
taat. die 't al omtren± ons Hoger Onderwij 
beschikt en bestelt. ~laar veel kwaad kan: 
nog geweerd en veel goeds nog gehand
haafd, wanneer onze Regering gezind blijkr 
rekening te houden met het goed recht vau 
afzonderlike groepen. die nijheid van be
weging verlangen voor hun geestesrichting_ 

* * * 
Laren we nu zien. waar onze grief op

neerlfomt Ua1: 0nti0geronderw1J S geof-
.... .,._.__....::. ~ . ~·-ga ni- eerd is naar een u It u e ems s:n•teem_ 
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Om kort re zijn zullen we ons net op rrak
ties rerrein bewegen, net een paar illus tre
renje grepeu doen: 

\\'at een bome \-olkererr-wereld om vat ons 
Zuid-Afrikaanse \·a;;telancl : een \Yerelrl Yan 
swmmen en ra~sen, \'an honderdduizenden 
-en miljoencn in de bomsre uitcf.nlopendheid. 
En nu zullen we niet \Tagen : wat w e t e n 
wij nm hen'? _\laar liever : wat o n d er
z o eke n wij? "\Yat in 't biezonder tracht 
ons Hoger Ondenvijs re kennen te krijgcn 
·OP dir 'Lerrein? War van hun zeden en 
ge1Yoonten, van hun inrellektuele. morele 
.en religieuse begrippen, van hun ruaar
schappij - en staatsbeschouwing? ~La.w.: 
Waar, in ons Hoger Onderwijs . is Afr i
k a ans e anrhropologie. Afri
k a an s e e th n o l o g i e . A fr i k a a a u
se folk 1 ore. een ,;ubjekt \·an stu
die ·? Ge .zoekt 'r daar te,-ergeefs. Wij in
reresseren ons \·eei meer voor de studie
srof, die op dit gebied Oud- en Xieuw-Eu 
ropif ons aanbieden. Stapels ,-an wijsheid, 
daar klaar geprepareer'd, worden naar hiei:: 
-0vergebrachr en bier gesiikt. _ 

En dan~in nauwe sarnenhang met dit punt : 
I n Europa worsreit de taalweren:scbap met 

.allerlei dooJ marnriaal. In spanning bui
gen zich de taalgeleerden ornr half-onlecs
baar geworden letters in verschrompelde 
handBChriften. om een taaJwetje tc ~-inuen 
of re beyestigen. 

Xawur:ik doen "ij 't hen n a . Afdruk
k en ,·an zuike handschrifren zijn ook stu-
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lic-objekren YOor ons hier. Daar zirten. 
•nze studenten \an H.0. ook O\er heen ge
>ogen ! En onderwij l laren wij, ongek end en 
>nbeoefend . om ons heen voorrbestaan een 
.vereld ,-an l e v e n de ralen bij al onzc 
nlan~lse \ Olks-stammen. \\"ie zal zeggen 
•nn een nieuw lichr daar opgaan kon OYer 
le hele taalwerenschap als het wctenschap
"•clik-geoefenj oor 'an de Afrik aner zich 
~ens geven ging tor her beluisreren van dit 
rijke ronggeklap ! :!.laar we do.::n ·r niet. 
Ons hoger onderwijs wer1:t en :;rnurt oiet 
in die rich ting. Wij zij n Europees. \·eel 
mcer dan .-ifrikaans . 

!:uro !_)ese geschietlenis daar worden som
mige \-an onze studemen verbazcnd knap 
in. ·r I s ook goed en nodig, onmisbaar zelfs. 
~Iaa1· is 't niet beschamend voor _ons Hoger 
Onderwijs. dat onzc Afrikaan-:e geschiede
nis nog \·oor wel drie-k wan pri,·aat jacht
gebie::I. bleef rnor amareurs . al gevcn wij 
aansrnnds roe, dat daar mannen onier w a 
r l' n en ,_ iJ n. die - wat inrnHicve ga\·en 
en krachten berreft - menig universirair 
geleerde rnr achter zich lat en? 

Ziet in andere landen. onder andere ,·ol
ken, hoe her Hoger bnd.erwijs jaar in jaar 
uit uieuwe onderzoekings-prodnkten op 't 
gehied 'an eigen 'olk5\erleden ,-oorrbrengt. 

De "Cnfrersj reit nm Oxford heeft enig e 
jaren geleden hier een beurs roegekend aan 
een jong geleerde om historiese na~porin
gen ce doen. rit Duit:::iand en Oostenrijk 
hebben hi-er geleerden rondgereisd met uni-



28 

versitaire opdrachten. :\faar wij. ..d.. f i' i -
k an er s z e .l f, doen zo goed als niets . Ons 
Afrikaans officieel Hoger Onderwij s zit in 
~n E uropces keurslijf: daar komr 't ,-an! 

:\Ioereri WIJ u nog wij zen op 't feir, dat 
-0nze jongemannen nog gr otendeels in· E u
.r o pa geYormd moeten wol'den rot ..d.. fr i 
ka ans e geologen, of tot Afr i k a a n s e 
.dier- en plantkundigen, of .tot Afr i k a a n 
s e besproeifngs- en waterbouwkundige in
genieurs~ enz.. enz.? Als ze dan klaarge
studeerd daarvandaan komen, hebben · ze 
soms jaren nodig om hun ogen en oren en 
handen recht te zetten naar de kondities ,·an 
nun eigen land. 

Dit alles hebben wij totdusver laten be
gaan als iets doodgewoons. De gewoonre 
heeft ons met die toestand al zo eigen ge
maakt, dat er niet eens meer iets van een 
Petrus-verwondering of tegenzin o,·er ons 
komt. Zonder ,·eel tegenspraak hebben 1'ij, 
lange tijd, geslikt van en ons ge,·oed m e t 
h eel 'lat uitheems ,:wriemelend gedi~rt.e" ; 
' t \velk wij nu juist niet al.s on rein hoef
den aan tt:i wijzen, maar dat toch niet on z e 
spijze bij uimemendheid had moge n uirma
ken. 

x og een punt: 
Een tijd Yan sterke emotionele beroering 

e n onrwikkeling maakt ons A..{rikaanse ,·olk 
tans door. Betrekkelik rijke - renminste 
zeer snel en plorseling to~genomen kunstpro
duksie is 't re.sultaat daarrnn: kunstpro
duksie op elk gebied. 
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En nu zullen wij nog niet nagen : waar 
is 't orgaan, waar i de instelling, die ho
gere leiding geven kan aan deze gemocds
uir breking \-an bet Afrikaanse volk? ::\faar 
wel uagen -we : waar hoort men ook maa.r 
rep pen van onze behoefte aan zo ie ts? ~fen 
heefr er \Olkomen nede mee en 'indt 't 
volk omen normaal, dat de jonge kunste
naars uit ons vo:J,;: en \-an onze oojem. als 
zij sch o o 1 make n willen. hun toevlucht 
moeren nernen rot Europese kunst-aka-
demieen. 

* * * 
Laren wij op 't voorgaande punt goed v-er -

s raan word en. 
' t I~ Yerre \·an ons. om het geesrelike en 

inrellekruele ontwikkelings-proce.:; " an ons 
Zuid-.lfrika te willen vastkeren binnen on
ze eigen grenzen. Zuike isolatie i5 bij 
cfe .fiedendaagse stand \an 't _wereld>erk eer 
niet mogelik; maar al kon 't ~el - dan n6g 
zou dit een domperig en bekrompen ad\·ies 
moeren h eten. Wij ge.ven voile ruimte aan 
de waarbeid dat, 66k in z:n geestelike en 
inrellektuele ontw-ikkeling, elk mense-ge-

lachr scaat als op de Gchouders \·an :de voor
geslachten. En 't is in Europa. waar 't 
fondamem gelegd is ook voor onze Afri 
kaanse kultuur. En daarom k~n aan onze 
~tuderenden op welk gebied ook niet genocg 
gernden worden om de geesrelike schatka
rner:; ,·an Oud.- en Xieuw-Europa niet te 
ver"maden, maar daarYan re profitei"en ; 
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Jiefst zoyeel mogolik door per so o n Ii k e 
kenni>:making. 

~laar dit is heel iet.s anders dan nedc te
b.ebhen met een Hoger Onderwijs-s_ysreem, 
'rw.clk aan onze A. f r i k a ans e studeren
den nier de kans biedr om zich re Yormen 
iot A fr i k a a n s e geleerden. 

Gebruik ,. an en konrakr houden met d~ 
Europese. \·ooral de zo hoogsraande Kon
tincmale kultuur, dat willen wij; want dat 
i:; nodig. 

~Iaar war wij ook wiilen is dit : dar on::; 
Afrikaanse ras, doo r c i gen on t w i k 
k c Ii n g s gang h e e n, komen zal tor ec n 
ei!!en zelf randige positie. tor het leYere n 
rnn een eigen en zelfstandige bijdrage tor• 
hct geheel van de wereld-kultuur. Precfos 
zoals Duitser zijn imens-D u it e, Frans
man zijn intens-F rans e, Hollander zijn 
inrens -R o 11 a n ds e . En,gelsman zijn inrens 
E n g e 1 s e deel daartoe leYert. 

~Iaar, waar hollen wij heen? 't Wordt· 
rijd dat wij onszelf stoppen. Want :ildoor 
rnclen we in onszelf 't rnrwijr opkomen dar 
we bezig zijn om, als met de \inger, alle. 
Yerkeerde groei>ormen >an een boom aan re 
wijzen zonder op te merken dat •f met de 
wortel rnn die boom en met de grand, waar 
hij in sraat. r adikaal Yerkeerd i . 

\ 

Zonder omslag van beeldspraak: Wan~ · 
neer zal de studerende Afrikaanse jonge
ingschap de kans krijgen, om - v o 1 gens: 

\ 
n at u u r r ec hr - ·zijn studieen re }rnn
nen Yoeren in z·n eigen A.frikaanse taaf"? 



31 

De leerstof Europees inplaats rnn Afri
kaans - 't stuit ons am per niet meer; om
dat we van den beginne aan gewend 7:,ijn 
aan 't erg et e, n.I.: 't voertuig Euro -
pe es inplaats rnn Afrikaans ! 

~faar. ! . hoe ~ang nog·? 
Dit nagen wij met .nadruk. Want al de 

boYen door on · opgesomde zuiter-A.frikaan
se studie-stof zal ver van ons verwijderd 
blij\-en zolang een opgedwongen Europese 
taal het medium Yan die studie blijven moet .. 

Hier ligr het embryo van de nationale we
rlergeboorre van ons ZO$enaamd A.frika.'.lns 
Hoger Onderwijs. 

Laat daar gelijke H.O. kans zijn \"Oor 
de heiJe rassen. elk naar zijn aard en tong. 
Afrik aans Hoger Onderwijs met Engels 
medium rnor Engelsman en A fr i k a ans 
Hoger Onderwijs met Afrikaans medium 
\· 001· Afrikaner. cheiding, split ing op d it 
punt is nodig. 

Vergun ons hier aan te Yoeren, wat we 
elders daaromtrent publiceerden : 

,.Intellektuele wisselwerking moet en zal 
daar wezen tussen de twee rassen. ~Iaar als 
die een faktor worden zal van onze deels
gezamenlike vorming dan moeten die twee 
onderscheiden aangelegde rassen etk hun 
eigen zelfstandige ontwikkelingskoers a:in
'angen en volhouden. 

Dit betekent, dat het Afrikaanse ras be
nijd zal moeten worden (wij bedoelen: zich
zelf zal moeten bevrijden) van de intellek-' 
tuele neemdelingsbamlen, waarin 't tot _nu 
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\

toe gehouden zit. Aile onderwij s rnn 't 
Afrikaanse ras mzon:l.erheid het Hoogste 
rni·•ersiraire onierwijs mo et geafrikaniseecd 

~ ~·orden in de meest absolute zin. 
E en A.frikaanse "Cni•ersiteit met Afr:-· 

f.l:aanse professoren. Afrikaans wetenschaps
plan en Afrikaans -medium - dar is 't _war 
\Vij hebben moeten Yoor onz-e Afrikaans~ 

• s tudent. 
\\-anr hoe unh-erseel. in zekere zin. de 

werenschap oak z1j; daarnaast :,;taiat e\en 
zcer 'ast, dat elk volk oak zijn eigen waar
hci cl en wij sheid vinden moet. 

Wij hebben hier speciaal 't oog op 't 
c igenlik gezegde unirnrsitair onderKijs, d;it 
bo,-en alle vakon::lerwijs uirgaat, omdat 't 
nice zo zeer be:ioelt wetenschap te doceren 
en aan re brengen, als wel wetenschap te 
zoeken en aan dat zoeken leiding te geven. 

Deze wetenschappelike arbeid, in de hoog
s re zin ,·an het wood. is niet zo absoluur 
unirnrseel als men dat wel eens voorgeeft. 
De ras-intuftie ,·an een volk zit daar in. 

Alleen door nationa:.il-eigen hoger onder
wij:; kan 't intellektueel zelfbewustzijn ,-an 
cen rnlk ten \'Olle uitgroeien. En dit is 
nodig ook . Zonder dit wordr zijn emorionele 
uit!;"roei een licha-am zonder ruggegraad. 

Kamen moet 't 9ok bij on tot wat nu on
der onze Vlaamse tamgenoten in Gent ge~ 
schie:l. i5 : de opheffing van intellektueic 
k nechrschap: de nationalisering (voor bei
de ras en) van 't hoger, het uni\ersitair 
onderwijs. 
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Ook in deze eemoudiger zin gcldt 't lto
ger bcdoclde :::ichrifrwoord: De >':aarheiJ zal 
u nijmaken. 

Elk der beide rassen, intellekrucel en ~mo
rioneel, in zijn e igcn spoor trGJend. 
kan er mssen die twee e;:ln wis,;ei
wcr.king gaanie blij \·en. clie Yonk en 
:::; par zoals staal en \·uursrcen; Yonken. 
die nieuwe gloeJ brnngcn zulle n rnn Afri· 
kaans bcwusr'zijn in de breedste (zij het dan 
ten slotte Imperiale) zin." 

Een ding rnoet hier scerk gcak,;enruecrd, 
Jar is: elk ras1 elke nati.onaliteit k omt tot 
z·u hoog.sre en n o be is re kracl.J t:s -ck.sprc:Ssic 
in eigcn kun;,t en e igcn wetcnschap . 

Wat de "Weten:schap onder alle rnlken cen
maal nortgebrach r h ecft, is in t c r n at i o
n a a I eigendom. A_lle volken, r a,s;:;cn en 
narionali teiten maken zich dat e:gen en be
:;chikken daarO\'er als O\'Cr het hunne . :\Iaal" 
de v e r we r k i n g rnn die gegevcn we
r cn.scbaps-stof en de Y o o r t b re n gin g 
v an n i e u w e. draagt bij alle natics eell" 
e i gen-nation a a I stempel. Het ·werk 
Yan de e i genaarJige geestes-gestcldheid \-an 
elk ras sraat tlaar opgedrukt. Sterk spceekt 
o.a. h et Yer.schil tussen de geaardhei.d van 
de Fran e en tie Duitse werenschap. De 
dracireit en di1 ektheid rnn aanschou\ving 
eigen aan de espr i t g au i o is. zijn bet 
sprekend kenmerk \'an de Frame weren
:;chap. D e filosofiese neiging van te zoeken 
n a a r en te . werken met het \·er-\\·eglig
geude, t;ypeert daarentegen de Duitse w.e<ten-
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schap. Z6 is 't geestelik bestaan van die 
tl\·ee ras:;en en z6 is hun wetenschap. En 
't is juisr langs deze weg rnn Ycr;;cheideri· 
heid dat elk van die twee de wetenschap 
doer vorderen. en helpt om haar nr te hou· 
den yan her spoor der eenzijdigheil. 

Laren wij AB:ikaners deze waarheid goecr 
in ·r oog houden. Laten wij ze wegleggen in 
ons hart. De gedachte aan onze r as-roe
ping mogen w ij nooit loslaten. De tijd i~ 
aan 't komen, die ons tot werkzaamheid 
roepen zal op e lk gebied. 

- * * * 
En nu ten slotte nog een belangrijk, ja 

allerbelangrijks t , punt. 
Art. 2 ran uw Hoiland~ ·Afrikaansc t\tu

dentenbond luidt: 
,.Die Bond erken die ordinansies van God 

op die gebied Yan die werenskap. soals op 
elke a-nder terrein ~-an die lewe." 

Dcze Yerklaring is deels vanzclf· pr3kcnd 
rnor een Bond •an Hollands-Afrikaners. 
Want er ligt in uitgesproken de ho_gerc 
waarheid. waar ons AfrikaarIB gesiacht, als 
een geheel, totdus>er bij gestaan heeft; waar 
·r zijn geestelike kracht en bloei in gezocht 
heeft. J!aar toch blijkt 't. dat gij bij de 
oprichting rnn uw Bond 't noodzakelik ge- -
achr hebr deze \erI;Jaring in bondige woor
den 'a.st te leggen. Wij gelo,·en dat gij ge
lijk hebt: dat het nodig is. 

Een prominent Afrikaan:; ,·olksman heeft 
on een rnorgehouden. dar •Wij· 'bier in Z uid 
A.frika niet zo >:;peqiaal hoeven te propageren 
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rnor ch r is re 1 i k lager ondcrwijs. Dat 
wij maar net hoeven re streven om ons on
tlerwij5 Afr i k a an~ re makcn. want dat 
't dan rnnzelf 66k christelik zijn zal. 

\Yij hebben die volksman roegescemd, dat 
' r 'Toeger algemeen zo was en 9-at het, geluk 
kig, voor een deel nog zo is. Op 't pla.t
tehrnd waar de keru ,-an ons A.frikaan e 
rnlk zecelt, gaaf die waarheid nog tamelik 
weC door. ~Iaar aan de buitenzoom van ons 
Afrikaanse ,-olk:oleven, in ste:len. dorpen en 
andere centra, is dit helaas niet meer ' t 
geval. 

Doch hoe dir zij, gij die als s tudentcn u 
be,vcegt op 't terrein van de hogere wcten-
~chap, hebt hier een helder inzicht aan de 
dag gelegd in wat de eis van onze tijd is 01:. 
dir gebied. Want ook onder ons begint zij 
om zich been te gl'ijpen. en standpunr te 
kiezen. de werenschap die met de ordinan.:. 
tieen Go:ls n i er meer rekent. 

·waar komr, in wetenschap, dit ver.:>chil 
op neer? · 

In hoofdzaak hierop : 
De man. die de ordinantieen Gods erkent 

op elk gebied van her ·1e,·en gaat bij zijn 
werenschappelik onderzo.ek uit van de !V::tar
heid dat l!ijzelf, als schepsel. ,,van Gods 
geslacht .. i '; dar de levende ziel die in hem 
woonr en werkt niets minder is dan de adeITT 
God : dar hij dientengernlge, temidden rnn 
de overige schepping. een gee-telike hoog
·raander i-;, dominerend boven en over alle ·; 
geroepen om te zijn een kenner en geuict~r 
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afgezant en \·ertegenwoodiger van Hem. 
di(" 't al geschapen heefr. Z-o gctuigt de 
geest die in hem "WOOnt . En dit hogc s.w.nd
punt h voor hem 't uitgangspunr \·an zij non
derzoek naar het wezen der dingen die, om 
zo t e zeggcn, aan zijn rneten liggen. Ja. 
als cen groor geheel genomen, l i g g e n .zc 
aan zijn voeten; kcnt en doorschou\\"t hij' 
ze _ .. als een schoon boek, voor onzc og-en, 
in hetwelk allc schcpselen, grote C!il kl cine, 
l?elij.k als lctteren zijn, die ons de onzien
like dingcn Gods gevcn te aanschouwcn, 
namelik. zijne eeuwigc kracht en Godde- · 
likheid". (Geref. Bclijdenis, Arr. IT.) 

En aau zijn ,-oeten liggen ze boven:lien. 
wij l in z.·u OpenbaTings boek God. zij n Heer 
en cheppcr, hem niet a!leen .,de \Ycg der 
Zalighcid" geopenbaan:l, maar wel degelik 
ook licht hem toebedeeld heeft orntrent de 
grote wereidproblemen: cen biik op de wc
rcld. op haar oorsprong, op haai· ,-erloop in 

· de hi ' torie en op haar eindbe- temming. 
Dit alle- als vaststaande wa.arheid in zich 

omdragende. vangt de man · van chnstelike 
weren chap zijn on:ierzoek aan naar de bie
zondere samenhang der dingen. die hij -
als een groot geheel _genomen - reeds in 
~ raat is te overschouwen bij een licht, vas
ter en ~rachriger dan wa.t ooit nit de ~e 
onderzoeken dingen zelf opschitteren kan. 

~iaar daarentegen: De man die dezc ge
geven Waarheid niet erkent; ol - misschien 
ze wel erkent, maar z6 ,~aag en zwakjes 
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dar ze nier al::: z·n intellekrneet lPYen.::blo::-d 
in ]J('m we1 kt - zo·n man ;;ra<1t in ePn heel 
anJe1 e gee,re:::gesteldheid tege110,·er de \ \"t' 

re '. ~I als objekt mu zijn onderzoek . 
Hij mi<;r de grand onde!· zijn rnere11. om 

de hog"<' zelf,.:tancli!!hcicl nn z·11 .!;{ c e;; r 
re crkenneu. re han iha,·en en in \·olle b;>
wu-.rhl'i l a<rn re wcnJen te !!eno\-e r de w::-
rcld ckr s r off el i k e cli ng-en die hij 011-

derzoeken gaar. A !;; wetcn,chappclik on
~le1 zoeker moer hij nu zijn steunpuut ne
men in de wereld irniren hem . l.;.rijpcn moer 
hij nu naai· zog enaam::le ncatra:l!-weten
:-chappe!ike objckti,·ircit: zijn metholr 
lire n!!"t dir mee; en zo baalt hijzelf een 
:-ti et'P door ~ijn eigen g c e" tel i k I k. 

\let die .. merhode'" bedoekn w ij natuur· 
lik ll0 ex.perimenreer- . de meet-. weeg- . c•n 
i ekenk unsr. die - •eelzins onmisbaar en 
diensril!" v oo1· de weren.::cl!ap rler materielr 
din!!en - H'Il onrechre O\-er2ebracht en toe
e-epa..:r i..: ook op het terrei11 ,·an :le !?ecstP-: 
likl' weren;:chappen. Alleen datgene won!t 
dan al" \VaarheiJ, cl .w.z. a:ts resulta'.lt \ an 
.. 1YPTL0 l1-'chappelik onJerzoek" erkend -wa t 
nkn zien:l.Pr-ogen a l:> werkelikheid ,·oor-
hreng-en kan. I n her z i nn el i k -w a a r

n e em bare. en in wat rechtstreek" daar
uir zich deduceren iaat. li!!"r cl:ln 'r a[lp;: -hc
hePJ :-:end crirerium nrn aa-nneruel ikheiJ. En 
hiP1 n!C'e is dan aan a l w at g e e;: r e i i k: 
he,;:war. z·n zelf~w.ndi!?'heid . z·n ei~en\\·ez::-ml 
hPii onrzeg,I. 

Zo be:::raar de du::i.liteit die. geheel ten on-
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rechte, dikwels geponeerd wordt als duali
reit tusscn Geloof en Wetcnschap; maar 
die niets anders is dan dtialiteit fussen Ge
lod .,.e ·w erenschap en On~lovige W eten
sciiai}7 \\etenschap, die uitgaal \ran Reve
latie e_n \\~erenschap die iiiigaat \·an Evolu
t1e, Wctenscliap." 1.}e rekei1ing 1101i:jt met 
de Ordinanfieen Gods eu W erenschap die 
~n ief doet. -- - -

T ussen deze twee te kiezen, is taak en 
plicht ''oor ieier jongeman ,-an christeliken 
huize. Kiest ge u\\- stand.punt niet. dan 
loo pt ge groot ge,·aar van in een tweesrrij ~l 
Ya<:rgekcer:i te blij,·en. En. ge weet hc:t. 
eeH man die tw .. ijfelt, heeft geen gcestelikc 
leef- en wcrkkracht in zicb. 

Keem cen.::; al<> voorbeeld de paedagogiek. 
Er zijn heel war wijsgeren. uie op dit ge
bied zich de profetenmanre l omgehangen en 
geleeraard hebben. dat h e r k i n d '\an 
n a tu re go e d en on sch u 1 dig i s . 
Die le"er '\indt talrijkc aanbangers en '\Cr

<ledigers in aile Janden. '\Ooral in de srudie
kringen \·an her taats -onderwijs . ~Ia:ir het 
spreekr ,-anzelf. dat uit zulk een Jeer een 
hele andere pra"ktijk ,-an oprneding voort
komt. dan de _ prakrijk \'an de. christelike 
chool. Want de chri"'telike oprncJing gaat 

uit van de vlak -tegeno,·ergestelde waar
heid. welke de H. Schrifr ons leert omtrent. 
de narnurlike gesteldheid rnn het mense
lik hart. 

J.fen zou 't haast niet gelo\en, doch wij 
kuunen de stellige ,-erz.ekeriug ge'ten, dat 
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wij meermalen onderwijzers ontmoet h ebben, 
jonge mannen van christelike belijdenis, die 
uit hun onderwijzers-studie deze onbijbelse 
leer had.den meegedragen, ze voor waarheid 
hielden en ze - niets kwaads vermoedend 
- vooropzetten in de op&tellen, die ze schre
ven over opvoeding. 

Veronderstel nu eens, dat zo'n onderwij
zer in a.an.raking komt met een wetenschap
pelik man (laat het er een zijn, die ~If '1.!etS 
gelooft), zai die niet tegen hem zeggen: 
Jonge man, jij hoort niet als onderwijzer in 
een christelike school; jij hebt twee vlak
tegenovergestelde leerbeginselen i n j e 
hoofd, en, bijgevolg, geen een in je 
hart. Jij moot nit de christelike school 
weggaan, of jij moet de l eerbeginselen, die 
de grondslag van de christelike opvoeding 
zijn, eerst deugdelik gaan bestuderen en dan 
van je afwerpen a.I wa.t vierkant da\artegen 
indruist. 

Daarom: Als gij erkent te gel oven in de 
,,Openbaring" en in de Ordina.ntieen Gods, 
dan moet ge ook in uw wetenschappelike 
studie de k oers ~a'tten die logies daarun 
voortspringt. En dan zal 't ook taak zijn 
voor uw Bond om t.ot een prfncipieel on
derzoek van die koers te komen. 

Z6 kunt ge elkander dienen en verster
k en in het hoge, b_ezielende besef dat ook, 
ons menselik d e n k e n tot het g e e s t e
l i k e 1 e v ea behoort en dus van hoger 
s truktuur is dan de dihgen die w}j door 
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wegen, meten. rekenen, en zinnelik "\Yaar
nemen k ennen leren. 

Dit laatste punt hebben wij opzeitelik bc
sproken, los van alle kritiek op .ems bestaand 
Hoger Onderwijs. 

Uw Bond i pas opgericht, uw Art. 2 is 
nog jong. Wij hopen, <lat 't krachtig 
groeien en ·werk en, en Jang Ieven zal. Maar 
uit...-inden zult ge wel spoedig, dat een nieu
we gedachte neerleggen in 't midden van een 
bestaand rnlk;;Ie,-en gelijk is aan 't inplan
ten van een zaadpit. Menselike haast en 
drijving zijn daar voorniet. Yerzorg die 
planting net goed en bid dat God de wasdom 
geve_ 

Andere punten hebben wij u voorgehou
den in min of meer direkte kritiek op ons 
be taand stelsel rnn Hoger Onderwij .~ 

.M:aar onze bedoeling daarmee is niet om 
op de man af ...-erwijt te richten tegen hen. 
die onder ons de leiding op dit gebied heb
ben. De fout, die bestaat, is g e word en 
en he e ft zi ch g e z et gedurende de 
leeftijd van gesiachten; en eist :ipinstens de-. 
zelfde duur van tijd tot finaal herstel. 

Boven<l.ien: Bij de toenemende ingewik
k.eldheid van ons staa.ts- en maatscha-pp.ij 
leven doen de Regeringen niet veel anders 
dan slechts tot wet ma.ken dat wat met on
w:eerstaanbare drang zich in bet volksleveri· 
voelen en gelden doet. . Zolang dus van uit 
de boezi:im van ons .AJrikaans Volk geen 
drang en pressie uit gaat ·naar 'n ·· o Ji r e c hf 
~ r r 1 k -~ n s- ·Hog~~ . ~~~e:~~j's-systeem, in 
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de geest al__;:: door ons geschetst - zolang is 
het niet voaarschijnlik, dat enige Regering 
sterke drijfkracht in die r ichung aanwen
den zal. 

Hier ligt dus een roeping, ook voor stu
derend Jong Zuid-Afrika. Blijf niet stil. 
Roep uw zeestelike behoefte uit van alle· 
plarfonnen en door alle pers-organen. die
u een kam geven wil!en. Door traagheid. 
en werkeloosheid in dit opzicht zult ge u 
bezondigen aan uw eigen ,-olk. Laat 't u 
met te vcel zijn, om tc helpen voorbereiden 
een betere toestand. waar misschicn een 
v()Jgend geslacht pas van profiteren zal. 

Door z.ulke ak sie zal er van zelf een lkrach. 
tige ziel groeien in het Iichaam van uw 
Holl.-A.frik. Studentebond. 

Die Bond groeie en bloeie in de levens
kracb r, die God zelf heeft toegezegd aan al 
wat zich schikt in <le weg van Zijn Ordinan
tieen. 
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