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I. 

DIE EUROPESE UNIVERSITEIT. 

In hierdie tyd waarin ons besig is om op 
elke gebied van die volkslewe onderso•ek in 
te stel na die ,,hoe" en die ,, waarom" van die 
Ieerstellings wat deur die volk g2huldig word, 
is dit van groot belang om ook ons Universi
teite van naderby te beskou, ten einde te 
bepaal of hulle 'n doelstelling het, en so ja, of 
hierdie doelstelling binne die terrein van die 
Afrikaanse wereldbeskouing kan tuis gebring 
word. 

Universitere opleiding wOTd deur di•e hele 
wereld beskou as die voltooiing van die intel
lektuele ontwikkeling van die jeug, as die sluit
stuk van die wetenskaplike vorming van die 
soekende en vorsende gees van die jonger ge
slag, uit wie more en oormore · die leiers en 
regeerders van 'n volk gekies word. As dit 
waar is dat in die kind van vandag die volk 
van more opgesluit is, dan is dit dubbel waar 
dat op die banke van die universiteite van van
dag, die staat van die onmiddellike toekoms 
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gevorm word. Die massa beweeg langsaam, en 
al verteenwoordig die massa onteenseglik die 
volksgevoel, dan bly dit tog waar dat hierdie 
gevoel vertolk moet word deur die woord en 
daad. Hierdie woord kan alleen gespreek word, 
hierdie daad verrig word, deur diegene wat 
geleer het om naas sy hart ook sy hoof te plaas 
in diens van sy volk. Redelike insig en diepe 
oortuiging is nodig naas en behalwe hartstog
telike Iiefde. Die Franse revolusie van 1789 
word gedra deur die vertrapte en geminagte 
volksgevoel, maar di'e voorloper en wegbereider 
vir hierdie gevoel is 'n geleerde van sy tyd: 
Jean Jacques Rousseau, wat deur sy onsterflike 
,,Maatskaplike Verdrag" die wekroep onder sy 
volk laat boor bet. 

Die woord is die aanskoulike gedaante 
van die gedagte, die rede gee vorm aan 
die begeerte en open op die manier die 
weg vir die daad. Daarom is dit ook dat 'n 
volk in sy bloeityd sy universiteite met hoog
agting bejeen, dat by gewillig is om veel op te 
offer om sy hoer onderwys in stand te hou en 
so doeltreffend te maak as wat dit vir horn 
onder omstandighede moontlik is. Daarentee 
is dit 'n tek,en van verval as by sy universiteite 
verwaarloos en toelaat dat sy hoer onderwys 
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afhang van die willekeur van privaat inisiatief, 
en dat dit die speelbal word van toevallige 
politieke magte. 

Die Roede is 'n trotse koningin wat alleen ge
dien kan word deur horn, wat met reine hande 
en suiwere bedoeling homself onvoorwaardelik 
onder haar leiding wil plaas. Laat ons dus nie 
vergeet dat naas die skoling van hart en hand 
moet daar ook wees skoling van die hoof. 

Om aUe misverstand te voorkom wil ems 
direk toegee dat daar 'n groot onderskeid is 
tussen geleerdheid en wysheid, en as veronder
stel word dat die Universiteit in die eerste plek 
staan vir geleerdh2id, dan wil ons dadelik die 
korreksie aanbring deur te betoog dat die Um
versiteit juis daarom sy hoogste roeping ge
mis het. Veelwetery en gebrek aan insig gaan 
hand in hand met mekaar. Ons bedoeling is 
juis om duidelik te maak dat die leiding wat 
van 'n Universit·zit behoort uit te gaan, vormend 
werk op die hele volkslewe, bevrugtend is vir 
sy geestelike welsyn en inspirerend werk op 
die wil tot die daad. 

Die Afrikaanse Universit·2it het op die ma
nier 'n eie taak en roeping wat deur geen ander 
liggaam vervul kan word nie. Let ons nou op 
die oorsprong van die Universiteit soos ons dit 
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ken in ons Westerse beskawing dan vind ons 
twee aspekte wat veral ons aandag verdien. 
Die eerste is dat die Universiteit in sy geeste
like betekenis so oud is as die menslike denke 
self. Toe die eerste denker begin vra het na 
die hoe en waarom van die verskynsele, het 
hy reeds die voorwaarde en reg van bestaan 
van elke Universiteit daar gestel. Dit is na
tuurlik waar dat in daardie tydperk van saam
leef, saamdink en saamwerk van meester en 
Ieerlinge, daar nog geen sprake is van 'n be
paalde gebou waarin gedoseer word nie, of van 
laboratoria waar proewe uitgevoer woTd om 
die geheime van die natuurgebeure te ont
sluier nie. 

As ons egter die Iewe van Sokrates nagaan, 
dan vind ons dat hierdie eminente gees, in die 
volste sin van die woord, die beste tipe van 
leerkrag aan enigeen van die moderne univer
siteite van die Westerse wereld sou kon ver
teenwoordig het. So was Alexandrie enige eeue 
reeds v66r ons jaartelling 'n bekende setel van 
geleerdheid. Met sy biblioteek van ruim 
700;000 beskrewe rolle, was hierdie stad die 
brandpunt van gistende en botsende geest,estro
minge. Maar nie alleen was Alexandrie die 
versamelplaas van die skranderste en ge}eerd-
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ste geeste van die tyd nie, dit het ook 'n on
derdak aangebied, gedeeltelik of geheel op 

staatskoste, aan _die doserende kragte wat hulle 
ondersoek op die manier ongestoord kon voort
sit. Die begrip universiteit in verband met 'n 
bepaalde gebou en met die spesiale taak om 
eksamens af te neem en ·grade toe te ken, is 
dus baie jonger as die meer oorspronklike be
tekenis van universele kennis opdoen en ver
sprei. 

Om die Universiteit se roeping en spesiale 
taak goed te begryp, is dit beslis nodig dat die 
gedagte onder ons sal posvat dat in alle eeue 
waarin daar groot kulturele bloei gekonstateer 
kan word, is daar ook te vind die universitere 
gees en atmosfeer waaronder gedink en gehan
del word, al is daar nog geen sprake van die 
stigting van een of ander spesifieke hoeskool 
nie. As ons hieroOT eens is, kan ons aangaan 
tot die beskouing van die tweede aspek waar
van hierbo sprake is, namelik die tydperk van 
die eerste Europese Universiteite waaruit die 
moderne universiteit, soos ons horn ken oor 
die wereld, cmtstaan het. 

Hierdie tydperk kan min of meer gekarak
teriseer word deur daarvan te praat as die 
skolastieke tydperk van die midde1eeue. ,,Dit 
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is nie moontlik om die korrekte datum aan te 
gee vir die ontstaan van die eerste gespesiali
seerde skole of universiteite nie, om die een
voudige rede dat hulle nie gestig is nie maar 
organies gegroei het uit die volkslewe self" .1 ) 

Volgens die beste geskiedkundig'c outoriteite 
blyk dan dat in Salerno en Bologna respek
tiewelik, die eerste hoer of gespesialiseerde 
onderwys in medisyne en regte gegee is. Die 
naaste datum wat hier geno-em kan word is 
die elfde eeu van ons jaartelling. 

Ook moet ons oppas vir 'n antler v>erkeerde 
opvatting, as sou die Kerk van die tyd die 
Universiteit in die lewe geroep het om daar
deur sy grondstellings hegter gefundeerd te kry. 
Prof. Laurie is hieroor baie beslis en sy opvat
ting word gestaaf deur die beste h istorisi tot 
ons beskikking. 

,,Die kerk het Universiteite net so min gefun
deer as wat dit die ridderskap ingestel het. 
Hulle is gestig deur 'n sameloop van omstan
dighede, wat 'n gro·ep bekwame manne tesaam 
gebring het, wat iets gehad het om te doseer 
en van jongmense wat begerig was om te leer. 

1 ) Rise and Constitution of Universities: S. S. 
Laurie, LL.D. p. 106. 
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Tog was in die tyd die toestemming en be
skerming van die kerk 1en staat nodig vir die 
bevordering van hierdie jonge seminariums. 
Maar in hulle aanvangstadium was hulle onge
twyfeld vrye, opsetlik daargestelde, selfonder
houdende sentrums van geleerdheid, onafhank
lik van kerklike beheer en van staatsvoorskrifte. 
Vry ond2rwys en vry studie was in hulle diep
ste wese. Uit 'n vrye gees is hulle ontstaan, en 
nie uit die brein van een of antler kerklike 
grootheid nie, wat daardeur 'n bepaalde doel
stelling sou beoog het: namelik die ro·2m van 
die Kerk. · 

Maar terwyl dit waar is, is dit nie waar dat 
die kerk onverskillig was ten opsigte van hulle 
bestaan nie, of dat daar geen kerklike to2sig 
sou gewees het nie." 2 ) Inteendeel het die Kerk 
hoer intellektuele ontwikkeling beskou as 'n 
magtige faktor om te kan styg bo die klein'2 
rasseverskille en so die volke van die wereld 
te bereik. 

As ons vra wat die onmiddellike oor~k~ _v.ras 
vir die ontstaan . van sodanige geleerde inst·el
lings, dan is die antwcord: die nood van die 

2 ) Rise and constitution of Universities -
Laurie. bl. 108. 
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mensheid. In Salerno was dit die siek liggaam 
van die mens en sy verpleging wat die eerste 
die aandag getl'ek het, en gelei het tot dieper 
en meer gespesialiseerde studie; in Parys was 
die aandag bepaal by die teologiese vraagstukke 
en in die algemeen die geestelike waardes van 
die mens; terwyl Bologna die eerste opsetlike 
studie van die regsverhoudinge van die mens 
teenoor sy medemens in die }ewe roep. 

Sander aarseling kan ons dus hier praat van 
di'e organiese ontstaan en groei van die Euro
pese universiteit, om te beantwoord aan die 
spesiale behoeftes wat in die samelewing van 
daardie tyd hulle verskyning maak. Oak wil 
ons duidelik wees daaroor dat die universitel'e 
onderrig niks anders was nie as 'n voortsetting 
van die reeds bestaande intellektuele skoling van 
die meer bevoorregte klasse. Dit is natuurlik 
waar dat die Universiteite hulle to·egele het op 
vakke wat in eerste instansie nie op die gewone 
kloosterskool gedoseer is nie, maar gie Univ~:r..
siteit het nie vreemd gestaan teenoor hierdie 
e1'ementere onderwys nie en het die skool no
dig gehad as voorbereiding vir sy meer abstrak
te- en gespesialiseerde onderrig en ondersoek. 

Sodat die toestand in wese nie soclr:nig ver-
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skil het van di•e van ons eie tyd nie ten opsigte 
van die vooropleiding. 

Vra ons egter watter soort student het hier
die oudste universiteite besoek en wat was 
hulle doelstelling met volg van 'n akademiese 
opleiding, dan is die onderskeid wel groot. Van 
diplomas en grade toeken is vanselfsprekend 
nog geen sprake in die beginstadium van die 
Universiteitshestaan nie. Beroepe was nog nie 
deur wetgewing omskryf en gereel soos van
dag nie. Die uitoefening van 'n beroep was 'n 
persoonlike saak, onderworpe natuurlik aan die 
erkenning van en die eise deur die gilde gestel. 
Dit is dus duidelik dat student sowel as dosent 
veel meer belangeloos gestaan het t•eenoor die 
geleerde vakke van die tyd. Dit was 'n tyd 
van soek na kennis terwille van die koennis 
self, en nie omdat dit 'n middel is om geld te 
verdien nie. Natuurlik was daar nog altyd die 
onpersoonlike voordeel van eerbied en aansien 
wat die geleerde en wyse manne in die vorm 
van geeerde lid van die samelewing geniet het. 

Lank het dit egter ni.e geneem nie of die 
kerk het 'n premie gestel op die talentvolste 
van di•e studente wat in die Godgeleerdheid 
tuis is; die beoefening van die beroep van 
sjirurgyn en medisynmeester word langsamer-
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hand 'n gesogte en gevraagde van die sy van 
die gemeenskap. Op die manier word daar eis·e 
gestel aan die kant van die gemeenskap en aan 
hierdie eise word in meer of minder mate 
voorsien deur die universiteite. Die vroee 
renaissance gee ons 'n beeld te si•en wat enig
sins vergelyk kan word met die tyd van die 
Sofiste 400 v. Kr. 

Van kultuurstandpunt beskou was die een 
tydperk so. gaoties as die antler, en dit is juis 
in sulke onsekere tye dat die mens meer dan 
ooit sy toevlug neem tot die rede. Die gees
telike nood in die Griekse tyd het 'n Sokrates 
na vore laat kom; , die Renaissance bring tal 
van eminente geeste op die toneel en maak dit 
moontlik vir die groepering van hierdie manne 
en hulle volgelinge in bepaalde plekke, sodat 
op die manier die univ>ersiteit 'n gevestigde 
instelling word, wat sindsdien nie weer uit die 
lewe van die Westerse kultuurvolke verdwyn 
het nie. 

Die woord universitas met die suggestie van 
universeel, het aanleiding gegee tot die opvat
ting dat universiteit kragtens sy woordbete
kenis die idee van universaliteit van wetenskap 
en kennis in sig sluit. 
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Dit is egter nie die geval nie. Oorspronklik 
vind ons dat die woord universiteit herhaalde 
kere gebruik word vir 'n gemeenskap, waarby 
daar geen sprake is van geleerdheid of hoer 
ontwikkeling nie. Dit is dan ook duidelik dat 
ons hier te doen het met die woord in sy _oor-
dragtelike betekenis. Wat vroeer was universi
tas magistrorum et cholarium, d.i. 'n vereniging 
van meesters en leerlinge, word later oorgedra 
op die instituut, en omdat die universiteit in 
die verlede altans, nog altyd voorgegee het om 
in •eerste instansie oor grondbeginsels en prin
sipes te handel, het die verklaring van self
sprekend gekom dat die universiteit die naam 
d_.!'~ omdat sy funksje universe~! _i~ 

Wat egter treff.end is, is dat reeds van sy 
geboorte af aan die universiteit die betekenis 
in horn dra ;~n '•n koordinering van krag~~: die 
besinnende, formulerende, Iogiese en meer sta
tiese van die dosent aan die een kant, en die 
dinamiese, wordende, maar nog onrype van die 
dissipel aan die antler kant. 

Dit is in hierdie sin van koordinering van 
kragte in die soek na wa_arheid_, wat ons die 
~iepste bete.kenis van universiteit moet sien. 
Dat die Universiteit doserend en eksaminerend . 
is, dat by voorberei vir die beoefening van een 
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of ander beroep is bykomsti&i en mag nooit sy 
oorspronklike roeping en doel oorskadu nie. 

Met die ontwaking van intellektuele belang
stelling in die begin van die dertiende eeu, was 
daar 'n soort stormloop van studente na die 
paar inrigtings in Europa wat die naam univer
siteit werd was. So lees ons dat Bologna in 
hierdie tyd 10,000 studente tel terwyl dit 'n 
vyftig jaar later hierdie getal verdubbel het. 
Nie net in Italie is hierdie toeloop van studente 
so groat nie maar in Parys en Oxford word die
selfde verskynsel opgemerk. Dit behoort ons 
nie t•e verbaas nie, as ons in aanmerking neem 
dat die universiteit in sy kinderskoene, nog nie 
so 'n skerp onderskeid gemaak het tussen hoer
skoolleerling en universiteitstudent, soos ons 
dit vandag doen nie. Sander oordrywing kan 
dus gese word, dat seker 80 tot 90 persent van 
die tien- of twintigduisend studente van Bolog
na vandag op die hoerskoolbanke hulle plek 
sou gevind het eerder as in' ons universiteits
leeskamers. Tog bly dit 'n merkwaardige ver
skynsel, as ons in aanmerking neem dat die 
gees van die middeleeue veel meer gerig was 
op religie en geloof; op die mistieke van die 
openbaring .van God aan die mens en op die 
voorbereiding van di•e menslike siel vir 'n hier-
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namaals, as op die vermeerdering van kennis en 
die ontwikkeling van eie oordeel. Hier was dus 
'n intellektuele ontwaking van so 'n omvang 
dat selfs die maatskaplike orde in gevaar ge
kom het. Die stede was nie ingerig om 'n tyde
Iike toevloed van mense by tienduisende te 
huisves nie, laat staan hulle van al die nodige 
t·e voorsien. So ontstaan daar wat bekend is 
in die geskiedenis as vorming van ,,nasies" binne 
die studerende groepe aan Universiteite. Hulle 
het bestaan uit vrye, selfregerende gemeen
skappe binne die universitas. Die studente wat 
tot die stad self behoort het, het egter nie tot 
die nasies behoort nie. Die bedoeling van sulke 
nasiegroepe was om gemeenskaplike hulp te 
verleen en sekere regte en voorregte te verkry. 
Ook was dit nodig ter verdediging teen die bur
gerbevolking van die stad wat soms tot gevaar
like vyandelike dade oorgegaan het. Die ver
skillende ,,nasies" het hulleself verenig tot 
twee groot groepe, wat bekend gestaan het on
der die benaming van universitas citramon
tanorum en universitas ultramontanorum. Die 
eerst·e het uit sewentien, die tweede uit agtien 
,,nasies" bestaan. Elkeen van h ierdie twee h~!t 

sy eie rektor en antler universiteitsgesagsdraers 
ge~ies. In die begin van die sestiende eeu vind 
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ons vir die eerste keer een rektor in plaas van 
twee. 3 ) Hier vind 'n mens dus die oorsprong 
van die verskillende studente ,,corps" soos hul
le vandag op die vasteland van Europa aan
getref word. 

Om die verder ontwikkeling van universitere 
onderwys te begryp, is dit goed om in aan
merking te neem dat die tal van universiteite 
wat veral in die vroee renaissance ontstaan het, 
hulle voorbeeld gekies het van een van die 
genoemde vroegste universiteite. Salerno, 
wat liom hoofsaaklik tot die mediese we-

. tenskap van sy tyd bepaal het, skyn nie baie 
navolgers te gehad het nie. Terwyl Bologna 
voorloper was van 'n aantal Italiaanse, Spaanse 
en Franse universiteite, skyn dit lang nie die 
invloed van di·e Paryse Universiteit te gehad 
het nie. Dit is goed te begryp as ons let op 
die feit dat, hoewel Bologna die eerste Hoe
skool vir die Romeinse reg was, en as sodarrtg 
ook hoe roem verwerf het in sy tyd, maar aan
gesien buite Italie nog baie ander regsbeginsels 
•en regspraktyke gegeld het, en ook omdat die 
behoefte van die tyd nie net bestaan het in 
gabrek aan regsinnigheid en regsreels nie, maar 

a) $, $, J,,ciuri~ i~a..p. bl. 133. 
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te vind was oor die hele terrein van wat van
dag genoem ,word geesteswetenskappe, dit nie 
Bologna was wat die moeder van die gros van 
die ·Europese universiteite was nie maar wel 
_Parys, In Parys het die katedraalskool _g_i~. 

_kern van di!e Universiteit geword. Omstreeks 
1200 vind 'n mens te Parys 'n universitas ma
gistrorum et scholarium, wat niks anders bete
ken as 'n gemeenskap van meesters en leerlin
ge nie. Die begrip magister is hier nie 'n aan
duiding van professor, maar word alleen ge
bruik vir diegene wat na voltooiing van die 
artes liberales, vir verder studie of vir doseer
werk, aan die skole van Parys . verbonde geb]y 
het. Teologi·e en kanonieke reg was in Parys 
die vernaamste vakke van die Universiteit, 
hoewel die Jys al gou uitgebrei is om die studie 
van die humaniora in te sluit en daarby die 
natuur- en wiskundi,ge wetenskappe. 

,,Ten opsigte van die stof van universitere on
derwys het die kultuur horn tot lank na di•e 
middeleeue uitermate konserwatief gedra. Van 
die late oudheid het die mense die stelsel van 
vakke geerf, wat onder die naam yan artes li
bera}es of vrye kunste, die opleiding van die 
beskaafde Romein uitgemaak het. Die vrye 
kunste was sewe in getal, verdeel oor 'n voor-
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bereidende drietal, die trivium, en 'n viertal 
wat daarby aansluit, die quadrivium. Die eerste 
het bestaan uit grammatica, rhetorica en dialec
tica, d.w.s. taalkunde, spreekkuns, en redeneer
kuns. Onder hierdie rubrieke is die hele 
sisteem van die sogenaamde geesteswetenskap
pe opgebou: die letterkundige en historiese 
vakke uit grammatika, die wyshegeerte uit 
dialectica, terwyl rhetorica die uitgangspunt 
gelewer het vir die akademiese regstudie met 
name die van die Romeinse reg. 

Die quadrivium omvat arithmetica, geometri
ca, astronomia en musica. Die eerste drie hier
van het die praktiese wetenskap uitgemaak van 
die oudromeinse landheer. Onder musica was 
nie bedoel kennis en be0'2fening van musiek 
nie, maar alleen die teorie van musiek. 

Die quadrivium het die grondslag gelewer 
vir die wiskundige en sterrekundige weten
skappe." 4 ) 

As ons 'n vergelyking maak van die manier 
van studeer, die leefwyse op die universiteit, 
grade toeken, selfs die akademiese drag wat 
studente moet aanhe as huHe klasse bywoon-

4 ) Vry gesiteer na Encyclopaedic van Winkler 
Prins: ,,Universiteit". 
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dan skyn dit asof die Engelse Universiteite die 
karakter van die middeleeue die suiwerste be
hou het. Hieronder is Oxford natuurlik die 

•eerste op die lys. 

Dit is ook interessant om te weet wat die 
oorsprong is van onse B.A.-, M.A.- en doktors
grade van vandag. Die Paryse instituut het 
reeds in 1215 voorgeskryf, dat elke student 'n 

meester moes he wat vir horn verantwoordelik 

was en wat sy foute kon korrigeer. Om nou 

as leier te kan optree was die graad van 

Bacalarius later Baccalaureus, wat dieselfde is 

as Eng. Bachelor, genoeg. Die woordbet·ekenis 

was in die begin niks anders as jonkman of 

helper. Maar omdat die persoon intellektuele 

leiding moes gee, het die term 'n bepaalde in

houd gekry wat veronderstel dat 'n seker hoogte 

van ontwikkeling deur so 'n persoon bereik 

was. Van die vroulike geslag was niemand 

toegelaat tot die Universiteit nie, sodat ,,Bachel

or" volkome toepaslik was. 

Die titels magister, doctor en professor was 

in die middeleeue gelykluidend. Dit is eers 

deur die gebruik onder bepaalde omstandig-
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hede, dat hierdie woorde die spesiale betekenis 
gekry het waaronder ons hulle vandag ken.~) 

In later tyd is die meeste antler Europese 
Universiteite opsetlik gestig as gif van 'n vars, 
of as beloning vir die dienste van 'n stad of 
provinsie. Hierdie Universiteit•e het dan ge
woonlik een van die ouer reeds bestaande uni
versitei te tot model geneem. Die Duitse lande 
het hulle oudste universiteit gekry in Praag, 
1348, deur Keiser Karel IV, die Nederlande die 
een van Leuven in 1425. 0 ) 

In die 16e en 17e eeu het die aantal van 
uniV'ersiteite vinnig toegeneemJ om te kan 
voorsien in die behoefte van die opko.:
mende natuurwetenskappe en_ die klassiek~. 

Die aanwas in getal, sowel as in omvang, van 
Europese Universiteite, het gestadig voortge
gaan gedurende die laaste vier of vyf eeue, nie
teenstaande die grater of kleiner staatkundige 
gebeurtenisse in die verskillende lande. As 'n 
mens in aanmerking neem wat daar alles ge
beur het-ooTloe, rewolusies, hervorminge, state 
geskep en state vernietig-dan bly dit as een 

5 ) Winkler Prins: Encyclopaedie: Universi
teit. 

6 ) t.a.p. Winkler Prins: Universiteit. 
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van die wondere van die geskied2nis, dat die 
Universiteite betreklik ongestoord hulle werk
saamhede kon voortsit en so die band met die 
verlede bewaar het. Hierdie verskynsel is se
ker vir 'n groat deel te verklaar uit die feit, 
dat die Universiteite nog altyd kans gesien het 
om hulleself buite die brandpunt van politieke 
stryd te hou. Van hulle kan met waarheid 
gese word: State mag kom en State mag gaan, 
maar ons hou vas en bly voortbestaan. _So het 
die Universit·2it tot 'n sekere mate die stabili
serende faktor verskaf in die steeds wisselende, 
~istende en str_ydende kultuurwereld_. Maar an
dersyds het die Universiteit kragtens sy aard 
en doelstelling, ook getoon dat hy deur h2grip 
van die nuwe situasie en waardering van wat 
waardevol was in die nuwe leer, homself kon 
aanpas in die veranderende wereld. Hierdeur 
kom dit dat die be2ldestormers van alle eeue, 
state en kerke vernietig, terwyl die Universiteit 
gespaar bly. Dit spreek vanself dat ons hier 
nie praat van geboue in die eerste plek nie. 

Die te1npel van die wysheid iE tot dusver ge
Iukkig nog nooit in diens getree van die oor
Iogsgod nie, maar ~on nog altyd aanspraak maa~ 
op beskerming van vriend en vyand_, omdat di! 
ten diens staan van alle mense te aU2 tye .. 



II. 

DIE UNIVERSITEIT IN SUID-AFRIKA. 

OOT die ontstaan en groei van universitere 
onderwys in Suid-Afrika kan ons baie kort 
wees, omdat hier nie iets nuuts of iets anders 
as die Europese Universiteit tot stand gekom 
het nie, maar eenvoudig 'n voortsetting is van 
wat reeds in Engeland 'n eeueoue tradisie ge
had het. Wat sy groei betref, is alles nog van 
so 'n resente datum dat geen uitvoerige geskied
skrywing daarvan nodig is nie. 

Van universitere onderwys in S.A. kan daar 
eers sprak•e wees in die laaste kwart van die 
19e eeu. Want al is dit waar dat die ,,South 
African College" in die Kaap reeds vanaf 1829 
bestaan het, kan ons dit beswaarlik as iets an
ders beskou as 'n gewone hoerskool tot 1873. 
In hierdie jaar word die Universiteitswet aan
geneem, op grond waarvan die kollege wat 
vroeer 'n private inrigting was, dit van 1878 
geheel en al tot 'n openbare instelling maak, 
gewy aan universitere onderwys. Tog is dit 'n 
feit dat die kollege eers in 1900 opgehou hct 
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om vir die matrikulasie-eksamen voor te berei. 
Hier is dus 'n geleidelike oorgang gewees van 
hoerskool tot kollegeaktiwiteite. Uit hierdie 
S.A.-kollege het later die Universiteit van Kaap
stad ontstaan, deur 'n wet van die parlement, 
waarby aan die Universiteit van Kaapstad, vanuf 
2 April 1918, regspersoonlikheid verleen is. 

Reeds vanaf 1873 bestaan daar die sogenaamde 
Universiteit van die Kaap die Goeie HOO!), maar 
dit was maar net 'n eksaminer2nde en kQ::. 

ordinerende liggaam wat op die manier die ak
tiwiteite van die verskillende kolleges soos 
hulle ontstaan het in Oranje Vrystaat, Trans
vaal, Natal en Kaapland kon kontroleer. Die 
wettige opvoJger van hierdie Universiteit van 
Kaap die Goeie Hoop, vind ons vandag voortleef 
in die vorm van die Universiteit van Suid-

' Afrika. Ook die Universiteit van Suid-Afrika 
bestaan alleen kragtens die konstituerende kol
leges waaruit dit saamgest•el is. Hieronder tel 
ons op die oomblik nog die Hugenotekollege te 
Wellington, Rhodes Universiteitskollege te Gra
hamstad, die U.K.O.V.S. te Bloemfontein, P .U.K . 
te Potchefstroom en di·e N.U.K. te Pietermaritz
burg. Elkeen van hierdie genoemde kolleges 
het regspersoonlikheid en geniet 'n groot mate 
van selfstandigheid in verband met eie aktiwi-
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teite, maar wat 1'2erplanne en eksamens betref, 
staan dit onder beheer van die saamgestelde 
Senaat, nl. die Senaat van die Universiteit van 
S.A. 

Sinds 1916 is daar heelwat gedoen in die 
rigting van die daarstelling, van onafhanklik 
van mzkaar bestaande, Universiteite in die Unie 
van S.A. 

Kaapstad en Stellenbosch het tegelyk uitge
tree uit die oue verband en oorgegaan tot die 
stigting van die Universiteit van Kaapstad en 
Stellenbosch respektiewelik, met vryheid vir 
die opstel van 1'2erplanne, aanstel van leer
kragte en die uitreiking van grade en diplomas 
onder naam en met die gesag van die inrig
ting self. 

Op hierdie weg is hulle gevolg eers deur die 
Witwatersrandse Universiteit en toe deur die 
Universiteit van Pretoria. 

Ons het dus vyf universitere inrigtings, waar_ 
van vier as selfstandige universiteit•e bestaan 
en di·z vyfde 'n samestelling is van die reeds 
genoemde Universiteitskolleges. 

Dit is van belang om iets te begryp van die 
aard en samestelling van hierdie verskillende 
universiteite, om te kan oordeel oo·r die waarde 
van hulle bestaan en voortbestaan vir die be-
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treklik kleine blanke bevolking van ons land. 
Toe oorgegaan is tot die stigting van die Uni
versiteit van Kaapstad, was daar eers sprake 
van 'n moontlike inlywing van die ,,Victoria 
Universiteitskollege" te Stellenbosch met die 
bedoeling dat die fakulteit van lettere sy swaar
tepunt op Stellenbosch sou he, terwyl die fa
kulteite van wis- en natuurkunde, ingenieurs
wese en medisyne hulle tuiste in Kaapstad sou 
he. Stellenbosch het hom sterk verset tezn 
so 'n plan, en hoofsaaklik op grond van verskil 
in voertaal, maar ook op grond van innerlike 
doelstelling van die twee inrigtings. Terwyl 
die Kaapse Universit·eit sy oog sal rig op die 
stedeling en veral aandag sal gee aan tegniese 
skoling in die natuurwetenskappe, het Stellen
bosch die tuiste geword van die Afrikaansspre
kende student, •en dus veel meer die behoefte 
van die platteland op die oog gehad. 

In die tyd van afstigting was <lit moeilik vir 
die Afrikaner om oortuigende argumente te 
lewer vir hierdie tweestroom-beleid, te meer 
omdat nergens nog enige praktiese proef be
staan het van die een of antler rigting nie. 
Vandag kan ons op grond van heelwat meer 
ervaring verklaar, dat hierdie stap in werk
likheid die begin was van die emansipasie van 
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die Afrikaner op universiten~ gebied. Die man
ne en vroue wat gestaan het vir die volkome 
gelykstelling van die Afrikaner en sy taal binne 
die Universiteite van Suid-Afrika, verdien ons 
dank net so goed as die wat dit gedoen het op 
staatkundige gebied. 

Toe in 1921 en 1930 respektiewelik die Uni
versiteit van Witwatersrand en die Universiteit 
van Pretoria hulle onafhanklike status verwerf 
het, was daar geen twyfel aan die rigting wat elk
een van hulle sou inslaan nie. Die feit alleen 
al dat binne die mure van die ou T.U.K. 'n 
Teologiese Fakulteit van die Ned. Hervormde 
Kerk gevestig was, wat opleiding gegee het aan 
toekomstige predikante van sy kerk, was ge
noeg bewys watter deel van die samele
wing hoofsaaklik sy weg gevind het en in die 
toekoms sal vind, na hierdie inrigting vir uni
versi tere onderwys. Hierdie fakulteit is later 
versterk deur 'n selfstandige toevoeging van die 
kant van die Neder-. Ger. of Hervormde Kerk, 
deur die stigting van wat bekend staan as 
Afdeling B van die Teologiese Fakulteit aan 
die Universiteit van Pretoria. 

Om die gees van die Afrikaanse inrigtings 
teenoor die van die meer Eng. georienteerde 
inst>ellings vir hoer onderwys, te begryp, is dit 
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nodig om 'n blik op ons geskiedenis te slaan en 
daarvan veral op die deel wat met ons onderwys 
te doen het. Dit is baie belangrik om te ont
hou dat nog ons laeronderwys, nog ons hoer
onderwys organies uit die volksbodem met Sj'. 

behoeftes ontstaan het .. Inteend2el, sinds 1806 
het ons in Suid-Afrika die geskiedenis beleef 
van die veroweraar en die verowerd·2 volk, 
waardeur die natuurlike wording en groei van 
ons onderwys radikaal verstoor is. Na die Groot 
Trek is weer 'n moontlikheid geskep deur die 
stigting van die twee republieke, dat die Afri
kaner 'n onderwysstelsel sou verkry wat aan
gepas is aan die aard van die volk en ingeng 
is kragtens die behoefte van sy land, wat vir 
horn bestaan het, nie in ,,this Country" nie, maar 
wat inderdaad sy vaderland was. Maar die tyd
perk van di·e bestaan van die republieke was 
te kort en te onrustig, om veel meer as 'n begin 
te maak met, en 'n vingerwysing te gee na, 
wat ons hoer onderwys behoort te wees, en 
waarna die toekomstige Afrikaanse Universik~it 
behoort te streef. 

Gedurende die tydperk 1840-1899 was die 
twee republieke in 'n gedurige stryd om bestaan 
betrokke, tot so 'n mate dat aan die stigting 
van inrigtings vir universitere onderwys nou-
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liks kon gedink word. Tog het ons alle rede 
om te glo dat die versiende OU Staatspresident, 
Paul Kruger, toe reeds die bedoeling gehad het 
dat die Gymnasium moes uitgroei van 'n mid
delbare skool tot die Universiteit van die repu
bliek. Deur die veroweringsoorlog van 1899-
1902 is hiervan niks gekom nie, en was die 
organiese groei van onderwys in O.V.S. en 
Transvaal ook vir goed gebreek. Met die instel
ling van selfbestuur eers in Transvaal 12n kort 
daarna in 0 .V.S., maar veral na die tot-stand
koming van die Unie van S.A., het by die Afri
kaner weer die hoop begin opleef dat hy op 
onderwysgebied sy geskonde regte mog herstel 
kry. Hierdie hoop was toe nog nie duidelik 
geformuleer nie, en was nog nie uitgespreek 
deur die leidende geeste op onderwysgebied 
nie, maar was onteenseglik aanwesig in die hart 
van die volk. Die eerste vertolking van hierdie 
gevoel is gegee deur die onderwyswet van Genl. 
Hertzog in die Vrystaat. Die wet was net pas 
in werking getree toe die Unie tot stand gekom 
het en die provinsiale rade verantwoordelik ge
word h et vir die onderwysbeleid van elke 
provinsie, behalwe in die geval van tegniese en 
universiteve onderwys wat nog altyd onder die 
Unie-wetgewing sou ressorteer. Die Hertzog-
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wet het pertinent die aandag gevestig op die 
belangrikheid van moedertaal as voertaal by die 
onderwys. Weliswaar was hierdie ma.:dertaal 
nog altyd Hollands en nie Afrikaans nie, tog 
was dit 'n geweldige stap in die rigting van die 
herstel van die regte van die Afrikaner-kind. 
Want ook in die gevalle waar die ou.:r te on
kundig was om homself rekenskap te gee van 
die eerste en belangrikste grondslag van gesonde 
onderwys, het die staat nou gekom om die regte 
van di•.: kind te verdedig, ook selfs teen die 
wanbegrippe op onderwysgebied van die ouer in. 
Amptenare het deur onkunde, onmag, en mis
kien ook deur onwil, probeer om hierdie wet te 
verongeluk in die praktyk. Dit het gelei tot die 
berugte regsaak teen Genl. Hertzog wat voor 
di·.: hof gedaag is deur twee afgedankte inspek
teurs. Hierdie gebeurtenisse het 'n diep indruk 
gemaak op die gemoed van die jeug wat op 
daardie tyd op die banke van die Universiteits
kolleges gesit het. 

'n Tweede faktor wat meegewerk het om 
die studerende jeug nasionaal bewus te 
maak, was die daarstelling van Artikel 137 
in die grondwet van die Unie. Weer was 
dit die stem van die Vrystaatse 1'.:de wat gehoor 
is in verband met die eis van volkome gelyke 
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regte vir die twee tale in S.A. Liewers geen 
eenheid van staat, so het hulle g2redeneer, as 
dit moet verkry word ten ko'Ste van die geboor
tereg van die Afrikaner. 

Wanneer die po]itieke geskiedenis van die 
Unie van Suid-Afrika een dag opgediep word 
en te boek g2stel word, sal dit nog blyk hoeveel 
die al of nie uitvoer van die letter en gees van 
Art. 137, die val van die een na die antler 
regering veroorsaak het. 

Voeg 'n mens nou nog hierby die invlo2d van 
die georganiseerde taalbeweging van hierdie 
tyd, dan is dit duidelik dat die Afrikaanse jeug 
van Kaapland tot in Transvaal Iangsamerhand 
hulle kragte begin saamsnoer het. In hi·2rdie 
atmosfeer was daar vir 'n inrigting soos die van 
Stellenbosch maar een weg oop, as hy die toe
Joop van Afrikaanse studente wil bly behou in 
die nuwe Universiteit van Stellenbosch,-en 
dit is dat hy nie met die Universiteit van Kaap
stad moes saamsmelt nie. 

Dit sou 'n groot fout wees as iemand ter ver
klaring van die anti-houding sou wil aanvoer: 
die opgesweepte gemoedere deur die groot oor
Iog, wat nog sy nasleep in S.A. in die vorm van 
gedode, gestrafte, geru1neerde en verarmde 
rebelle, ten voUe uitgevier het. 
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Nie die wereldoorlog was die oorsaak van die 
groat verskil in uitkyk tussen die Afrikaner en 
die Engelse imperialis en kosmopoliet nie, 
maar die wereldoorlog het maar net die geleent

heid verskaf vir die duidelik aan die dag st<?l 

van hierdie verskil. Dit is 'n verskil van we
reldbeskouing en lewensopvatting tussen die 
ouer, wettige en onvervr2embare kinders van 
Suid-Afrika en die vreemde, nie-aangepaste 
Sons-of-England. Want toe die nawee van die 
oorlog, wat soveel verbittering ook in ons land 
veroorsaak het, langsamerhand begin v2rdwyn, 
het daar nog altyd oorgebly die bewuste stre
we van die Afrikaanse dosent en student, om sy 
Afrikanersiel ten volle uit te leef op 'n univer
siteit wat in alle opsigte vir sy r2gte en belange 
daar gestel is. Vir volle twintig jaar is hierdie 
stryd aan die gang, en as ons vandag inventaris 
opmaak van die stand van sake, dan is dit met 
'n gevoel van trots en dankbaarheid dat ons 
kan terugkyk op die afgelegde weg. 

Want waar die kultuurstryd van die Afrika
ner tot dusver vaag aangevoel, en onduidelik ge
formuleer was, sou dit van nou af aan die gedagte 
en taal, die gevoel en rede, van die skranderste 
en mees ontwikkelde ender ons tot sy beskik
king he. 



34 

Die ontwikkelende jeug sou nou eers vanaf 
die laerskool tot dwarsdeur die Universiteit sy 
kennis kan opdoen deur middel van sy eie taal, 
en aan die hand van leerkragte wat voel soos 
hy voel en stry vir dh:!selfde beginsels waar
voor hy stry. 

Gee my die jeug en jy gee my die volk, is 'n 
waarheid wat hier ook weer ten volle getoets 
kan word. Want nou dat daar nie meer kuns
matige hindernisse in die weg van die vorsende 
•en worstelende gees van die jong geslag gele 
word nie, nou word die Afrikaanse probleme 
meteens vir ons so duidelik, en in meeste gevalle 
Iyk hulle nie eens meer op probleme nie, want 
hulle oplossing Ie voor die hand. Die volksaak 
kan nou vir die eerste maal as 'n geheel gesien 
word. Ni·c net is dit 'n saak van taal en taal
regte nie, nie net 'n saak van staatsvorme nie, 
nie net van kuituur- of ekonomiese wantoestan
de nie--maar dit is dit alles te saam en nog 
veel meer, dit is 'n volk wat tot volle ontwa
king gekom het. 

Hierdie volk vra na l·ciding op elke gebied 
van die samelewing. Hy soek na 'n Ieier w:at 
in staatkundige sake leisels in eie hande durf 
te neem en die volk op bane lei wat horn kan 
bring tot volkome realisasie van sy hoogste 
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ideale; hy soek na leiers op geestelike gebied, 
wat soos prof«.~te en martelaars die voorbeeld 
sal gee van selfopoffering en getrouheid, van 
eerlikheid en waarheid; hy soek ook na leiding 
op stoflike gebied, sodat die kinders van Suid
Afrika in besit sal kom van wat hulle regmatig 
toekom,-hierdie leiers moet gevind word on
der die geskoold«~ kragte, wat die voorreg ge
had het om binne 'n Afrikaanse Universiteit 
selfkennis en volkskennis op te doen, maar bo 
al kennis van onverganklike en onvervreem
bare waardes. 

Dit bring ons vanself tot die vraag wat die 
taak is van 'n Universiteit binna 'n bepaalde 
samelewing. Hierdie vraag sal onder die oe 
gesien moet word, voordat ons ons aandag kan 
wy aan die uiteensetting van die meer spesifieke 
taak van die Afrikaanse Universiteit binne die 
Afrikaanse samelewing. 



III. 

DIE UNIVERSITEIT EN DIE SAMELEWING. 

Wat is die taak van die Universiteit in v>er
gelyking met die van die Hoerskool? Het die 
Universiteit verpligtings van sorg en opvoeding 
van die jeug binne sy mure, en het hy pligte 
as intellektuele 1'2ier teenoor die gemeenskap? 

Hoe moet die Universiteit sy houding bepaal 
insake beroepsopleiding? 

Wat moet _syvaarder weeg py die Universiteit: 
die opleiding van studente, of die ondersoeks
werk van sy dosente? 

Hier is 'n Jysie van vrae wat hulleself om die 
een sentrale .vraag groepeer: wat is die roeping 
van 'n Universiteit binne 'n bepaalde samele
wing? 

Dat hierdie vraag nie so maklik is om sander 
teenspraak te beantwoord nie, blyk uit die feit, 
dat die J:>ogenoemde vrae deur die l•ede van 
geen enkele Senaat in ons land eenstemmig be
antwoord sal word nie. 

Maar as die kragte wat self die Universiteit 
maak tot wat dit is, nie weet wat die doel ·~n 
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~trewe van hulle inrigting is nie, hoe moet die 
gemiddelde lid van die volk dit dan weet? En 
dat hy dit sal begryp is tog die groot begeerte 
van elke Universiteit. Want die Universiteit 
moet gedra word deur die gemeenskap in wie 
se midde hy werk anders is hy tot aftakeling, 
steriliteit, en uiteindelik die dood, gedoem. Ons 
bedoel nie hier in die eerste plek dat die Uni
versiteit finansieel gesteun moet word deur die 
publiek nie, maar wel dat hy ~eestelike weer~ 
klank in sy omgewing moet vind, as hy nie 
totaal ge'isoleerd, fisies en psigies magt·eloos wil 
staan teenoor die lewe nie-en met ~ierdie 

lewe se probleme het die Universiteit tog im
mers te doen: 

In nog 'n ander opsig is dit nodig dat die 
betekenis van die Universiteit s·e taak goed be
gryp sal word. Die ouer geslag word immers 
verwag om hulle seuns en dogters wat die intel
lektuele rypheid bereik het, aan te moedig om 
die . Universiteit te besoek vir verder vorming 
en voorbereiding vir hulle lewenstaak. Maar 
hoe sal die ouer met vertroue aan sy kinders 'n 
universiteitsloopbaan kan aanbeveel as hyse!f 
nie, maar ook die predikant en die hoofonder
wyser van sy dorp, nie weet waarvoor die uni
versiteit tog eintlik staan nie? 
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Twee dinkrigtings, wat hulle ook openbaar as 
twee ontwikkelingsrigtings op· die terrein van 
universitere onderwys_, kan maklik onderskei 
word. :Pie een is die neiging om die Univer
siteit te sien as 'n inrigting vir opleiding vir 
h2roepe, net soos 'n vakskool besig is om op 
te lei vir ambagte. Daar sal hier dus sprake 
kan wees van graadverskil maar nie van soOTt
verskil tussen Ambagskool en Universiteit nie. 
Volgens hierdie sienswyse word die vakke en 
Ieerkursusse van die Universiteit dan ook be
oordecl. Die maatstaf wat aangewend word is: 
wat is die nut van so 'n vak? Of ook: wat 
wil die publiek he? Die samelewing word voor
gestel as 'n grootmark waarop vraag en aanbod 
mekaar moet ophef; die publiek vra om seker 
dienste, die Universiteit is daar om in die be
hoefte te voorsien. Wanneer daar g2en belang
stelling in bepaalde rigtings van ontwikkeling 
by die gemeenskap bestaan nie, sal dit ook nie 
die taak wees van di><~ Universiteit om vir soda
nigc vakke voorsiening te maak nie. Verder 
sal hy O'Ok sy doelstelling en ontwikkelingsrig
ting moet wysig namate die tydgees verander, 
en sy opleiding vir studente so moet inrig, dat 
hulle sal kan konkureer op die ope mark.· 
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Teenoor hierdie pragmatiese opvatting van 
akademh~se opleiding, staan daar <!ie meer kon-: 
servatiewe, wat die universiteit beskou as die _ 
kweekplaas van die besondere intelligensies_ 
uit die jeuggarde van 'n volk. Dit gaan hier in 
die eersfa plek om die intellektuele ontwikke:: 
Jing van die student en hierdie ontwikkeliri_g 
liefs oor so 'n wye veld as moontlik is,_ Dat so 
'n student ook later 'n beroep sal vul, is nie die 
sorg van _die professor nie. !3Y taak is om van. 
horn te maak 'n selfstandig-dinkende en meto: 
~~es-arbeidende ~2~. Is dit nodig dat hy nog 
'n tegniese skoling sal deurmaak nadat hy sy 
akademiese studie voltooi het, dan is dit nie 
noodwendig dat die Universiteit hierdie afrig
ting sal waarneem nie. Hi,2rvoor moet gesorg 
word op ander manier, of die Universiteit kan 
dit beskou as 'n bykomstige taak wat hy as 'n 
ekstra op sy skouers neem, maar wat nooit 
mag lei daartoe dat hy sy hoe roeping sal ver
saak, of ook maar enigsins sal verwater nie. 
Die universiteit beskou homs2lf as priester van 
- - -
die V:'etenskap en dienaar van die waarheid _ in 
die eerste plek, en al die ander is bykomsti_g. 

Dit is duidelik dat ons hier met twee ver
skillend2 standpunte te doen het, en namate ons 
die een of die ander inneem, sal ook ons ant-
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woorde op die reeks vrae wat aan die begin 
van hierdie beskouing gestel is, moet getuig 
van 'n gees van praktiese en nuttig,2 doelstel
lings, o_f die van belangelose verdieping in 'n 
vraagstuk sonder enige praktiese doel. 

Dit is verder ook duidelik, dat ons nie hier 
met 'n eenvoudige reg of verkeerd kan uitmaak 
watter opvatting meer reg van bestaan het nie. 
Gelukkig is dit nie nodig om tot sulke dras
tiese konklusies te kom nie. Die weg wat ons 
moet inslaan is om die konsekwensies van elk
een van die standpunte vir hulleself te laat 
spreek. Dh~ waarheid le gewoonlik tussen twee 

· uiterstes. 

Met die opkoms en groei van die biologiese 
wetenskappe, veral in die begin van die twin
tigste eeu, het di'c neiging al meer tot uiting 
gekom om die denke van di~mens van uit 'n 
suiwer teleologiese hoek te bekyk. Dit wil se 
die oorsprong en aard ·van die denke woTd dan 
benac1'2r van uit die gesigspunt van 'n geskikte 
instrument te wees vir die instandl:'\.ouding van 
die lewe. Die dinkende en helderdinkende 
mens is eerder in staat om sy ]ewe in stand te 
hou, as di,2 een wat in moeilike gevalle nie 
insig en deursig genoeg het om sy handelinge 
daarna in te rig nie. As ons ver genoeg terug 
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gaan, so redeneer hierdie mense, dan is dit 
duidelik dat die mens bo die dier uitgestyg het 
omdat hy kon redeneer, en dat hy dus beter 
in staat was om homs·elf teenoor natuur en 
vyandelike magte te handhaaf as die redelose 
dier. Daar is heelwat in hierdie beskouing 
wat dit baie aanneemlik maak, en wat die in
druk skep asof dit sonder moeilikheid die pro
bleem van die denke kan oplos. 

Die gevaar •egter skuil hierin, dat oppervlak
kige wo'Ordvoerders die saak omkeer, en die 
stelling wil verdedig dat die denke middel is , 
en die lewe die doelstelling; die instandhouding 
van die lewe die hoofdoel en die denke as instru
ment om hierdie doel te verwesenlik. 

Ons wil hier duidelik se dat hierdie opvat
ting ongeoorloof en onlogies is. Nog in oor
sprong, nog in aard, blyk die denkc te wees 
die dienares van die !ewe, inteendeel sy skyn 
te oordeel oor lewe en dood, met eweveel be
langstelling en eweveeJ begeerte om te kom tot 
waarheid, in die een sowel as in die andere 
geval. Dit skyn asof ons met sekerheid kan 
se, dat die denke geen antler meesteres erken 
as die waarheid nie. Denke is gerig op waar
heid. Nou mag dit blyk dat die waarheid van 
groot diens kan wees vir die instandhouding van 
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die lewe, maar dan is die waarheid nog nie 
daar terwille van die Iewe nie. Dit mag wees 
dat die Iewe selfs geoffer word terwille van 
die waarheid. Ook kan ons nie se dat die 'denke 
ondergeskik is aan ons wil nie. W'el mag ons 
kies waaroor ons wil dink, maar is die objek 
eers gegee, dan kan die mens nie se tot watter 
konklusie sy denke horn sal bring nie. Die 
denk'e is 'n proses wat horn in ons bewussyn 
afspeel en wat gerig is op waarheid. Hierdie 
proses begin met 'n drang om te verstaan: die 
wat, die hoe en waarom van verskynsele, wat 
hulleself aan ons voordoen. 

fis die universiteit vir iets staan dan is dit 
vir vryheid van denk~. Vanaf die tyd van 
die Renaissance, toe nog 'n Copernicus ter ver
antwoording geroep is in verband met sy teorie 
oor ons sonnestelsel, en toe hy gedwing is om 
alles te herroep wat hy geskryf het, is die Uni
versitei t beskou as die plek waar elke ernstige 
vorser, op watter gebied hy horn ook beweeg,_ 
sy oortuiginge vry mag uitspree_~ Die resultate 
van die wefa:mskap hou geen rekening met die 
voortbring en instandhouding vari die lewe nie. 
Die uitvinding van springstowwe is van gewel
dig grooi betekenis vir die mynbedryf, berg
en kuswerke, maar is ook middel om die mens 
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te verdelg en die produksie van menslike genie 
by duisend·a tonne in een slag te verwoes. So 
sou ons voorbeelde kan noem oor die hele veld 
van die menslike aktiwiteit, ongeag of die 
bestaan in sy Iogiese dinkwerksaamheid of in 
fisiese aktiwiteit. Die Universiteit het nie tot 
t~~k om hom te beperk tot wat vir die mens 
nodig en nuttig is nie, ook al sou dit moontlik 
wees om van te vore vas te stel waar die grens 
tussen die nuttige en skadelike le. Sy taak is 
van 'n veel verhewener aard. Die Universiteit . 
moet namelik die beste geleentheid bi·ed vi:r: 
die stel van probleme en sover moontlik soek 
!la hulle oplossing_. ,-Sy taak is dli.: onvermoeic!_ 
en onverskrokke, die waarheid op te spoor ep. 
in sy eenvoudigste vorm weer te gee, .sonder 
om 'n handelsartikel daarvan te wil maak Die 
raaisels en geheime van natuur en mens word 
_()_pg~spoor •en met noeste vlyt word gesoek na 
'!! verklaring. Maar dis ook sover as wat di~ 
Universiteit behoort te gaal}, en hiervoor het 
ons die voorbeeld van die grootste geeste van 
alle tye. Dit vra die genie van 'n Pasteur om 
die tuberkulose kiem in melk op die eenvou
digste manier onskadelik te maak, maar wan-

. neer hierdi·a kennis eers daar is, dan is dit nie 
die taak van Pasteur om horn in die praktyk tc 
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gaan verdiep en fabrieke op te rig vir die pas
teurisering van die mi)joene gellings melk wat 
vir die mens nodig is nie. Hierdie laaste stap 
is die taak van die tegniek- en veral die be
dryfstegniek. As die beroemde egpaar Curie 
onteenseglik die eerste gram radium afgeson
der en vasg•ele het, die eienskappe daarvan be
skryf het en sy verhouding tot antler elemente 
pro·beer bepaal het, maak hulle hul uitvinding 
wereldkundig en Jaat dit aan die tegniek oor 
om te sien vir wat radium alles kan gebruik 
word. Dit is nie die taak van Marie Curie 
om radium aan te wend vir die genesing van 
kankerlyers nie. Haar groot werk was die van 
die fisikus en ni•e van die dokter nie. Nou mag 
gese word dat die Universiteit tog wel deeglik 
die dokter oplei, en dus vir horn bemoei m~t 
die beroep van die medisynmeester; dat daar 
dus in hierdie geval beroepsoplei.ding gegee 
word binne die mure van die Universiteit. Dit 
mag inderdaad waar wees dat enke1'e univer
siteite vir hulle bemoei om die geoefende prak

tisyn vir die gemeenskap af te Iewer. Hi·erdie 
universiteite is egter sonder twyfel die uitson
dering op die reel, en daarby nie di•e mees 
beroemde inrigtinge van hierdie aard in die 
were)d nie. 
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Die Universiteit se taak is om die siektever
skynsel in sy oorsaaklike verband grondig te . 
bestudeer en die moontlike genesingsmiddel t~ 
ondersoak. Maar het hy eers hierdie kennis, 
dan word dit aan die student in die medisyne 
meegedeel, en die dosent trek nie daarop uit 
om te sien hoeveel krankes hy kan genees met 
die nuwa insig wat hy deur sy studie en onder
soek verkry het nie. Om dit sterk te stel kan 
ons se: dat vir die universiteit die pasient mid

del is tot insig in die aard, oorsaak en genesing 
van die siekteverskynsel, terwyl vir die dokt2r 
die pasient doel is sonder meer. In die eerste 
geval is die belangstelling gevastig op die siek
teverskynsel •en die pasient is die toevallige 
draer daarvan; in die tweede geval is die aan
dag van die dokter bepaal by die pasient as 
mans, as vader, moeder of kind van 'n huisge
sin, en sy taak is om die sieke van sy lyde te 
verlos so gou en so goed as wat hy by magta 
is om te doen. 

Ons wil nie misverstaan word nie, die bedoe-
ling is nie dat die universiteit afsydig moet 
staan ten opsigte van die ruisende en bruisende. 
stroom van die lewe nie. Inteendeel is dit juis 
die veld waarop die Universiteit gedurig sy 

feiteversameling moet vernu en aanvul. Die 
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bedoeling is om duidelik aan te toon dat die 
!Jniversiteit · se doel en strewe nie ~ 'n tyde
like, deur tyd en omstandighede beheerst,2 en 
beperkte nie, maar ~at ditsy voortbestaan daar
_gan te danke het dat dit nie in di·2 prak!~e~ 
Iewe ingryp nie, nie as beeldestormer en her
vormer optree nie, hoewel dit die skerp so2k
lig van kritiese ontleding op al die euwels van 
die samelewing kan Jaat val. Ook wil ons nie 
beweer dat studente nie kan optree hetsy as 
indiwidu2, of in massa, om een of antler mis
stand aan die kaak te stel en daar 'n einde aan 
te maak nie. Miskien is dit selfs hulle plig. 

Al wat ons hi,2r wil volhou, is dat die Uni
vetsiteit sy grootste, blywendste en hoogste taak 
daarin moet vind: dat dit 'n soeker na waar
heid is, 'n tugmeester van die menslike denke 
en 'n gids op die terrein van waardes. 

'n Ander en baie belangrike aspek van hier
die yr(lagstuk is die verhouding van die Uni~ 

~ersiteit tot die student~ 

Ons hct hier immers te doen met 'n tweele
slige taak wat aan die Universiteit opged.r:!l ii?: 
die e~n spruit voort uit di·2 feit dat dit 'n· vorser 
is na waarheid ,en op die manier 'n belangrike 
bydrae lewer tot die menslike kennis._ Maar 
dit is ook tegelyk die bemiddelaar van hierdie 
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kennis, deurdat dit leiding gee aan de jeug wat 
die kollegesale kom besoek om aan die hand 
van bevoegde dosente ingelei te word in die 
wetenskap. 

Die vraag is nou of die Universiteit meer aan
dag moet gee aan die lewende woord, wat weer 
hopelik deur die student VO'ortgedra sal word, 
of dat hy sy aandag hoofsaaklik sal wy aan 
navorsing en die geskrewe woord? 

Ten opsigte van hierdie vraag, is daar twee 
gevestigde en goed verdedigde menings wat 
altwee binne die Universiteit beliggaam word. 

Di•e een vind ons veral sterk geprononseer in 
die jonger lande, waarin die Verenigde State 
van Amerika die mees tipiese_ is. Volgens hier
die opvatting is die Universiteit daar in die 
eerste plek, as 'n inrigting vir hoer onderwys 
en moet hy sy eerste aandag gee aan die stu
d·ente vir wie en deur wie hy bestaan. Tegelyk 
word met nadruk verklaar dat die Universiteit 
in diens staan van die gemeenska_p en dat dit 
die eis van die gemeenskap is dat hy leiding 
sal gee aan die jeug, en die nodige vakkennis . 
sal meedeel, sodat hulle weer op hulle beurt di~ 
gemeenskap tot diens kan wees. Di·a gemeen
skap het ook alle reg om hierdie eis te laat geld, 
so meen hulle, want die Universiteit is immers 
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aangewese op die ondersteuning van die pu
bli·ek. Hierdie ondersteuning bestaan in die 
vorm van geldelike bydrae, vaste eiendom, 
legate, ens., maar ook in die vorm van studente 
wat deur hulle aanwasigheid en die starting van 
die vereiste leergelde, die bestaan van die Uni
versiteit moontlik maak. Dit is duidelik dat 
hierdie opvatting van 'n Universitei~ die :Qe
druk le op die taak van leer en doseer; van 'n 
kwantul,ll parate kennis mee te deel; van eksa
!lleiis af te neem en grade uit te reik wat die 
stempel van die Universiteit dra, en• as waar
borg geld dat die besitter daarvan oor die no
dige kennis beskik om op die publiek losge
laat te word. Dit wil nie se dat ondersoekswerk 
nie gedoen word nie, maar alleen dat dit 'n 
tweede plek inneem in die rangorde van belang
rikheid. Van kennis en wete terwille van die 
wetenskap is hier geen sprake nie. 

Aan die antler uiterste staan daar die opvat
ting van die Universiteit as die tempel van die_ 
wetenskap, wat sy sale oopsit alleen vir die 
weinige uitverkorenes wat gewillig is o_ro _hulle
self te onderwerp aan die strenge eise wat die 
wetanskap ople aan sy dissipels. In hierdie ge
val sal d~e eerste aandag gegee moet word aan 
die behoeftes van die werklike vorser en din-
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ker. Die nodige fasiliteite sal moet verskaf 
word vir hierdie dinkwerksaamheid van die 
grootste en skranderste geeste van 'n volk, son
der om te vra wat is die nut wat hieruit voort
vloei vir Staat en samelewing. 

Dat daar studente sal wees is vanselfsprekend, 
want die groot meesters van die wetenskap het 
nog altyd deur die bekoring van die wetenskap, 
en deur die aantrekkingskrag van hulle per
soonlikheid, volg2linge getrek. Maar die groter 
of kleiner aantal van die studerendes maak of 
breek nie die Universiteit, en belemmer horn 
nie in sy aktiwiteit op die verskillende terreine 
van die menslike belangstelling nie. Dat die 
Universiteit grade en diplomas uitreik word 
beskou as 'n noodsaaklike euwel. 'n Graad be
teken niks anders as die suksesvolle voltooiing 
van 'n studiekursus, maar gee nog geen waar
borg van insig en deursig in die studievak 
nie, ook toon dit nie aan of daar die nodige 
aktiwiteit en metodiese belangstelling by soda
nige student bestaan nie. Ook bestaan daar 
die groot gevaar dat die sertifikaat of diploma 
die doel van studie kan word, in plek van net 
die middel, waardeur die soort en gehalte van 
die voltooide studie aangegee word ter voorlig
ting van die belanghebbende gemeenskap. 
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Kragtens hh~rdie insigte is die Universiteit be
stem vir die kleine garde, wat kan genoem word 
die geestelike elite van die samelewing. Ook 
mag die Universiteit horn nooit daartoe leen 
om mee ta werk aan de massaproduksie van o~s 
tyd nie.- Om met 'n Ortega Y Gasset 7 ) saam 
te praat: die verskyning van die massa bete
ken die verdwyning van die geestelike adel. 

Hierdie konserwatisme is te vind in sommiga 
van die oudste, eerwaardigste, en in die meeste 
gevalle, beroemdste Universiteite van Europa. 
T·zreg mag die opmerking gemaak word dat 
hulle roem verwerf is ondanks hulle konser
watisme en nie as gevolg daarvan nie. Daar
teenoor staan die getuienis van 'n skrywer soos 
Abraham FJexner, wat die gemiddelde Ameri
kaanse Universiteit daarvan beskuldig, dat die 
sy deura oopgegooi bet vir J an en Alleman, en 
deur popularisering van die wetenskap, vandag 
so oorlaai is met administrasie-, doseer- en eksa
mineerwerk, dat daar weinig of geen tyd oor
bJy om die werklike roeping van 'n Universiteit 
te vervul nie. 

Dit is ni·z vir ons nodig om tussen hierdie 
twee standpunte 'n besliste keuse te maak nie, 

7
) Orte(la ¥ Gr;isset: De opstand der Horden. 
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want daar is 'n tussenweg wat onses insiens 
ook nader aan die waarheid is as een van die 
uiterstes. 

Niemand wat ernstig oor hierdie vraag
stuk nagedink het kan enige twyfel he, dat ~ 
d_ente 'n baie belangrike onderdeel vorm van 
'n Universiteit nie. Om die rede moet ook nou-- -
keurige aandag gegee word aan die versorg~I?-B.. 

van die student fisies sowel as psigies. Die 
student is immers die draer van die gees van 
die Universiteit wat hy verteenwoordig; hy i,, 

die ope brief wat deur alma! gelees kan word 
wat met horn in aanraking kom, en waaruit 
sal blyk die gezstelike agtergrond van sy alma 
mater. Ons wil met nadruk verklaar dat stu
dente inderdaad 'n gewigtige rol speel in die 
opbou van 'n Universiteit, maar ons wil ook 
met .ewevzel nadruk daarop wys, dat 'n univer
siteit wat net bestaan vir en deur sy studente, 
die hoogste betekenis van 'n universiteit nooit 
kan realiseer nie. · Reeds vanaf sy oorsprong is 

~~ universiteit 'n gzmeenskap, maar dan se
ker nie 'n gemeenskap van studente nie, maar 
wel van magistri en scholares. Daarby kom 
dat die werklike betekenis van universiteit nie 
veel te doen het met sy fisies-c saamstelling ni~. 
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As ons let op die verhouding van meester en 
leerling in die tyd van Sokrates, Plato of Aris
toteles, dan is dit moeilik om 'n mooier en in
niger samel'ewing op intellektueel gebied voor 
te stel, as wat daar was in die platoniese aka
demie, of in die peripatetiese skool van Aristo
teles. Maar in geen van hierdie, en soortgelyke 
gevalle, is daar sprake van 'n inrigting of 'n 
meester terwille van die studerendes nie. Die 
geval is juis net andersom: die meester het iets 
om mee te deel, hy word beskou as 'n wyse 
onder sy tydgeriote en om die rede trek hy soe
kende geeste na horn tooe. Dit was die gees 
van die beste tyd van die Griekse wysbegeerte, 
dit was ook die gees van die beste tyd van 
die Renaissance. 

Daarentee kry ons, dat in tye van verval, 
die leermeester sy wysheid t•e koop aanbied soos 
in die tyd van die sofiste, wat as eerste betaal
de leerkragte van die West>erse beskawing be
skou kan word. Geen wonder dat die veront
waardigde O'U Sokrates in die sterkste bewoor
dinge so 'n geesteshouding afgekeur het nie. 
Wysheid, so het hy geredeneer, is 'n genadegif 
van die Gode aan die mens, dit moet hy gereed 
wees om na die beste van sy vermoe, welwil
lend en kosteloos aan sy medemens mee te deel. 
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Wie sal ooit die ontrnering verge2t wat hy 
ondergaan het by die eerste lees van die Sym
posion, waar Sokrates die eros tot die wysheid 
beskryf? Hierdie innerlike hartstog wat van 
binne brand en die m2ns voortdryf om te soek 
na waarheid; sterker as die verlange na die 
geliefde, sterker as die begeerte na •2er en 
roem is die onlesbare dors na wysheid. 

Vir alle eeue en vir alle mensegeslagte is 
hier geskilder die onbedwingbare hartstog om 
te ken en te weet, om te soek en te vind di·2 
kennis van goed en kwaad, en selfs deur te 
dring tot die kennis van die 12wige en onver
ganklike. Hier ie die betekenis van die Univer
$i~_eit. Deur sy inrigting en die daarstel van 'n 
garde van toegewydc leerkragte, wat reeds vor~ 
dering gemaak het op die moeilik2 weg van 

__!{ennis en selfkennis, bied dit 'n onderkome 
aan vir die ernstig-soekende en voortgedrewe 
~§'._ Maar dit wil glad nie se dat die Univer
siteit se bestaan en organisasie ing·erig moet 
wees kragtens die eise van die student nie. 

Dit sou goed wees as Universiteitsgesagsdraers, 
sowel as ouers, vir hulleself rekenskap gee van 
die aard van di·2 universiteit en sy pligte en ver_ 
pligtings teenoor die samelewing. 
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Die gees van die universiteit is nie, en behoort 
ook nie te wees, dieselfde as. die van die mid
delbare skool nie. Di«~ taak van die Universi
teit is om intellektuele leiding te gee aan die 
volk, en dit is nie daar as gerief vir 'n groep 
jongmense wat 'n graad of diploma wil ver:
~erf nie.. Hoe gouer hierdie besef onder ons 
mense posvat, hoe beter sal dit wees vir die 
studerende jeug en des te gouer sal die wet•en
skaplike peil van die universiteit verhoog word. 
Dat 'n professor van 'n bepaalde uniV'ersiteits
vak ook studente sal he om sy voorlesings by 
te woon is baie gewens, omdat dit vir horn tel
kens in kontak bring met die lewende werklik
heid; omdat dit jonkheid en frisheid van idees 
!n die hand werk, en veral omdat hierdeur die 
kritiese gees bewaar bly. Niemand hesef die 
voetangels en klemme van sy vak so goed as 
juis die persoon, wat gedwing word om dit aan
neemlik te maak vir die bevattingsvermoe van 
die oningewyd•e nie. Maar die grater of kleiner 
getal studente is geen maatstaf waarmee die 
sukses of mislukking van die geleerde as pro
fessor gemeet kan word nie. Vir horn is daar 
heel antler norme wat aangewend moet word: 
die norm van liefcie vir •en toewyding aan sy 
vak, die eerbied waarmee hy staan teenoor die 
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gesag van die waarheid, en -die pligsgetrouheid 
en eerlikheid waarmee hy die weg van weten
skaplike waarheid en waarde bewandel. Die 
werklike universiteit bestaan dus nie uit 'n 
aantal doserende en studerende mense nie, maar 
wel uit die feit dat daar 'n groter of kleiner 
getal van werklik toegewyde geeste in diens 
van die waarheid, vir hulle binne sy mure be
vind. Daarom is by die aanstelling van 'n nuwe 
leerkrag nie ~ie eerste vraag: hoe goed hy kan 
dosecr nie, maar of hy 'n wetenskaplike aan
wins sal wees, en 'n potensiele krag vir die 
yerhoging van die prestige van die Universi
teit. Ook is die salaris verbonde aan die pos nie 
'n vergoeding vir die dinkaktiwiteite van so 'n 
dosent nie, maar wel 'n noodsaaklike middel 
om horn vry te maak van geldsorge, opdat hy 
sy onverdeelde aandag en en2rgie sal wy in 
<liens van sy beroep. Die besoldiging moet 
van so 'n aard wees dat die gemeenskap geen 
skande op hulle hoof sal neerhaal nie; want die 
geestelik rykbedeelde word nie te skande ge
maak deur 'n karige loon nie, maar die gemeen-

. skap wat sig veroorloof om van sy dienste ge
bruik te maak en tog toelaat dat hy 'n sukke
Iende bestaan voer, is besig om die veroordc

ling van toekomstige geslagte op hulle hoof te 
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haal. Die gemeenskap daarentee wat die groat 
geeste in sy midde werklik op prys stel en na 
waarde waardeer, is besig sigself te verhef en 
geestelike goedere bo materiele besittings t·2 
stel. Die salarisskaal wat 'n staat met sy wet
Iike gesag van krag maak vir die di·2naars van 
die wetenskap, is 'n getroue barometer om aan 
te toon of die wetteqiakers self 'n oop oog en 
hart het vir geestelike waardes. 

Vanuit hierdie standpunt beskou mag di2 
Universiteit ook nooit gebonde wees aan die 
wil van een of ander rykaard, wat deur sy 
rykdomme die teenswoordige of toekomstige 
vryheid van ontwikkeling van die Universiteit 
aan bande kan le · nie. Die waarheid het nog 
nooit onder voorskrift·2 en wette gedy nie. Sy 
lewensvoorwaarde is vryheid, sy geldigheid en 
gesag dra hy in sigself. ~s die Universiteit vir 
horn die trotse t~ak stel om in diens van die 
waarheid te leef en te stre2f, dan moet hy ten 
koste van alles absolute vryheid eis: Ons be
doel deur hierdie vryheid' natuurlik nie bande
loosheid nie, maar dat die Universiteit heer en 
meester bly op eie terrein, dat hy di·2 vryheid 
van die woord sal handhaaf, dat hy horn sal 
Iaat lei aan die hand van bo-indiwiduele norme, 
sander opportunisme en sander kompromises. 
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Die verstandige staatsman sal moet insien dat 
hy die outonomie van die Universiteit nie kan 
aantas, sander om uiteindelik groat skade aan 
die Staat self te berokken nie. Want die ont
wikkeling van die staat kan nooit op vaster 

. bane gaan, as juis deur die wetenskaplike insig 
en objektiewe kritiek van di·e universiteit nie. 
Hierdie kennis en voorligting kan elke ernstige 
staatsman kosteloos tot sy beskikking he as hy 
die nodige vryheid Jaat aan die inrigting, wat 
meer as enigiets anders aangewys is om hel
derheid en sekerheid te gee in verband met 
groot volksvraagstukke. 

Die Universiteit is geroepe om 'n bo-indiwi
duele taak in die volkslewe te vervul. Hy moet 
sonder aansien des persoons sy gang kan ga:m 
om standaarde van kennis vas te stel vir die ver
werwing van grade en diplomas, eise van vlyt 
en intelligensie te handhaaf sonder tussenkoms 
van buitestaanders, sonder ook selfs die beper
king wat die staat op horn sou kan le. 

In alle eeue is die beste vrugte van menslike 
aktivJiteit afgewerp, waar die mens outonoom 
gehandel het, en waar sy gees onbelemmerd as 
skepper kon optree. Die Renaissance is ni·e 'n 
protes teen godsdiens nie, ook nie die afskud 
van sedelike bande nie, maar alleen 'n protes 
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teen dwang. Die geloof op gesag, ken en weet 
op gesag, was die mens onwaardig, en vandaar 
die verset teen die aUes-oorheersende gesag 
van die kerk van die Middeleeue. Maar juis 
omdat daar verset gekom het, omdat daar re
volusie was in plaas van 'n geestelike evolusie, 
is soveel van die mooiste en mees waardevo11e 
werk van die Middeleeue ook oorboord gegooi. 
Die massa kan moeilik onderskei tussen 'n 
waardelose vorm en die inhoud wat tog nog 'n 
bruikbare kern mag bevat. Dit is die rede 
waarom a11e revolusies soveel waardevols ver
nietig, terwyl dit tog die bedoeling is om alleen 
die misstande te verwyder en die onbruikba!'e 
vorme op te ruim. 

Die Universiteit kan baie foute begaan as 
'n vrye instelling, maar die ramp vir volk en 
staat is nie te oorsien, as die Universiteit van 
bo-af deur mag en gesag beheers word, en sy 
voorskrifte moet kry van diegene wat nie 'H 

integrerende deel van homself voTm nie. Dan 
sal dit nie moontlik wees om sy ho·ogste en 
diepste wese te realiseer nie, of om sy gestelde 
ideaal na te stl'eef nie. Want elke universiteit 
het as roeping en plig die taak om 'n eie gees 
te skep, om 'n eie persoonlikheid . uit te leef. 
Ons twyfel vandag nie meer aan 'n groepsbe-
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wussyn nie, wat tegelyk 'n samevatting is van 
die som van die indiwiduele bewussyns van die 
groep, en tog kwalitatief verskil van die bewus
synsinhoud van enigeen van die saamstellende 
onderdele. Hierdie verhouding is min of meer 
dieselfde as die van ons persoonlikheid en die 
som van ons persoonlike kwaliteite. Ek kan 'n 
persoon se karakter-eienskappe noukeurig op

som, maar dan het ek daardeur nog nie di·e 
tipiese van sy persoonlikheid weergegee nie. 
Sy persoonlikheid is die samevatting van al 
daardie eienskappe, maar is juis in die eenheid 
daarvan iets meer en iets anders as die som 
van di·e eienskappe. 

So is dit ook met die groep en groepsbewus
syn. By alle universiteite is dit 'n uitgesproke 
of veronderst>elde ideaal om by hulle studente 
'n bepaalde groepsbewussyn te kweek, wat ti
pies is van die alma mater. Hierdie groepsbe
wussyn bestaan nie net in die sentimentele gc
hegtheid van geslagte van studente aan hulle 
universiteit nie, maar in daardie onbepaalbare 
iets wat iemand lid maak van die groep, wat 
horn onder die bekoring en dwang bring van 
daardie groepsgees, en waarbeenoor hy as indi
widu met lojaliteit en toewyding moet staan. 
Hoe sterker uitgesproke die groepsgees is van 
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'n universiteit, hoe makliker en hegter sal hy 
elke nuwe lid wat tot die same1'2wing toe tree, 
kan assimileer, sonder aan die antler kant die 
spesifieke aard of talent van die nuwelihg te 
kort te doen. In die tempel van die wetenskap 
kan en moat ook nie al die bo'Ustene presies 
dieselfde wees nie, maar hulle moet almal tot 
een hegte, soliede gebou saamgevoeg word. 

Die Universiteit het 'n groot plig hierin dat 
hy sy persoonlikheid ontwikkel met alle krag 
tot sy beskikking, en sy karakter bou met alle 
erns en ywer. Hierdie plig rus nie op die 
skouers van die student alleen of op die dosente 
nie, maar op altwee te saam. Die leermeester 
moet 'n vorser na waarheid wees sy lewe lang, 
en die student moet ender die besef kom dat 
sy eerste en hoogste plig is om 'n waardige vol
geling te wees op die weg na wysheid. In en 
om die Universiteit moet daar wees 'n atmos
feer van opgewekte erns. 

Geen grater invloed op die vorming van die 
jeug is dinkbaar as hierdie samelewing, gewy 
aan die gemeenskaplike taak van ondersoek 
,,opdat niks mensliks vir hulle vreemd sal bly 
nie." Die Universiteit wat vreemd staan teen
oor so 'n geesteshouding en homs·elf net besig 
hou met voorbereiding vir grade en diplomas, . 
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is die naam Universiteit nie werd nie, en het 
nog nooit besef dat sy taak 'n skeppende moet 
wees ni'e; dat die brandende begeerte na wys
heid nie afgestomp mag word nie, maar aang::
wakker en metodies geskool moet word, In so 
'n omgewing sal elke nuweling direk gepak 
word deur 'n ver]ange om in te dring in die 
geheimenisse van die Iewe, om ook vorser te 
word na di·2 geestelike skatte wat nie deur die 
mot of roes vernietig kan word nie. 

Die idee van vakstudie wat afgehok is van 
alle antler studierigtings, is hierdeur ook met
een die kop inges]aan. Geen enke}e studierig
ting staan afgesonder en absoluut vry van die 
invloed~ van al die andere nie. Vry'e baan vir 
die begaafde geeste wat die gehoorsale van die 
Universiteit betree, moet die 1'~use van die toe
koms wees. Want die volending van 'n univer
siteitslo·opbaan behoort te wees die opbou van 
'n gesonde en goedgefundeerde wereldbeskou
ing en 'n strewende, kragtige lewensopvatting. 

Maar opdat die wereldbeskouing nie eensydig 
sal wees nie, of onvolledig en wisselvallig in fly 
samestelling, moet dit berus op 'n bree basis van 
verwante studievakke en die moontlikheid om 
enig antler vak wat belangstelling wek by die 
stud>2rende, daarby te neem. Die indeling soos 
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ons dit vandag het van vakke, departemente en 
kursusse, met eksamens wat wag aan die end 
van elke kursus, is die dood van alle begeerte 
na wysheid en die verlamming van alle soek na 
waarheid. In hierdie opsig sal die Universiteit 
van die t0'2koms, en veral ons eie inrigtings on
der die naam in S.A., groot hervorming moet 
ondergaan. Want wat is die geval? terwyl 
dit in die verlede nodig gebJyk het om 'n waar
borg uit te reik dat die draer daarvan 'n suk
sesvol afgelegde toets agter die rug het, word 
die middel nou as doel gest21. Nie meer is dit 
die drang en soek na die kennis nie, maar wel 
die simbool daarvan, nl. die sertifikaat. Dit is 
inderdaad akademiese afgodery van die ergste 
soort! As ons nou nog net die voJgende stap 
neem: die verkoop van akad~mies2 grade 
op die hoek2 van strate, desnoods by wyse van 
opbod aan die hoogste bieder, dan is ons weer 
aangeland in die tyd van Luther en Tetzel, met 
sy afJaatbriewe, wat vrystelling kan verleen van 
begane sowel as toekomstig·2 sondes. Eis dit 
dan soveel insig en gesond verstand om te be
sef, dat die besitter van die sertifikaat sondcr 
die nodige kennis of geskoolde gees, 'n gevaar 
is nie net vir di2 maatskappy waarin hy ver
keer nie, maar nog meer vir homself? Hy het 
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immers die onmenslike taak om sy hele lewe 
lank die pretendent te speel, sonder om ooit 
uitgevind te word. Hy word 'n hanswors in 
plek van 'n geleerde, 'n huigelaar instede van 
'n verkondiger van waarheid. 

Wil die universiteit 'n blywende instelling 
wees, dan moet dit ook mik na blywende doel
stellings, en van hierdie pad mag dit nie af
dwaal agter dwaalliggies aan nie. Volksvoor
Iigter in hoogste sin van die woord moet dit 
wees, maar dan altyd onder di·e voorbehoud dat 
die volk nie deur tydelike behoeftes beheers, 
of deur kortsigtige begeertes vervul, aan die 
Universiteit gedragsreels sal kan voorskryf en 'n 
willekeurig·e wending gee aan sy ontwikkeling 
nie. Die Universiteit is bo alles geroepe om 
ding·e te beskou, ,,sub specie aeternitatis" 8 ) 

Hiervan mag hy nooit afwyk nie, vir niks en 
r.iemand nie. 

Ons kan hierdie uiteensetting nie beter afsluit, 
dan deur die woorde aan te haal van die hoof 
van 'n universiteit wat meer as vyfhonderd jaar 
van selfstandige ontwikkeling agter die rug het. 

8 ) onder die gesigspunt van die ewigheid. 
Uitdrukking van Spinoza. 
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,,Lastly, are the duties of a university fully 
discharged when the development O'f the in
tellect alone remains the chief consideration 
and when the spiritual value of learning is 
ignored? My answer is no. Man does not live 
by bread alone, even intellectual bread. I do 
not stand alone in that opinion. In the midst 
of his speculations on the spaceless, timeless 
universe, Einstein suddenly strikes a human 
note. ,,More than ever before,'' he says, ,,the 
fate of civilized mankind hangs on the moral 
forces which it is able to call forth. Whence 
can come the forces for such a developm2nt ? 
Only from those who in youthful years have 
been afforded through study the possibility 
of strengthening the intellect and freeing the 
outlook." 

After all, in your country, as in mine, a 
university has to deal with individuals who 
are prepared to dedicate themselves to learn
ing and to the et·crnal pursuit of truth. 

Man with his burning soul 
Has but an hour af breath 
To build a ship of truth 
In which his soul n ay sai !, 

Sail on the sea of death. 
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For death takes toll 
Of beauty, courage, youth, 
Of all but truth. 

In the future, as in the past, the universities 
will be judged by the way each one of us 
steers his frail barque on that lovely 
voyage." 9 ) 

9 ) "The Obligations ,of universities to the so
cial order." p. 56. American University Con
ference 1933. 



IV. 

HO:i<:RSKOOLONDERWYS AS VOORBEREI
DENDE ONDERWYS VIR DIE 

UNIVERSITEIT. 

Geen bespreking van universitere onderwys 
kan aanspraak maak op volledigheid, as dit nie 
ook ~!e voorbereidende onderwys ondcr d.t~ 

-~oeklig van kritiese beskouing laat deurgaan 
nie. Te meer is dit die geval in ons land waar 
ons te doen het met betreklik jeugdige Univer
siteit·c, tweetaligheid, en daarom twee mediums 
waardeur skoolonderrig gegee word; en waar 
ons rekenskap moet gee aan twee volksgroepe 
met verskillende en selfs botsende lewensop
vattings. 

Ons sal dus gfo __ yr_(!M onder die oe moet sien 
PL ons middelbaar en yoQU>~:rfildende hofu'
cmderwys, i.n die volle sin van die woord, !H!ll

gepas is aan die eise van die maatskaplike lew:~ 
in Suid-Afrika en of dit voldoen aan billike eise ' . 

van die universitere leergange. 
Om op hierdie vrae antwoord te gee, is dit 

nodig dat ons die ontwikkeling van onderwys 
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in Suid-Afrika in oenskou sal neem, en al is dit 
dan ook maar baie oppervlakkig, ~antoon waar-: 
in ons onderwys~isteem te kort kom aan die 
billike eise wat 'n mens aan volksonderwy~ 
mag stel. Ek se met opset, oppervlakkig, want 
waar die hooftema is universitere onderwys, 
kan nie van my verwag word dat ek hier 'n 
volledige uite2nsetting van ons onderwysstel
sel, sy deugde en gebreke, sal gee nie, om die 
eenvoudige rede dat dit ons te ver sal voer 
van ons doel en ook omdat ons daardeur veel 
meer ruimte in beslag sal neem as wat toege
staan word vir hierdie w2rkie. 

In gedagte moet dan gehou word dat ons hier 
in Suid-Afrika nie 'n organiese ontwikkeling van 
ons onderwys gehad het nie. Vanaf 1652 tot 
1795 was die volksonderwys op die lees ge
skoei wat dit in Holland van daardie jare 
aangen2em het. 

Voordat die verowering van die Kaap deur 
die Britte in 1806 plaasvind egter, kom daar 'n 
rapport deur de Mist onderteken, waarin dh~ 
Here 17 aangeraai word om groot hervormings 
op onderwysgebied toe te staan vir die neerset
ting aan die Kaap. Die hervormings moet gaan 
in die rigting van groter aangepastheid aan 
's Iands-omstandighede en volgens die_ behoefte 
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van die volk aan die Kaap woonagtig, As aan 
hierdi'e wenk uitvoering sou gegee gewees het, 
dan sou dit miskien moontlik gewees het van
dag om in die verre verlede iets van 'n ~
..!@le sisteem van onderwys op te spoor, Dit is 
egter nie gebeur nh~. want in dieselfde tyd is 
Kaap die Goeie Hoop vir goed verower en in
gelyf in die Jang Jys van kolonies van Brittanje. 

Vanaf daardie tyd is 'n stelsel van onder_~.Y§. 

SO()~ i!!_s~ang in Engeland hierheen oorgebri_n_g 
en neLs9 op die_y9J_!{ J~eg~pg_~ Wellswaar is 
van tyd tot tyd yerande:rip.g~~!lgebring, maar 
in kern en wese is die onderwys diesel!de gebly. 
- Die -vraag kan hier gestel word;-~;:i- is- dle 

vereistes waaraan elke onderwyssisteem moet 
heantwoord? Want ten opsigte van hierdie 
fundamentele beginsel, moet ons eners dink an
ders kan daar groot misverstand ontstaan. As 
ons nou se dat dit absoluut noodsaaklik is, dat 
volksonderwys aangepas moet wees aan die land 
waar dit gegee word, en dat dit moet voortspru-it 
uit die wereldbeskouing van die volk op wi.e 
dit toegepas word, dan het ons hier seker die 
minimum en nie die maksimum geeis nie. Wat 
nou tot dusver in ons onderwysstelsel gemis 
word, is die aangepastheid aan die Suid-Afri
kaanse bodem met alles wat daaruit voortvloei. 
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Ons woon op 'n kontinent 6000 myl verwyder 
van Europa, ons le Suid van die ewenaar, Euro
pa ten N oorde daarvan; ons het 'n vastelandse 
klimaat, met somer en winterreenvalstreke, ter
wyl die land·2 waarvan ons ons onderwyslei
ding moes kry hemelsbreed verskil in klimaat, 
verspreiding van reenval oor die jaar, bodem
gesteldh2id, en nie minder wat betref vorm en 
struktuur van aardoppervlakte nie. 

Korn ons tot die bewoners van die land waar 
die soort van onderwys gegee word, dan merk 
ons dat hier eenwording plaasgevind het van 
Geus en Hugenoot, met inmenging van 'n 
tamelik groot persentasie Duitse bJoed daarby 
-die resultaat is wat ons die Afrikaanse volk 
noem. Hierdie volk het ongetwyfeld reeds sy 
b2slag gehad in die begin van die 19e eeu, toe 
Britse verowering van die Kaap plaasgevind 
het. Hierdie volk het toe ook reeds in groot 
lyne sy lewensopvatting, al is dit onbewus, 
klaar gevorm gehad. Dit was 'n pratestants
kristelike volk, wat alles op die altaar gele het 
vir geloofsvryheid en re2ds onmiskenbaar uiting 
gegee het aan sy drang na staatkundige vryheid 
en onafhanklikheid, soos blyk uit die pogings 
om die Republiek van Graaf-Reinet en Swel
lendam te stig. 
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Hier was dus 'n gevestigde gemeenskap wat 
nie meer Europecs gevoel en gedink bet nie, 
wat diepe en duidelike oortuigings oor lewens
waardes in bulleself omgedra bet, en op grond 
waarvan bulle huisgesin en maatskaplike lewe 
gevorm was. Die natuurlike grondslag vir 'n 

onderwyssisteem sou dus moes gesoek word in 
die aard van bierdie land en die lewensbeskouing 
van hierdie volk. In plaas daarvan was ons 
onderwys in vorm en inboud 'n getroue weer
gawe van wat die Engelsman en Skat gebuldig 
bet binne hulle eilandryk 6000 myl van bier. 
Hierdie feit is reeds 'n genoegsame bewys vir 
di•c stelling, dat, as ons wil praat van 'n 
eie Suidafrikaanse sisteem van volksonderwys 
vir die toekoms, ons sal moet ophou om te 
timmer en lap aan die O'Ilderwysgebou wat op 
'n onsuidafrikaanse en onnasionale fondament 
rus. Hier kan geen sprake wees van hervor
ming nie, maar van prinsipiele verandering, wat 
nie vcel minder is as 'n rewolusie op onderwys
gebied in Suid-Afrika nie. Ons skyn te vergeet 
dat hoewel ons Europeane is, ons lankal nie meer 
Europeers is nie. Dat ons kinders die lewe 
inkyk met Afrikaanse oe, dat bulle eerst«:! 
lewenservarings en lewensinsig sterk onder die 
inv]oed is van hulle vaaerland, dat hµlle senti-
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mente gevorm word onder die son en in die lig 
en op dh~ bodem- van hierdie, hulle enigste Va
der land. Vaderlandse geskiedenis en vader
landse aardrykskunde behoort dus fundamen
teel te wees vir 'n onderwyssisteem wat voor
gee om volksonderwys te behartig. 'n Vader
landse geskiedenis is daar selfs nog nie eens 
geskryf nie, Iaat staan geleer op onse skole; 
terwyl 'n aardrykskunde wat kennis meebring 
van die aard van die land, insig in sy bodem
gesteldheid, produksievermoe en moont!ikhede, 
een van die mees verwaarloosde vakke is op 
ons skole. 

Korn ons tot die middelbar_e en hoeronderwy13L 
dan is die saak nie baie anders nie, en vind ons 
eenvoudig die logiese konsekwensies van wat 
fundamenteel onnasiona<!_l is. 

Vanaf die tyd dat daar sprake is in ons land 
van middelbare onderwys, dra dit die karakter 
van die tipiese gentleman-opvoeding wat in En::-. 
~eland in swang gekom het,_ vanaf die tyd dat 
hierdie eiland-volk die see begin beheers het 
en die wereld oorstroom het met sy nywerheids
produkte deur middel van 'n wereldhande!. 
Hierdie, nie-utilistiese, vrye, intellektuele vor
ming, het vooTtgespruit uit die behoeftes wat 
die land en volk gehad het aan 'n tipe van 
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mens, wat die produk was van Matthew Arnold 
se ideale skool. As dit ooit waar is dat 'n 
onderwysideologie voortspruit uit die bewuste 
en onbewuste behoeftes van 'n bepaalde tyd 
waarin dit pas, dan is dit hier waar. Want in 
die snelle groei van die nywerhede in Engeland, 
moes daar gesoek word na die nodige markte 
vir die oortollige produkte waardeur juis so 'n 
nywerheid eers betaalbaar gemaak word. Hier
voor is nodig 'n vertroubare mens met groot 
aanpasbaarheid aan omgewing, sodat hy horn 
kan tuis maak in alle dele van die aarde. 'n 
Opvoeding wat die nadruk le op optrede, hou
ding, gedrag, selfsekerheid en algemene kennis, 
is hier op sy plek. Sover as die Britse handels
vloot beweeg het, is hy gevoJg deur die Britse 
oorlogsvloot, wat op vre2dsame wyse of deur 
middel van geweld, die nasionale vlag geplant 
het op alle strategiese punte wat van belang was 
vir die handel, 'n handel wat langsamerhand 
uitgebrei is tot 'n wereldhandel. Waar die vlag 
waai, egter, is administrasie nodig en so kry ons 
dh~ groot behoefte aan die regte soort mens, 
wat die volksbelange sou kan behartig van uit 
Europa tot in Asie, van die Noord- tot die Suid
pool. Hierdie tipiese mens is die ,,British 
Official" wat 'n bekende figuur is in die beskaaf-
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de, sowel as onbeskaafde dele van die wereld. 
Die skole wat die model aangegea het van wat 
sodanige gentlemari-opvoeding is, is die bekende 
Eton en Harrow, en as universiteite is die kroon 
gespan deur Oxford en Cambridge. Die tipiese 
Brit soo'S die buit·2wereld horn ken, kan terug
gebring word, wat sy vorming betref, tot hierdie 
genoemde inrigtings, of tot ander wat daarmee 
in gees ooreenkom. 

Dit word ook begryplik dat int•2rnasionalisme 
en ,,broadmindedness" hier op sy plek is, veral 
as daardeur die weg geeffen word om dit aan 
die mense te verkondig, met wie hy politieke of 
handelsbetrekkinge wil aangaan. Die Brit hct 
geen las van vreemde, indringende elemente in 
sy eie tuiste nie, daarom kan hy en moet hy 
die leer van objektiwiteit en sentimentloosheid 
aan die mense verkondig, waar hy moontlik self 
as indringer kan beskou word. Verder is hy 
so oortuig van huis uit dat sy metode en sy 
waar die beste is, dat hy sonder blik of bloos vir 
die antler mense en desnoods vreemde volke, die 
,,buy British" beleid voorskryf, al is dit dan 
maar om hulle teen hulle sin, die nie-vermoede 
voordeel van so 'n transaksie te besorg. 

Ons moet nie vergeet nie dat in ons erkenning 
van die uitstekende aangepastheid van die 
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Britse skool aan hulle volksideologie, ons ook 
tegelyk daarmee di·2 absolute ongeskiktheid van 
sodanige stelsel vir 'n boerebevolking konsta
teer. 

Engeland mag aan die wereld 'n seker model 
amptenaartipe, 'n baie vertroubare en prettig<! 
handelsman gelewer het, maar hy het seer seker 
nie die model boer geproduse2r nie. Juis in 
hierdie opsig het die onderwyssisteem wat nie 
uit die land en volk self te voorskyn gekom het 
nie, vir ons ondanks alle goeie bedoe!ings, ont
sett-2nd veel skade berokken en sal dit ook nog 
'n lang nasleep he van gevolge, selfs al sou 
daar in die nabve toekoms ingrypende verande
ringe p!aasvind. 

Hier is gevaar van misverstand. Want dit is 
nie die bedoeling dat 'n Afrikaanse onderwys
stelsel juis boere moes gemaak het van ons 
volk nie. Ons het dit nie hier oar die land
bouer teenoo-r die handelsman of amptenaar nie. 
Die geval is •2gter dat geen volk die geweldige 
invloede van land en omgewing waarin hy ge
vestig is kan ignoreer, sonder groot skade vir 
sy siel nie. Ons volk het geword wat hy is 
dank sy die vaderlandse bodem, die gest«~ldheid 
van die k!imaat, die geografiese Jigging en die 
betreklik ongebrokenheid van sy kuslyn. Eu-
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ropa is 'n land van riviere met diepe inhamme, 
waardeur daar 'n groot kuslyn kom vir 'n be
treklik klein landjie. Holland en Engeland 
kan hi•er in gelyke mate as voorbeeld dien. 
Suid-Afrika is 'n land met 'n ruwe en onher
bergsame kus, onbevaarbare riviere, groot 
onderskeid in hoogte tussen seekus en die bin
nelande, waardeur 'n snelle waterafvoer •en as 
gevolg groot verspoelings, en wegspoeling van 
vrugbare aarde. Hoewel hier van die begin af 
aan 'n seevarende volk gewoon het, •en nieteen
staande die feit dat ook die Britse volk 'n see
varende moondheid was en is, is in Suid
Afrika nooit •enige entoesiasme vir die seevaart 
gewek nie. Die land en sy geaardheid het 'n 
volk van boere van ons gemaak en dit veral 
veeboere. Hierdie volk met die mentaliteit van 
bodemvastheid, gewend aan son en lig en ruim
te, soo kragtens sy eie aard en wese 'n opvoe
dingssisteem moes ontwikkel het, wat die spore 
dra van sy boere-ideologie. Dit is nie gebeur 
nie, omdat die stryd om bestaan nouliks 'n 
weinig draaglik geword het, of die een verowe
ring en anneksasie na die antler het gevolg. 

Vra ons nou waarin die tipiese van ons onder
wysstelsel sou moes geblyk het, dan wil ek op 
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'n paar eenvoudige grondbeginsels opmerksaam 
maak. 

As die Europeaan van die 17e eeu in Suid
Afrika kom, is dit nog geen kultuurland, maar 
heers daar nog 'n suiwer natuurtoestand. Die 
nuwe inwoner egter is die draer van tradisies 
en leerstellings van sewentienhonderd jaar en 
meer. Hieruit vloai twee ·konsekwensies voort: 
ten eerste, 'n kultuurmens op Kristelike grond
slag wat horn nou in S.A. aanpas; en ten twee
de, dat die aangepaste, hier gebore geslag, aan 
heel ander eise moet haantwoord as hulle 
voorouers. Die eerste kwalifikasie le meteen 
d_i.e een hoeksteen vir 'n nasionale st·alsel van . 
onderwys en opvoeding, . nl. d!e Protestantse 
Kristendom as wereldbeskouing en lewensl•a_er. 
Dit bepaal ons houding teenoor die Bantoe- en 
antler inboorlingrasse, sowel as tot die volks
groepe wat 'n ander godsdiensbeginsel huldig 
as ons. Al sou hierdie rasse •an groepe die 
Krist•andom aanvaar dan mis hulle tog nog die 
byna tweeduisend-jarige invloed van so 'n 
lewens- en wereldleer wat uitgegaan het van 
die grondstellings daarvan. 

Kultuur is immers nie iets wat kan oorgedra 
word nie, aange}aer of gekoop word nie, dit is 
die verwerwing van geestelike besit, wat in 
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die volste sin van die woord die karakter van 
die ,,eigene" en tipiese dra. 

Gun ons die naturellerasse ontwikkeling, kul
tuur en beskawing, dan moet dit gebou word 
op naturelletradisies, op hull~ temperaments
en geestelike eienskappe en aangepas wees aan 
hulle behoeftes. In een woord die Bantoe moet 
toegelaat word om vir homself te verwerf, dat 
wat pas by sy aard en waaraan hy uit eie be
weging behoefte voel. Di•e na-aap van Euro
pese kultuur mag van horn 'n goeie aap, maar 
nooit 'n Europeaan maak nie. Ons kan sonder 
oordrywing se: dat die verligte Afrikaanse op
vatting oor 'n moontlike saamleef en opgroei 
van 'n Bantoeras met die blanke ras in Suid
Afrika, t·erwille van die nature! self moet see
vier. In hierdie opvatting is daar geen plek 
vir onderdrukking of die stempel van minder
waardigheid toeken nie, die bedoeling is aU2en 
dat die natuurlike weg gevolg moet word en 
dat aan die psigologiese en etnologiese wetlik
heid meer aandag gegee moet word. Daar is 
pie net een kultuur in die wereld nie, maar s~ 
veel aoarte volke soveel kulture. Namate die 

een volk verder verwyderd is van die ander, 
kragtens lewenshouding en aanleg, na die mate 
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sal sy kultuur ook afwyk van die van die
ander. 

Miskien is dit vir die Brit met sy tradisio
nele maatstaf van ,,civilization", waarin die 
nadruk gele word op houding en gedrag en 
nie in die eerste plek op inhoud en karakter 
nie, nie moontlik om ooit van oog tot oog met 
ons te sien in hierdie saak nie. Hoe dit ook 
sy, die Boerevolk het deur sy hele geskiedenis 
heen getoon, dat hy geen verdrukker of onder
drukker van sy medemens is nie, maar aan die 
antler kant is hy ook nie so arrogant om te 
meen dat syne die enigste b2skawing is wat die 
moeite werd is om te besit nie. Inteendeel hy 
wil die per soonlikheid van elke volk resp2kteer , 
soos hy ook verwag dat hulle syne sal ontsien 
en respekteer. Ons moet w2gkom van die idee 

dat die Westerse kultuur die enigste, of selfs 
ook die mees waardevolle van alle kultuurui
tings is. Ons kan alleen se: vir ons is dit die 
enigst·2, omdat dit by ons pas as Westei:ling, 
maar wat 'n antler volk met antler tradisies en 
aspirasies, met 'n antler psigiese samestelling 
as die van ons vir homself sal opeis, weet ons 
nie en behooTt ook nie tot die Iys van ons 
spesiale sorge en bekommernisse nie. 
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pi-<~ tweede kwalifikasi~ wat ons genoem het: 
nl. dat die Afrikaner geword het die aangepaste 
volk op Afrikaanse bodem.z. onderskei ons as 
nasie van die Europese familie van volkere en 
hulle stelsels in Europa. Dit maak dit vir ons 
dubbel noodsaaklik dat Suid-Afrika sy eie heil 
moet uitwerk ten opsigte van die hele kom
plekse samelewing. Europese probleme is .nie 
noodsaaklik Afrikaanse probleme nie en om
gekeerd is natuurlik net so waar. Dit met 
betrekking tot die vorm van ons kultuur, nou 
kan ons aandag gee aan die inhoud daarvan 
•en die in sy historiese wording skets. 

Ons kan se dat die tipiese Afrikaanse kultuur 
'n aanvang neem toe die eerste vryburgers vir 
hulle gevestig het op Afrikaanse bodem, en 
hulle wel en wee afhanklik gemaak het van 
hierdie land. Deur die aard van die land is dit 
bepaal dat dit geen groot nywerheidsentrum of 
handelsland is nie. Sy gebrek aan groot riviere 
en sy oneindig uitgestrekte vlaktes en hoog
Iande Iaat horn vergelyk met die prairies van 
Amerika. Hier is dus moontlikheid vir die boer 
met sy vee, en dis veral aan hierdie feit te 
danke, dat die neersetting uitgebrei het eers 
noord en toe ooswaarts, om later met die Groot 
Trek weer noard te beweeg. Die land maak 
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sy bewoners net so goed as wat die mense die 
land maak. Dit is dus te verwag dat die Afri
kaanse bodem sy deel sal bydra tot die vorming 
van die Europeaan wat horn hier kom v2stig 
het, en dat dit 'n nog groter invloed sal uitoefen 
op die komende geslagte. Dit kan dan ook nie 
betwyfel word nie dat die geweldige uitge
strektheid van ons velde, •2n die rus en majes
teit van ons sterrehemel, baie daartoe bygedra 
het om die helderheid van blik en openheid van 
karakter by ons Afrikaanse boer te vorm. Die 
oerkrag van ons r2en- en haelstorms het horn 
met die strenge realiteit in aanraking gebring; 
die onverbiddelike en vernietigende van die 
Afrikaanse droogtes, het horn gestaal in uithou
dingsvermoe en horn gcleer om te berus in die 
onvermydelike. Sy praktiese godsdi·2nssin het 
horn die gebeurtenisse in sy lewe laat sien as 
noodsaaklike goed of kwaad, al namate 'n al
wyse bestierdo2r van sy Iewenslot dit vir horn 
ten beste beskik het. So het hier 'n tipiese 
mens ontstaan: heer en meester op eie grond
gebied, maar tog met groot verantwoordelik
heidsin vir alle doen en late sowel van hom
self, as diegene wat aan sy sorg toevertrou i;;. 
Want hy het geglo dat hy maar rentmeester is 
en nie absolute besitter nie, dat hy rekenskap 
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sal moet gee van alles wat hy het. Van hierdioi:? 
soort mense skryf Langenhoven: ,,Knegte van 
die Allerhoogste, teen die heh:? wereld vry." 

Waar Europa reeds in die vroegste eeue die 
mense tot skepebouers en seevarende volke ge
maak het, maak Suid-Afrika hulle tot jagters, 
veeboere en landbouers. Die Europ·eer mag 
roem op 'n voorgeslag van Vikings, die Afri
kaner kyk met net soveel trots terug op 'n 
geslag van voortrekkers wat tegelyk was, beer, 
krygsman ·en statebouer, seun van die land in 
murg en been, wie se skoal was die harde 
lewenservaring, en wie se wysheid bestaan het 
uit kennis van die Bybelwoord. 

Dit is die aangepaste mens aan die Afrikaanse 
bodem, soos die geskiedenis ons horn leer ken. 
Hierdie aanpassing is nie beperk tot een ras 
of volk nie, inteendeel ons kry oorspronklike 
Hollanders ender hulle, so·os die eerste vry
burgers van 1657 en daarna, wat hulle as boere 
vestig en langsaam die binnelande intrek; die 
Frans2 vlugtelinge wat gevestig word in Frans
hoek, Stellenbosch en die Pere], wat die eerste 
groat wingerde aanle en vrugtekwekers word 
by uitnemendheid; die Duitse amptenare, soi
date en jongmanne wat kom soek na 'n land 
waar hulle 'n bestaan kan maak en wat alma! 
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grond •2n bodemvas word. Ons kry ook 'n Engelse 
nedersetting in die Suid-ooste van die land wat 
hulle meer spesiaal wy aan die produksie van 
wol en waarvan Kingwilliamstown, Queens
town, Aberdeen, Cathcart, Maclear, Elliot, ens. 
vandag nog getuie is. Ook hulle word deel van 
die Afrikanervolk, deurdat hulle dieselfde ge
meenskaplike vaderland het en dieselfde erva
ringskool d•eurmaak. Onder hierdie families kry 
ons name soos Holloway, Galloway, Haywood, 
Macdonald, Grey, Griffith en so meer, maar 
hulle is Boere en het Afrikaans as moedertaal. 

Die assimilasie wat in Suid-Afrika plaasge
vind het was in die rigting van aard- en nagelvas 
te word, d.i. vereenselwiging met die bodem en 
dit beteken die mentaliteit van die Boer te 
ontwikkel. Hier het ons die grondslag van 
volksvorming wat 'n verklaring gee van die 
bree lae van die Afrikaanse volk. Hierdie ont
Wikkeling kan vergelyk word met die van die 
Verenigde State van Amerika, waar verskil
l•ende rasse saamgegroei het tot een volk wat 
hulleself ,,Amerikane" noem, hoewel verreweg 
die meeste Engels praat, wat dan oo·k die offi
siele taal van die land geword het, al verskil 
die mentaliteit van die Amerikaan en die 
Eng~li;lllap. net saveel ~s cUe van die Hollander 
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en Afrikaner vandag. Die proses van assimi
Jasi'e is in Amerika vanaf 1787 ongebroke sy 
gang gegaan, en die verskillende volksdele is 
hard besig om bulle groepsidentiteit te verloor 
en enkel Amerikaner te word. 

By ons is bierdie proses onderbreek deur ge
beurtenisse wat geskiedkundige mylpale ge
noem kan word, biervo'Or is veral aan te gee die 
datums 1806 en 1902. In altwee hierdie ge
valle bet daar 'n teenstelling gekom tussen ver
oweraar en verowerde volk. 

Die veroweraar bet gekom om te administreer 
en nie in die eerste plek om te leer nie. Hy 
was boofsaaklik 'n stedebouer en stadsbewoner. 
Die man wat dink in terme van salarisse en 
bandelswinste. 

Die verowerde daarentee was die oudste 
volksplanting, wat reeds die pionierswerk vir 'n 
150 jaar voortgesit bet en dit onder baie moei
like omstandigbede. Hulle bet reeds die begin 
gevorm van 'n bomogene bevolking, al was 
bulle uit verskillende rasse samegestel; hulle 
bet Afrikaans as omgangstaal gebruik 12n weinig 
of glad geen Engels geken nie. 

Van die begin af aan was bier die materiaal 
vir 'n eersterangs botsing aanwesig. Die nuwe 
inkomeling mis die ervaring van die geves-
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di'a antler uit die staanspoor met die gevoel van 
veronregting moet gehoorsaam aan die bevele 
van die oorheerser. 

Hier kom die eerste skeiding tussen twee 
kultuuruitinge; hier begin ook die groot onder
skeid tussen stad en land. Hierdie stryd is 
bekend in ons geskiedenis as die stryd tussen 
Boer en Brit. Die organiese van die volksgroei 
en die eenwording met die land is hier verbreek. 

Vergelyk 'n mens nou hiermee die geskie
denis van die 1820 setlaars dan is die onder
skeid baie opvallend. Hulle het hierheen gekom, 
na die Napoleontiese oorloe in Europa, as land
en huislose immigrante, mense wat nie 'n opdrag 
van 'n hoer mag gehad het, of kon optree met 
die gesag van 'n regerende groep nie. Hulle 
was 'ekonomiese verstotelinge soos die Huge
note vlugtelinge was vanwee hul geloof. In 
altwee hierdie gevalle vind ons volkome assi
milasie met die ouer volksplanting-selfs daar 
waar daar aanvanklik nog verskil in taal was. 
Die kultuurbotsing tussen Boer en Brit kry sy 
hoo·gtepunt in die Groot Trek van 1836-1838. 

In die tydperk van 'n groot halwe eeu daarna 
kom die fisiese konflik, waarvan die kultuur
stryd die voorloper was, met die resultaat van 



85 

die verowering van die twee Republieke. Vanaf 
hierdie tyd, egter, is die naam Boer die nasie
naam geword van die Afrikaner en is hy deur 
die wereld erken as die tipiese van die volk 
van Suid-Afrika. 

Met hierdie vlugtige skets van die wording 
van die Boerenasie, meen ek het ons genoeg
saam aangedui wat ons as tipies beskou van 
die Afrikaner en sy land. Uit hierdie agter
grond moes daar as van selfsprekend sy onder
wys en opvoeding gespruit het. Dit het JUIS 

net nie gebeur nie. Inteendeel die mense wat 
vir ons volksopvoeding moes gegee het, het 
uitgegaan van die standpunt dat ons 'n verleng
stuk is van Europa 'en wat daar gedoen word 
ook goed genoeg was vir Suid-Afrika. Nou mag 
dit waar wees dat as 'n mens besig is kinders 
te leer lees, skryf en reken, dit nie veel saak 
maak of jy dit in Europa, Suid-Afrika of selfs 
Japan of China doen nie; maar as jy voortge
sette onderwys gee, wat tog eintlik in die lewe 
moet eindig dan maak dit tog we! deeglik saak. 
Is die skool dan nie daar om die brug te span 
tussen die natuurtoestand en kultuurtoestand 
van die mens ni•a? Moet die skool nie juis wees 
die bewaarder en tegelyk ook die uitdeler van 
die geestesgoedere van die voorgeslagte nie? 
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Daarom, al lyk alle onderwys gemeenskaplik
manslike besi t en nie die eiendom van een of 
antler bevoorregte groep nie, dan moet nie ver
geet word nie dat die kind net 'n tussenstadium 
is, dat hy kom van uit 'n bepaalde natuurtoe
stand, sy omgewing, en dat hy gelei word in 'n 
baie bepaalde, reeds gevestigde maatskaplike 
toestand. Die omgewingsfaktor word nie beheers 
deur die skool nie, ook is die skool nie die 
skepper van die samelewing wat wag op die 
kind, om as lid en later as landsburger ingelyf 
te word nie. Dit ie dus voor die hand, dat die 
enigste onderwys wat nie skadelik sal werk 
ni·e die aangepaste is, aangepas aan land en 
huislike omgewing en gerig op die maatskaplike 
!ewe. Hierdie laaste taak is die spesiale plig 
van die behoorlik ingerigte en goed georgani
seerde middelbar·e onderwys. 

Wie sal se watter persentasie van ons arm
blankedom toegeskryf mo-et word aan die ge
brek aan hierdie nasionaal georienteerde en 
doelgerigte middelbare onderwys? 

Die mens wat meen dat hy die natuurwette 
kan veronagtsaam en maak asof hulle nie be
staan nie, sal tot sy skade en skande uitvind 
dat hyself die dupe word van sy •eie kortsigtig
heid. Hoeveel te meer geld dit nie van gees-
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telike wetlikheid nie? Vir geslagte het ons 
onderwys die oe gesluit vir Suid-Afrika en sy 
eise, •en het ons vir ons nie gesteur aan die 
kind wat op hierdie moederaarde voortgekom 
het en hier sy lewe moet maak nie. Wat kan 
'n mens verwag? Net wat ons vandag beleef: 
Liggaamlike onaangepa.stheid en geestelike ver
wildering. 

Namate ons meer ,,gentlemen" geword het 
kragtens die ideaal van ons middelbare onder
wys, met sy ,,general, liberal Education" bet 
ons ongeskikter geword om ons vaderlandse 
bodem te bewerk; en namate ons ,,ruimer" van 
gees geword bet, sodat daar naderhand geen 
enkele volksprinsipe meer in ere gebou is nie, 
na die mate bet ons vir land en volk al minder 
beteken. Die vreemde dinge wat ons as speel
goedjies beskou bet, het naderband geblyk te 
wees gevaarlike wap2ns waarmee ons vir ons 
swaar verwond het. Vandag dat die oe van die 
wette-makers van ons land vir hierdie euwel 
begin oopgaan, merk hulle die ontsettende ag
terstand wat ingebaal mo2t word. Ek wil hier 
die bewering maak: dat ons nie alleen bierdie 
agterstand nie sal inhaal nie, maar dat ons ook 
nog in die toekoms tot bloedens toe sal ly, as 
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ons nie insien dat ons onderwys nie moet her
vorm word nie, maar herskep word. 

Eers wanneer sodanige herskepping of om
vorming van gans ons onderwysideologie plaas
gevind het, sal ons die kinders wat daaronder 
opgroei, in die ware sin van die woord, met 
bande van liefde en trou bind aan hulle vader
land. Dan ook sal daar 'n gemeenskaplike ag
t·ergrond vir die verskillende volksgroepe binne 
ons land geskep word, wat dit moontlik maak 
om in die toekoms een Afrikaanse nasie hier 
te he. 

Wat is die Afrikaanse volksideologie wat soos 
'n suurdeeg behoort te werk deur al ons doen 
en late? Tot ons skaamte moet ons se, daar is 
nog geen sodanige ideologie geformu}eer nie, 
ook het ons nie soiets as 'n onbewuste faktor in 
ons gees aanwesig nie, omdat ons skole nug 
nooit die vaderlandse bodem raakgesien het as 
sy spesiale t·errein, waarop hy al sy vernuf moet 
rig om dit vir die Afrikaner bewoonbaar te 
maak nie. 

Holland het geworstel met die water om daar
van verlos te raak, ons moet worstel met die 
droogte, deur die behoud en bewaring van al 
wat water is in Suid-Afrika. 



89 

As iemand met oop oe ons vaderland sou 
deurkruis, soos ek probeer doen het, dan kan 
dit nie anders of hy moet diep onder die in
druk kom van die waterloosheid van geweldige 
oppervlaktes. Die gesondste oord en die vrug
baarste grond is vir die mens waardeloos, as 
daar geen water is nie. Daarom is alle ge
praat oor 'n groter bevolking, wanneer ons 
hierdie bevolking wil beskou as lede van 'n 
blywende Afrikaanse gemeenskap wat hulle 
bestaan hier maak, ydele woordverspilling, 
v66r en aleer die probleem van behoud van ons 
water opgelos is. Die land moet sy volk 
kan dra anders kry 'n mens geen gevestigde 
gemeenskap nie. Daarby kom dat die gemid
delde reenval van Suid-Afrika nie benede die 
peil van 'n behoorlik Ieefbare gemiddelde is nie, 
terwyl die goeie reenvalstreke, en hulle be
slaan duisende vierkante myle, 'n reenval het 
wat gelyk staan met die van Holland, Belgie 
of Engeland-lande waar daar nooit klagte is 
oor verwoestende drnogtes nie. Waar sit dan 
die knoop? Drieerlei faktore kan genoem word, 
wat rekenskap gee van die ongelykheid tussen 
ons en die genoemde · 1ande. In die eerste plek 
moet in die oog gehou word dat die reenval in 
Europa baie beter verdeel is oor die jaar, ter-
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wyl dit by ons gekonsentreer is in dele van die 
jaar, met glad geen, of relatief min, reen in die 
resterende deel. Aan hierdie onreelmatige ver
deling kan die mens nie veel doen nie en sal 
hy moet omsien na ander middels om hierdie 
leemte aan te vul. 

Die tweede faktoT wat meewerk om die ver
skil tussen ons en westelike Europa te aksen
tueer, is die feit dat die verdamping by ons 
enorm veel groter is as wat daar die ' geval is. 
Te Pretoria is vasgestel dat water wat bloot.
gestel word aan die ope son en Jug, 'n ver
dampingsyfer aantoon van -+- 70 duim per jaar. 
As daar aan die antler kant vasstaan dat ons 
gemiddelde reenval selfs in die betreklik vog
tige streke maar -+- 30 dm. per jaar is, dan moet 
dit elkeen oortuig van die gevaar van bloot
stelling aan verdamping van enige oppervlakte 
waarin vog moet bewaar word. 

Die derde rede waarom die groot verskil daar 
is moet geso2k word in ons Jigging. Terwyl 
groot stukke van westelike en midde-Europa 
byna so viak is as 'n tafel en van benede die 
seespieeI, oor honderde rnyle afstand, nie rneer 
as 'n paar honderd of uiters duisend voet styg 
nie, is Suid-Afrika 'n land van hoogvlaktes, 
wat styg in Gos-Transvaal tot oor 6000 voet 
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bo die seespieel. Was hierdie hooglande vir 'n 
groot gedeelte van die jaar met sneeu en ys 
bedek, dan sou ons daardeur 'n nati.mrlike wa
tervoorraad gehad het, wat in ander tye van 
die jaar die voedingsbron van ons riviere kon 
gewees het. Maar dit is net nie die geval nie. 
Ons kry somerreens in hierdie streke, gepaard 
met groot donderstorms, wat 'n neerslag vorm 
genoeg om riviere te laat oorloop en mere te 
vul-en hierdie water vloei vir drie-kwart na 
die see, met agterlating van verwoesting en die 
meesleur van duisende tonne vrugbare aarde. 

Niemand kan ontken dat ons hier te doen 
het met 'n eersterangse volksprobleem, wat in
derdaad die voortbestaan van 'n nasie raak. 

Hierin le vir my die uitgangspunt van alle 
nasionale onderwys, dat die vaderlandse bo
dem met sy probleme as no. 1. sal geld. Is dit 
nie tekenend dat Amerika in een slag 150 ek
semplare van die verslag van die droogtekom
missie van 1923 bestel het, om hulle as lees
boeke vir skole in soortgelyke omgewings as 
die van ons te gebruik, terwyl by ons self geen 
vyftig eksemplare deur die skole opgeneem is 
nie? Ons het in hierdie bespreking nie die oog 
op die bou van damme en dammetjies nie, met 
of sander hulp van die regering, maar wel op 
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die bewaring van al wat water is op die opper
vlakte van ons land in plaas van dat dit sal 
wegvloei. Vanaf die oorsprong van elke rivier 
tot by sy uitmonding in die see, le die taak van 
vashou van water vir die h2le volk voor oe, 
'n taak wat onder verstandige leiding, met die 
nodige wetgewing, moet uitgroei tot volks
roeping. 

As dit vir Nederland moontlik is om die ge
weldige Suidersee in te polder, die waters deur 
mensew2rk in bedwang te hou en daardeur hon
derd duisende hektares grond aan te win; as dit 
vir Duitsland moontlik is om die moerasse van 
Gos-Friesland deur kanalisering droog te le en 
die grond bewerkbaar te maak, terwyl Italie 
vandag dorpe en stede stig waar vir 'n twintigtal 
jare gelede di'c Pontynse moerasse as 'n broei
nes van malaria die mens se bestaan bedreig 
het, dan moet dit moontlik wees vir die Afri
kaanse volk om die stryd aan te knoop met die 
periodieke droogtes, d2ur die skep van binne
landse mere en deur beter versorging van sy 
natuurlike watervoorrade. 

Naas hierdie prnbleem van waterbewaring, 
is daar nog 'n belangriker saak wat dringend 
eis dat die aandag daaraan gegee word. Dit geld 
die beskerming van ons natuurbronn2, en dit 
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veral in die bergstreke waarin die oorsprong 
van ons riviere te vind is. Ek se nog 'n belang
riker saak, omdat die enigste bergreeks wat nog 
as voedingsbodem van groot riviere kan be
skou word die Drakensberge is, terwyl die an
tler herge deur verwaarlosing en vandalisme 
gereduseer is tot die reservoirs van klein stroom
pies, wat met elke groot neerslag aanswel tot 
woeste riviere, maar binne 'n betreklik kort 
tydjie weer dieselfde sukkelstroompie van 
voorheen word. Die konstante vloei van water 
hang af van die beskerming wat sy bronne 
geniet, en die-bedek-hou van die stroomgebied. 

Sodra 'n bergkloof waar 'n stroompie water 
afkom oopgemaak word en al die duisende 
kleine en grote kanaaltjies, wat die water na 
die groter stroom aangevoer het, aan son en 
lug blootgestel WG'rd, tree daar 'n verdamping 
in wat van vyf tot sewemaal so groot is as die 
vroeere. 'n Mens sien Ietterlik die wat·2rstroom
pie kwyn en kort daarna opdroog. Ontbossing 
van berge, brande van jaar na jaar, oopskeur 
van die moerassige grond, wat begroeid is met 
fyn gewas, waarvan die duisende worteltjies 
almal die water vashou en daardeur 'n seker 
konstantheid aan die vloeiende stroom besorg, 
-is die dood aan die oorsprong van ons berg-
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riviere. As Suid-Afrika aan die opdroog is, 
dan is dit nie omdat ons reenval kleiner is as 
vroeer nie, maar omdat ons di-<~ natuurlike wa
terreservoirs vernietig het en dit nag daagliks 
doen. In plaas van vernietiging, moes ons die 
skeppers wees van nuwe vangdamme in ons 
bergklowe, sodat daar mere kan geskep word, 
wat tegelyk tot verfraaiing van ons natuur sal 
lei en die blywende voedingsbodems van ons 
riviere kan wees. 

As ons toelaat dat die een naturellereserwe 
na die antler juis teen die hange van ons berge 
gestig word, terwyl ons weet dat deur hulle 
geen boom geplant word nie, maar sistematies 
uitgeroei, en hulle vee duisende paadjies trap 
wat weer almal afvoerslootjies word vir die 
water van die berg,-dan kry ons ons verdiende 
loon: droog geworde riviere, ontboste berge 
en 'n woestynvlakte. Natal, wat van die jaar 
vroeg af altyd bekend gestaan het as die land 
met pragtige riviere en 'n goeie reenval, sal 
nog die bewys !ewer van wat ek hier neerskryf. 

Wat het dit aHes met die middelbare onder
wys te doen? Ek sou wil antwoord: alles. As 
ons onderwys gegroei was uit eie bodem, as ons 
vaderlandse aardrykskunde geken het in plaas 
van die name van kape en baaie, riviere en 
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hawens van Engeland, dan sal ons nie al die 
geleerde onkunde in ons raadsale en in ons 
administrasiekantore vandag he nie. Die volk 
is wat hy deur sy huis en sy skool gern,aak word. 

Dit is die _taak van die middelbare skoo_l deur 
differensiasie van leerplanne, om hierdie oplei
ding en voorbereiding vir die nasionale taak 
te behartig. 

Tot dusver het ons die aard en wese van ons 
onderwys in die alg2meen probeer skets, en 
aangetoon hoedat dit nie uit die volk, maar ook 
allermins uit die land gegroei het. Ons kan 
nou ons aandag wy aan die organisasie van die 
!lliddelbare onderwys, wat aan die een kant a§_ 
paspoort moet dien vir die lewe wat wag in die . 
vorm van •2en of antler beroep of bedryf1 en 
aan die antler kant die weg moet baan vir die 
intellektueel begaafdes onder die jeug om die 
gehoorsale van die universiteite te kan betree. 

Dat hierdie organisasie aH2s behalwe in orde 
is, word bewys deur die talle rapporte van 
kommissies, deur provinsie- en unie-outoriteite 
benoem, wat almal daarin ooreenstem, dat ons 
middelbare onderwys ni•2 'n behoorlike inlei.:
ding gee tot die maatskaplike lewe wa.t . w:ag 
nie. Natuurlik is hiermee nie bedoel geskoolde 
vakopleiding nte, maar ten minste opleiding 
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vir beroepskeus«~, sodat op vyftien tot sestien
jarige Ieeftyd, die jonge of meisie volgens eie 
aanleg, en volgens aard van die spesial: vak 
of beroep, 'n keuse sou kan maak. 

Sodra sodanige keuse geval het, moet 'n v>cr
der onderskeiding plaasvind, sodat die voorbe
reidende onderwys vir universitere studie, in 
'n omgewing van 'n meer teoretiese en akade
miase aard sal plaasvind as die vakke wat aan
stuur op praktiese vaardigheid. Hiervoor is 
verskil in skoolterrein en -inrigting nodig. 

Dit skyn •agter asof ans, gebind deur regu
lasies van 'n uniale, en antler van 'n provin
siale aard, tot 'n soort van gewapende vrede 
gekom het tussen unie en provinsie. Om hier
die situasie goed te begryp, is dit nodig om te 
let op sekere jaarrapporte afkomstig van ons 
Unie-onderwysdepartemen t. 

Aan die end van 1934 skryf die sekretaris 
van Unie-ondarwys, Prof. M. C. Botha, in sy 
jaarverslag, na aanleiding van die verskillende 
kommissies en konferensies oar onderwys, die 
volgende: ,,Wanneer 'n mens op al hierdie be
drywighede op onderwysgebied let, is die ge
volgtrekking onvermydelik dat daar 'n groot 
behoefte aan 'n onderwysharvorming in Suid
Afrika moet bestaan. . ... Waarheid is dat 
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ons onderwysstelsel in die laaste jare van alle 
kante in onbewimpelde taal veroordeel is. 
Daar was 'n tyd toe ons onderwysstelsel 
alleen voorsiening gemaak het vir die beroeps
opleiding van die intellektuele aristokrasie. Die 
matrikulasie was die alfa en omega van al ons 
onderwys, en die matrikulash~ is die natuurlike 
poort wat lei tot die hoer beroepe. In die sin 
mag dit dan ook tereg as beroepsopleiding be
stempel word. Die seun en dogter wat nie 
daardie spesifieke intellektuele bekwaamheid, 
wat die suksesvolle studie van Latyn •2n Matesis 
vereis, besit het nie, moes 1\1aar toesien en son
der spesifieke beroepsopleiding die lewc in, 
soms na, maar dikwels ook voor die sesde stan
derd. Met noodlottige gevolg·c. . . . . In die 
verlede .het ons die onderwys as sodanig te 
seer as doel in plaas van as middel beskou. 'n 
Verkeerde, en lang reeds uitgediende, opvatting 
van 'n sogenaamde algemen2 en kulturele op
voeding, was oorsaak dat ons ons blind gestaar 
het op die mens as ,,gentleman" en het ons belet 
om tot 'n sintese van die mens en die arbeider 
in ons ond·crwys te kom. 

. . . . Dit vereis geen wonder van logiese 
redenering of pedagogiese wysheid nie, om :.e 
kan insien dat beroepsonderwys onder die 
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Unie-onderwysdepartement nooit waarlik doel
treffend kan wees nie sonder wesentlike kon
tak met die primere skool, vanwaar leerlinge 
vir ons beroepskole gerekruteer moet word. 
Middelbare of sekondere onderwys behoort ~1s 

'n eenheid beskou te word en ten nouste by laer 
of primere onderwys aan te sluit . . ... Hier
die allernoodsaaklikste aansluiting is in die ver
lede .... verwaarloos- hoofsaaklik as gevoJg 
van die dualisme in onderwysbeheer. Die or
ganisasie van ons middelbare onderwys is da::i 
ook gebaseer, nie op algemeen geldende op
voedkundige beginsels nie, maar op die finan_
siele verhouding tussen die Unie-regering en 
die provinsies." 10) 

Tot sover die verslag, wat ek enigsins uit
voerig gesiteer het, omdat hier 'n onderwys
man aan die woord is met 'n goeie deursig ·en 
'n baie goeie wil, maar dank sy die bestaande 
wette en regulasies, die waterdigtheid van 
staatsdepartemente, die gebrek aan onderlinge 
vertroue en die aanwesigheid van kleinlike ja
loesie, kan die allernoodsaaklikste nie gebeur 

10 ) Verslag van die Unie-onderwysdepartc

ment vir die jare 1933-1934. bls. 5, 6. 7. 
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nie, nl. 'n ingrypende en kragtige reorganisasie 
van ons middelbaar onderwys. 

Dit is inderdaad 'n aanklag nie net teen een 
of antler departement nie, maar teen di·e staat 
self. Want die vraag mag hier wel gestel word 
of ons nie op die punt gekom het, waar die 
gemeenskap en sy belange die middel is en die 
staat die doel, terwyl dit tog net andersom 
behoort te wees? 

In die verslag van dieselfde departement vir 
die j§J.ar 1935 . word weer die nadruk gele op 
die noodsaaklikheid van koi:irdinasie van die 
onderwys, maar tewens g·ewys op die moeilik
hede in verband daarmee omdat ons hier te doen 
het met twee soorte van beheerliggame nl. unie 
en provinsiale administrasie. 

,,Ek maak my •egter nie aan oordrywing slml
dig nie, as ek verklaar dat al hierdie onder
soeke net maar 'n bevredigende ooreenkoms 
ten opsigte van finansiele verhoudings beoog 
het .... Die resultaat is gewees dat die admi
nistrasie van die onderwys van die rypende 
jeug, meer ingewikkeld en, uit die oogpunt van 

skool-organisasie, baie minder doeltreffend ge
word het as dit kan gewees het. Die Unie het 
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geen nasionale onderwysbeleid nie en kan dit 
onder die huidige stelsel ook nooit he nie." 11) 

In 'n klein brnsjure wat deur die Transvaalse 
Landbou-Unie in April 1923, gedruk en versprei 
is verskyn daar die volgende: ,,Wanneer 'n mens 
dit alles kalm sit te oordink dan is dit moeilik 
om vry te bly van alle sweem van bitterheid. 
Dan voel jy lus om aan jou verontwaardiging 
lug te gee en vcrwyte te slinger na die hoof 
van die here pedagoge en onderwysoutoriteite, 
wat op so 'n skandelike manier die volksop
voeding waarmee hulle belas was, verwaarloos 
het. . ... Waar is die leidende •en opbouende, 
inspirerende ideaal wat hulle aan die volk moes 
voorgehou het? Ook die onderwys het geword 
die speelbal van politieke bybedoelings, van 
persoonlike, selfsugtige eiebelang. Ek maak 
hierdie aanklag voor die regterstoel van die 
volksgewete en vra in alle erns, of daar een 
enkele maatreel van die laaste twintig jaar kan 
aangetoon word, wat 'n ingrypende vcrandering 
in ons volksonderwys teweeg gebring het." 12 ) 

11) Verslag van die Unie-onderwysdeparte
ment vir die kalenderjaar 1935. bl. 6. 

12 ) Reorganisasie van Ons Laeronderwys: Dr. 
T. J. Hugo. 
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Orals ontmoet ons gebrek_ a?n ~nheid va11 
beginsel op gebied van onderwy~, en _nog grote_t_ 
gebrek aan koordinasie van die leerkragte en 
onderwysfasiliteite in di·2 land. Neem nog daar
by dat ons 'n klein blanke bevolking het oor 
'n groot oppervlak versprei, en dit moet vir 
elkeen duidelik wees, dat die onderwys van 
ons kinders vir die land enorme v2rspilling van 
geld en energie moet beteken-en die resultaat 
is diep teleurstellend om die minste daarvan 
te se. 

Wat die reorganisasi·2 van ons middelbaar en 
hoer-onderwys betref, is dit baie duidelik, da.t 
ons groter sentralisering aan die een k_~nt1 en 
groter differensiasie van leervakke en kurs1:1sse_ 
aan die antler kant sal moet k ry. Ook oor 
hierdie punt gee die onderwysverslag van die 
Unie-ond·2rwysdepartement, onder leiding van 
die reeds genoemde s·2kretaris van onderwy:;, 
lyne aan waarop dit moet geskied. 

Heelwat van die kleiner middelbare skole 
sal moet saamgetrek word tot 'n groter en doel
matiger inrigting, tegelyk moet in sekere sentra 
spesialisasie in die een rigting, en in antler 
sentra in 'n antler rigting plaasvind. Die ver
slag van 1936 lui: ,,Teenoor die verdwy
ning van bepaalde hoer en sekondere skol-2 
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in 'n algemene skema van amalgamasie kan 
dit, by wyse van 'n alternatiewe reeling, vir 'n 
aantal van hulle moontlik wees om in 'n bepaal
de reeks vakke te spesialiseer. Kandidate wat 
ander vakke verlang sou dan hulp moet kry om 
'n skool te besoek wat onderrig in die vereiste 
vakke verstrek." 13) 

Op die manier sal 'n mens kan he Iandbou 
-vak-beroepskole behalwe skole vir voorbe
reidend hoeronderwys of akademiese sko}e. Toe
gang tot al hierdie soorte middelbare skole moet 
vry en moontlik wees vir alle leerlinge wat di·e 
veraiste laerskoolkursus agter die rug het. 
Onderling mo-et dit moontlik wees om 'n klas 
in die een soort skoal oor te skakel na 'n klas 
in 'n antler, sondar al te groat agteruitsetting 
van die betrokke Ieerlinge. Dit is moontlik 
wanneer daar onderlinge koordinering van 
werksaamhede is. 

Hoe nodig sentralisering en daarby differen
siering van middelbare skole is, blyk uit die 
feit van die volgende syfers: 10 skole in die 
Unie het maar van 1-4 leerlinge in die matri
kulasieklas gehad in 1935; 91 skole het van 

13 ) Verslag van die Unie-Onderwysdeparte
ment vir die kalenderjaar 1936. 
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10-19 leerlinge gehad, terwyl 27 skole matri
kulasieklasse van 50-99 aantoon en slegs 2 
skole van 100-149 leerlinge aantoon. ,,Die be
tekenis van die gering·a omvang van matriku
lasieklasse in Suid-Afrika, le in die feit opge
sluit dat, tensy 'n reusagtige personeel gebruik 
word, dit onmoontlik is om aan leerlinge 'n 
werklike kause van vakke aan te hied. Die 
gewone gevolg is dat wat vereis word vir die 
leerling wat na die univarsiteit wil gaan, toe
pasbaar gemaak word op alle lede van die klas 
ongeag hulle spesiale belangstalling, aangebore 
aanleg, of toekomstige loopbaan . 

. . . . Die strewe moet dus wees om ons sko1e 
op so 'n manier te organiseer dat die keuse in 
werklikheid vir die leerling vrystaan en nie 
net vir die skool nie." 14 ) 

Dit is die moeite werd om daarop te let dat 
ons in die Unie van S.A. 136 skole gehad het 
in 1935, wat in geen een geval 'n groter matri
kulasieklas as 19 gehad het nie. 15 ) 

Miskien het die leser al meermale gevra: 
waarom so lank stilgestaan by Ia·ar en middel-

14 ) Verslag van die Unie-onderwysdepartement 
vir die kalenderjaar 1936, bl. 16. 

15 ) Ibidem, bl. 16. 
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bare onderwys, terwyl die hele opset tog was 
om oor Universiteite te skryf. (}een universi~ 
tere onderwys kan op meriete beoordeel word, 
sonder om ook tegelyk die vo'Orber2idende hoer
opderv.:ys noukeurig onder beskouing te neem 
nie. Die middelbare onderwys moet die mate
riaal !ewer waarmee die universiteit werk. 
Is die to~latingsvereistes . nie breed genoeg 
opgeset nie, of is die ~tandaard, wat gestel 
word te laag, dan sal dit onvermydelik die werk 
van die universiteitsdosent sodanig belemmer, 
dat by moeilik iets meer kan doen as 'n bietjie 
gespesaliseerde middelbaar-vakonderwys.. 'n 
Soort werk waarto2 in nege uit die tien gevalle 
ons professore en lektore van vandag gedwing 
word. 

In die tweede plek het ek dit my plig geag, 
om te wys op die onhoudbare toestand van oor
administrasie, en ondoeltreffendheid van die 
resultate, by ons middelbare onderwys en tege
lyk, dat hierdie toestand vir 'n groot deel te 
danke is aan di-e feit dat ons hier worstel met 
vreemde vorme, afkomstig van 'n antler volk 
antler omstandighede, terwyl ons vreemd staan 
teenoor ons eie probleme en nog vreemder teen
oor die werklike aanleg en begaafdh2id van die 
Afrikaanse kind as hy uit sy volk, vir sy volk 
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en deur sy volk opgelei moes geword het. Saul 
se harnas en wapentuig is uitstekend, alleen pas 
dit nh:! vir David nie, hy moet maar Hewer by 
sy slinger en klippe bly. 

Die praktyk van die !ewe het oor •an ()O!' 

bewys . dat_ die middelbare onderwys nie nood.::_ 
saaklik op die universiteit moet ingestel we~s. 
nie._ Inteendeel, geen 10 uit elke honderd leer-: 
linge van die middelbare skool kom ooit op die. 
universiteit tereg nie, waarom moet hierdie on- .. 
derwys di'e hele lewe omvat en nie net die oog 
gerig hou op een klein onderdeeltjie daarvan 
nie. Ons pleit dus vir opleiding in alle moont
like vakke, om daardeur aan die leerling 'n 
kans te gee om volgens eie ken en kan te ont
wikkel en so sy plek te vul in die gekompli
seerde samelewing van vandag. Maar hi,2rnaas 
wil ans oak vir die intellektueel begaafde jeug 
van die volk die volste geleentheid gea, om 'n 
voorbereiding vir 'n universitere Ioopbaan te 
kan geniet, wat reg sal Iaat weervaar aan huUe 
spesiale bekwaamheid. 

Hierdie voorbereiding is daar vandag nie. Nie 
twee persent van ons hoerskole is doeltreffend 
toegerus mat staf, laboratorium en biblioteek 
om aan hierdie eise te voldoen nie. Die keuse 
van die leer ling woTd gedwing, volgens inrigting 
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en uitrusting van die skool in sy nabyheid, en 
nie volgens die minimum eise vir sy later stu
die nie. Daarom behoort daar eerstens onder
sk2iding, en in sommige gevalle selfs skeiding, 
te kom tussen die SO'ort skool wat voorberei 
vir tal van vakke en beroepe wat nie vir die 
universiteit bedoel is nie, en antler wat wel 
daarvoor voorsiening maak. 

Ons hele onderwys vra na verandering en 
nu-orientering van Jeerstof, en 'n rasionel2 re
organisasie veral van die middelbare en hoer
onderwys. 



v. 
DIE SPESIALE T AAK VAN DIE A FRl

KAANSE UNIVERSITEIT. 

Het die universiteit 'n volksroeping wat no~ 
iets anders is as die intellektuele }c~iding wat 
van horn behoort ui t te gaan? 

Wanneer daar gelet word op die dinkwerk
saamheid van die mens sander inagneming van 
die objek waarop die denke gerig is, dan wil 
ons direk erken dat ons hier te doen het met 
'n algemeen-menslike faktor. Alle mense dink 
per slot van rekening volgens dieselfde dink
wette. Anders uitgedruk, kan ans oo·k se: die 
menslike dinkstruktuur mag wel van een indi
vidu tot di·a antler graadverskille toon maar in 
soort is dit dieselfde. Dit is die grondslag waar
op die een mens die ander kan begryp. 

In saver as wat ans te doen het met die 
dinkontwikkeling kan daar dus moeilik sprake 
wees van 'n nasionale element, of 'n nasionale 
standpunt teenooT 'n internasionale. Maar kom 
'n mens nou tot die objek van die denke, die 
voorwerp van ans belangstelling, of die stand-
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punt van waaruit dinge en mense, ja selfs die 
Iewe betrag word, dan kan daar groot verskille 
wees tussen volk en volk, selfs tussen een groep 
en 'n antler. Aan hierdie sy van die saak, skyn 
my, word daar nie genoeg aandag gewy nie, 
wanneer so gladweg beweer word dat alle we
tenskap en kuns internasionaal is en dus aan 
alle mense gelykelik behoort. 

Kultuur is geestelike •2wolusie, geestelike ver
werking van 'n volk se ervaring. Nou mag fiiie 
kultuurprodukte van een volk tot 'n ander volk 
oorgaan, maar dit maak daardie ander volk dan 
nog nie tot 'n kultuurvolk van dieselfde soort 
nie. 

Om dit kras uit te druk: di-2 nature! mag die 
Europese kleredrag oorneem en in alle opsigte 
hem soos 'n Europeaan gedra, maar dan is hy 
nog nie 'n Europeaan nie en kan hy di t ook 
nooit word nie. Die Bantoe moet sy ervaringe 
verwerk vo]gens Bantoe-mentaliteit, gesien van 
uit sy Bantoe-standpunt, volgens sy tradisie en 
were]dbeskouing. 

Al sou ons dus gzneig wees om te se dat die 
mens se geestelike struktuur diese]fde of naas
teby dieselfde is, by alle volke, dan nog moet 
in die oog gehou word dat die een sy uitgangs
punt totaal verskillend is van die ander. 
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Ons meen dus met reg te kan konstateer dat 

alle wetenskap en kuns nasionaal in oorsprong 
is, al is die resultate daarvan ook nog so inter
nasionaal en algemeen menslik. 

Natuurlik moet 'n mens onderskeid maak 
tussen wetenskap beoefen, en die maak van 'n 
ontdekking op wet•anskaplik terrein. Die eer
ste is die taak van 99 % van die geskoolde geeste 
wat hulle op wetenskaplik gebied beweeg, ter
wyl die laaste weggele is vir die klein keur
bende wat ans mat die naam van geniee be
stempel. 

Ten opsigte van hierdie laasgenoemde groep, 
leer die geskiedenis ons dat ook die genie 'n 
produk is van sy tyd, al gaan die resultat·a van 
sy dink en werk ook uit bo sy tyd, en reik dit 
tot ver in die toekoms. 

Kopernikus verteenwoordig die wetenskap
like gewete van die Renaissance, Luther di·a re
ligieuse gewete. Maar altwee is kinders van hulle 
tyd in die volste sin van die woord. Vir die 
vryheid van dink en die vryheid van die woord 
staan daar die held·afigure in die geskiedenis van 
die wetenskap; vir die vryheid van geloof en 
die reg op persoonlike oortuiging, het ons die 
wolk van getuienis om ons heen van die manne 
en vroue, wat alles verduur het tot selfs die 
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dood toe, opdat die waarheid vry gemaak sou 
word. 

Hoofsaak is nou maar om in t'2 sien dat hier
die heroi'ese figure een en almal hulle inspira
sie uit eie omgewing moes put, dat hulle ontroer 
word deur die nood van die tyd waarin hulle 
leef, dat die lyde van hulle volk huU2 persoon
like lyde word en dat die drang na wete eb ken
nis, net soos die drang na hervorming van mis
stande in die samelewing, in hulle persoon sy 
hoogtepunt vind. 

So word die wetenskap gebore, so kom ook 
die kuns in aansyn. 

Met die kuns is dit nog meer die geval en 
kan dit makliker raakgesien word as by die 
wetenskap. 

Aile blywende kuns het sy ontstaan te danke 
aan ontroering, of die gebore is uit vreugde of 
uit smart is van minder belang. Hoofsaak is 
dat die kunstenaar geroer sal word tot in sy 
diepste w2se deur iemand of iets. Nou le dit 
voor die hand dat daar niks is wat so diep in
gryp in die kunstenaar se lewe, as die liefde en 
leed van sy eie volk, die vreugde en smart van 
diegen2 wat hom na aan die hart le; niks wJ.t 
horn so diep ontroer as die skoonheid van sy eie 
vaderland nie. 
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Daarom het alle kuns 'n nasionale bodem. 
Maar omdat alle waaragtige groot kuns bo die 
indiwidu en VO'lk uitstyg tot in die sfeer van 
algemeen menslike waardes, is sy produkt·e van 
'n internasionale betekenis en spreek dit tot alle 
volkere en alle tye. 

As hierdie standpunt korrek is en gestaaf 
word deur die geskiedenis van die wetenskap 
en kuns, dan - spreek dit vanself dat ~ie un~
versiteit, wat tog is die vormer en leier van ge:
skoolde geeste, dieselfde karakter moet dra.Jn 
antler woorde, ook die universiteit moet midde. 
in sy omgewing staan, hy moet wortel in VO'l~~
_bodem en die lig van die waarheid Jaat val_ ip._ 
eerste instansie op volksprobleme~ Dit is nie 
net 'n eis wat voortspruit uit die natuurlike 
verhouding tussen universiteit en volk nie, dit 
is ook 'n sedelike eis. 

Die universiteit bet die roeping om in die _ 
intellektuele en algemene geestelike hehoeft~~ 

van eie gemeenskap eers te voorsien, voordat 
~it ~Y aandag en energie kan wy aan vraagstuk-:
~e wat antler omgewings en antler voJke r~~~· 

Maar ons wil selfs beweer dat dit die enige 
weg is om iets by te dra tot die verligting van 
die mensdom. As ons met ons }eer en lewe die 
mense met wie ons daagliks ver keer nie raak 
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nie, hoe sal ons di t dan regkry om antler volke 
in antler omstandighede van diens te kan wees? 
Eers moet die weg oor die nasiona}2 vlaktes 
afgele word, voordat ons die berge van inter
nasionale vergesigte kan bestyg. Eers moet ons 
leer om eie sielelewe te begryp en te waardeer, 
voordat ons kan optre2 as leermeesters van an
tler volke en antler rasse. 

Ten opsigte van ~ie leerstof wat die univer
siteit aanbied aan die student wat sy terrein 
betree, moet die alou2 stelreel geld: begin by 
die bekende en gaan dan tot die onbekende. 
In verband hiermee, is daar 'n groot ballas van 
vreemde en ondoe]matige dinge, wat met die 
vreemde oorsprong van ons universiteite aan 
ons oorgedra is. Hierdie dinge moet verwyder 
word, omdat hulle in die plek staan van wat 
'n eie stelsel en eie geestesproduk behoort te 
wees. Ek dink hier aan 'n doelmatiger groe
pering van vakke en 'n radikale wysiging van 
di2 eksamenstelsel; aan die groot aantal voor
lesings wat per dosent geeis word en die gebrek 
aan metodiese arbeid aan die kant van die stu
dent; aan die meganiese reproduseer van die 
aangebode leerstof en die betr2klik weinig ge
bruik en daarby onmetodiese gebruik, wat van 



113 

die biblioteek gemaak word deur die stud·~

rende jeug. 

Uniformiteit van leerstof en metode het gelei 
tot 'n soort massaproduk, wat goeie en minder 
goeie eksamens afge!e het, maar wat deur hier
die uniformiteit, baie, indien nie alles, van 
hulle persoonlikheid en spesifiek·e aard van 
hulle talent daarby ingeskiet het. 

Geen wonder dus as die jeug al meer •en meer 
hulle energie uitleef in beweginge en aktiwi
teite wat met die universiteit as inrigting niks 
te doen het nie. Die sentrale gedagte, die volk::;
ideaal, wat as 't ware met groot letters dwarsoor 
ons universiteite behoort geskryf te staan, ont
breek totaal. Sodat ook hier, net soos in ons 
skole, 'n kloof ontstaan het tussen Jewe en Jeer, 
tussen die ken en kan van die jong geleerde 
wat sy plek inneem in die samelewing. 'n Kleur
los·e intellektuele vorming, met verwaarlosing 
van die gevoelslewe en waardemaatstaf, lei tot 
onvrugbare harsinggimnastiek maar seker nie 
tot wysheid nie. 

Die Afrikaanse Universiteit kan nie, en durf 
nie volstaan met 'n bietjie hervorming hier en 
'n bietjie lap ·en timmer daar nie-dit moet 
totaal oi:ngevorm word. Ook hier geen ewolusie 
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van die oneigene nie, maar wel rewolusie en 
nuwe vorming van die eigene. 

Toe Europa re2ds lankal die roes van die 
Renaissance uitgeleef het, en elke Europese volk 
die bruisende kragstroom daarvan binne sy 
eie nasionale perke bepaal het, is ons univer
sitere onderrig vir die eerste maal hier ing·2stel, 
geskoeid op die lees van die Engelse kolleges 
met al die franjes en uiterlike v2rtoon daarvan, 
maar sander iets van die, toe reeds eeue-oue 
tradisies, wat die laasgenoemdes in hulle ont
wikkeling binne 'n bepaalde gemeenskap reeds 
gevorm hct. 

Dit pas in die kraam van die liberalisme in 
die algemeen, en van 'n regerende volk in die 
besonder, om sy instellings uit te brei sonder 
die minste wysiging ond2r die verowerde volke. 
Hierdeur kry hy 'n verlengstuk van sy eie ,,home 
culture" waardeur daar 'n minimum van aan
passing gevra word van sy eie mense, wat as 
amptenare en immigrante na so 'n land verhuis. 
Tege!ykertyd gee hy daardeur ook die vorm aan 
waarvolgens die verowerd2 volk sal ontwikkel, 
sodat dit in uiterlike aangeJeenthede nie al te 
veel verskil van sy veroweraar nie. Hierdeur 
is nog nie met die tip van die vinger geroer 
aan Q,i~ v()lk se sielelewe pie, en nog nie 'n en-



115 

kele probleem van nasionale betekenis aangeraak 
nie. Want die afgestudeerde was geen Euro
pese geleerde, maar het ook geen Afrikaanse 
inhoud gehad nie. Hy het lettzrlik gehang tus
sen hemel en aarde. Die enigste weg wat vir 
so iemand oopgestaan het, was om 'n keuse to 
maak van een of ander van die sogenaamde ge
leerdz beroepe, sodat hy weer op sy beurt die 
vreemde inhoud van sy Afrikaanse gees aan 
ander Afrikaners kan gaan meedeel. Van die 
praktiese Iewe was hy totaal vervreem, en die 
teoretiese insigt·z wat horn meegedeel is, het kant 
nog wal geraak van sy eie vaderlandse omge
wing nie. 

Hierdie proses van vervreemding en verwor
ding het aangegaan vir meer as 'n halwe eeu. 
Toz is vir die eerste keer die stem van eie Afri
kaanse leerkragte van agter die kateder gehoor, 
en al was dit dan nog maar net die stem en nog 
geen eie geestesinhoud van Afrikaanse oor
sprong nie, die begin was daar. Langsamerhand 
het ons ook op gebied van ons universiteits
wese tot volle ontwaking gekom, •an moet en 
mag die volk nie rus nie, voordat sy hoer
onderwys in vorm en wese die stempel van eic 
land en volk dra nie. 



116 

Die verwording van die Afrikaanse siel is vir 
90 % te danke aan die lamme en verfoeilike 
politiek van vergeef en vergeet, wat hier tydig 
en ontydig deur Afrikaanssprekende aan hulle 
eie volksgenot'e verkondig is. Geen wonder dan 
dat die grootste stryd vir intellektuele onaf
hanklikheid moes gestry word teen eie mense. 
Ook vandag is die stryd nog nie gewen nie, 
want behalwe die ,,hanskakie", kry ons ook 
nog die Afrikaner wat beweer dat hy vir 
honderd persent met ons saamgaan, maar as 
dit kom op handhawing van eie taal, stigting 
van eie banke, handelshuise, fabrieke, ei'e 
muntstelsel, beheer van eie skeepvaartlyne, dan 
word sy geloof in sy volk klein, en praat hy 
van die noodsaaklikheid van saamwerk met 
juis die e}emente wat hy voorgegee het te be
stry op antler gebied. 'n Volk se geluk en 
selfverwesenliking bestaan nie in stoflike wel
vaart nie, maar in die nastrewing van sy roe
ping en uiteindelike bestemming. Hierdie roe
ping en bestemming kan hyself nie na wille
keur verander nie, dit is reeds vir hom bepaul 
deur die histories-gewordene in sy volks
verlede. 

Ons gaan nou oor tot die beskouing oor die 
posiUewe eise wat ons meen met reg gestel 
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kan word aan elke universiteit, wat die naam 
Afrikaanse Universiteit werd wil wees. 

Om mekaar nie mis te verstaan nie, is dit 
nodig dat ons goed sal besef dat daar maar 
een nasionale kultuur in Suid-Afrika is, en 
tereg word die genoem Afrikaanse kultuur. 
Ons het verskillende Europese rasse in Suid
Afrika «~!keen met sy eie taal of wat daarvan 
nog oorgebly het, elkeen ook as draer van 'n 
seker kultuurinhoud wat afkomstig is van die 
deel van Europa waar hy of sy ouers vandaan 
afkomstig is. Hier is 'n sterk Hollandse ele
ment, 'n groot persentasie Franse bloed en 'n 
betreklik sterk Duitse inslag in ons volksvor
ming aanwesig. As elkeen van hierdie ras
groepe afsonderlik 'n klein kolonie gevorm 
het, hulle taal behou het, hier gebJy het vir 
korter of !anger tyd en dan weer na hulle 
oorspronklike tuiste terug geke2r het, sou 
hulle ongetwyfeld spore van Europese beska
wing nagelaat het, wat 'n goeie of slegte in
vloed op die Bantoe- en antler Afrikaanse 
rasse sou gehad het en hulle kultuur na die 
mate ook beinvloed het, maar dan was daar 
geen sprake van 'n Afrikaans-Europese kul
tuur soos ons dit vandag ken nie. Dit het nie 
gebeur nie, ons het gekry die 12nigste volk wat 
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hulleself Afrikaners noem, wat nie meer Hol
lands of Frans of Duits praat nie, maar wo.t 
al hierdie elemente omgewerk en verwerk het 
tot die Afrikaanse taal. Ook het hierdie volk 
nie sy aandag, belangstelling en liefde bly 
behou vir di-<:? land van herkoms nie, maar 
Suid-Afrika as die enigste vaderland erken 
en al sy sentimente op hierdie badem begin 
ontwikkel. Elkeen van die genoemde elemente 
mag nou nog kenmerke van die land •en voJk 
van sy herkoms openbaar, maar dan is hy 
daarom nie meer Hollander, Duitser of Frans
man nie, hy bring hierdie eienaardighede as 
boustene vir die Afrikaanse volkskarakt,2r en 
die Afrikaanse kultuur in die algemeen. Alle 
ander groepe wat hulle hiermee nie verenig 
het nie, mag nog altyd geld as be.skaafde en selfs 

hoogs beskaafde lede van 'n .samelewing dui
sende myle verwyder van Suid-Afrika, maar 
dan is hulle vreemdelinge in 'n vreemde land, 
dan kan hulle die verteenwoordigers wees van 
daardie land •2n volk, maar hulle kan nie die 
vormers en hervormers wees van 'n Afri
kaanse kultuur nie. Daarvoor is nodig dat 
hulle eers Afrikaners sal wees. 

'n Land kan meer as een taal erken vir 
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sy volk, maar hy kan nie meer as een kul
tuur erken as volkskultuur nie. 

'n Tweede feit wat ender oe gesien moet 
word, is dat die Engelsman se kultuur glad 
nie so hemelsbreed verskil van die van die 
Afrikaner nie. Al twee is in murg en been 
Europees, altwee voortgekom uit die Kristen
dom, altwee kan terugwys op skitterende pres
tasies van sy Europese voorsate. Alleen, die 
Afrikaner kan ook nog wys op groat Afri
kaanse prestasies oor die hele gebied van die 
Afrikaanse kultuurlewe. Wat hy hier gevorm 
en gebou het gedurende sy byna driehonderd
jarig bestaan, is iets anders as wat Europa te 
sien gee. Dit is gegroei uit die bodem van die 
land wat hy tot sy vaderland gemaak het, dit 
dra die onuitwisbare spore van sy karakter en 
temperament, dit getuig van sy Godsvertroue 
en sy geloof in 'n eie toekoms. Wanneer die 
Engelsman, Duitser, Hollander of Italiaan me 
as vreemdeling en gas wil behandel word in 
Suid-Afrika nie, maar sy aandeel wil bydra 
aan die opbou van 'n gesonde Afrikaanse na
sieskap, sal hy moet vergeet wat agter is 0n 
sy volle gewig moet inwerp in hierdie brui

send·e volkstroom, wat reeds sy bedding diep 
ingegraaf het in die Suid-Afrikaanse bodem. 
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Hierdie stroom kan tydelik gestuit word deur 
'n damwal van dwangmaatreels daarteen op 
te werp, maar dit sal net van tydelike aard 
wees totdat die dam deurbreek, en die wate!'s 
van die volksgevoel met nuwe en vergrote 
krag voortstroom na sy eindbestemming. 

Elke universiteit wat 'n volkstaak in Suid
Afrika wil verrig moet horn op hierdie grond
slag stel, anders is dit 'n onding wat ergens 
in die lug hang-'n soort van kosmopolitiese 
saamraapsel van groepe sonder 'n vadzrland, 
sonder idealisme en sonder 'n nasionale doel
stelling. So 'n universiteit kan dan nog 'n 
kwantum parate kennis in die vorm van veel
wetery aan 'n groep enkelinge mzedeel, maar 
hy sal geen vormende invloed op die VO'lksle
we he nie. Hierdie soort universiteit is dan 
nie baie meer as 'n parasiet, wat teer op die 
volkskas, terwyl dit niz in staat is om waar
agtige nasiediens te }ewer nie. 

Hiermee meen ons die begrip Afrikaam:e 
Universiteit nader te bepaal het, en kan ons 
voortgaan om sy taak en funksie binne die 
Afrikaanse same]ewing te bespreek . 

. Die taak van die universiteit i_s in die 
e:erste plek om voorligting en intellektuele lei
ding te gee oor die hele gebied van die !ewe. 
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O~s bedoel hierdie woorde baie letterlik. Daar 
behoort niks van groot belang t·2 wees wat ons 
land en die lewe van ons volk raak, wat nie 
op die universiteit in een of antler vorm sy 
p1'2k sal vind nie. Die Afrikaanse Universi
teit moet die fakkeldraer w2es om lig te bring 
ook in die onbekendste en donkerste skui1-
hoeke van die volkslewe. Met nugtere saak
likheid moet hy al die leemtes en tekorte van 
ons k2nnis en insigte, aangaande ons volksbe
staan en sy moontlike voortbestaan, onder die 
oe sien. Nugter en saaklik-wetenskaplik moet 
die ondersoek hiervan wees, maar nie onsim
patiek nie. 

Wanneer die menslike gees met vooToor
dele belaai is, wanneer daar voorli2fdes en 
voorkeur is vir die een ding bo die antler, !s 
dit moeilik om te praat van 'n wetenskaplike 
geestesho'Uding; maar net so moeilik is dit 
wanneer koue onv2rskilligheid, miskien selfs 
afkeer en haat die grondtoon vorm van die 
ondersoekende gees. Dit is veral aan hierdie 
laaste houding te danke, dat ons weinig ver
troue meer het in die werk en resultate van 
di·c baie ondersoekskommissies, wat deur die 
staat aangestel word. Dit is o·nteenseglik waar 
dat baie van ons dringendste volksvraagstukke 
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op die manier ondersoek word, sonder dat die 
lede van so 'n kommissie by magte was om die 
nodige begrypende gees in hulle werk te bring. 
Die Afrikaanse Universiteit mo2t met 'n ope 
gemoed, maar tegelyk met 'n begrypende 
gees, midde in sy volk staan, en niks wat hier
die volk raak moet vreemd wees aan horn ni2. 

Maar tegelykertyd le ons nadruk daarop dat 
die taak van die universiteit is om voorligting 

te gee, nie om self prakties in die prob!eem in 
te gryp, en die op te los nie._ 'n Noukeurige 
navorsing kan die lig laat val op tal van 
faktore wat meegewerk het om die ekonomiese 
ontreddering van ons volk te bewerkstellig, 
maar dit is dan ook sover as wat hy kan gaan. 
Die universiteit kan nie sy tyd en kragte ga~n 
wy aan reddingswerk op ·2en terrein en hervcT
ming op antler nie, dan is hy geen universitei! 
meer nie. Aan die antler kant moet daar niks 
te gering geag word wat ons land en volk raak, 
wat nie as voorwerp van ondersoek kan geld 
nie. 

Daarby moet daar 1'2iding uitgaan van die 
UI}iversiteit. Dit help nie dat ons vertel wat h 
Europa cf Amerika op hierdie of daardie ge
bied gedoen word, as ons nie die metode aan 
die hand kan gee hoe die vraagstuk hier aan-
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gepak moet word en watter middele in Suid
Afrika met g0>2d gevolg aangewend kan word 
nie. Ten opsigte van doel en middele is daar 
twee faktore wat onontbeerlik is vir die Afri
kaanse Universiteit, wil hy in sy selfopgelegde 
taak slaag. 

Die eerste faktor is dat die universiteit vol-· 
ledig toegerus en ingerig moet w2ei?, om aan 
die hoe eise te beantwoord wat daaraan gestal 
~orc,!. Juis hierin le die ironie van die om
standighede, dat geen Afrikaanse universiteit 
tot dusver al die nodige fakult·2ite binne sy 
mure getel het nie. Juis die inrigtings wat die 
naaste aan die land en sy kinders gestaan het, 
moes nog altyd 'n ingenieursfakulteit en 'n 
mediese fakulteit ontb-2er. Dit is nie die plek 
hier om op al die sye van die saak in te gaan, 
ten einde vas te stel waar die fout le en op wie 
sy skouers die skuld gelaai moet word nie, ons 
wiI alle2n die feit konstateer. 

Hierdie twee fakulteite raak die samelewing 
so direk en het so 'n groot invloed op sy voort
bestaan, dat dit moeilik is om te verstaan dat 
die volk horn nog altyd laat sus en soethou deur 
ministeriele redes en drogredes. Dit kan tog 
nie weg gered·2neer word nie, dat die Afrikaans
sprekende burgers van die land nie alleen die 
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oudste volksplanting is nie, maar juis deurdat 
hulle op die voorposte van die beskawing ver
keer en dus ver van alle medies2 hulp verwyder 
is, die eerste en grootste aanspraak het op 'n 
goed-toegeruste mediese op1'2iding, waardeur 
hulle kinders in staat gestel sal word om 'n 
beter gesondheidstoestand te kan sk2p vir die
gene wat tog al soveel mo·et ontbeer in die lewe. 
Om aan hierdie mense te se dat hulle eh! hand 
in die sak moet steek en vir hulleself moet 
sorg, wetende dat aan die deur van die stads
bewoner reeds twee mediese fakulteite bestaan, 
altw2e met die voertaal van die vreemdeling en 
in baie gevalle uitlander, is nie baie minder as 
politieke huigelary nie. 

Nie minder belangrik is die ingenieursfakul
teit nie, omdat dit die toegang verskaf tot die 
nywerheid van 'n land. Kennis van die me
diese wetenskap }2i tot beheersing van die 
fisiese bestaan en vooTtbestaan van 'n volk, 
kennis van die ingenieurswese lei tot behe·2r
sing van sy nywerheid en tegniek. Wanneer 
hierdie sleutelposisi2s in hande is van mensc 
wat hulleself seuns van 'n antler land noem, 
wanneer binne hierdie fakulteite 'n bedekt·e 
vyandskap heers teen die Boer en die boer
seun, dan word dit hoog tyd clat die Afrikaanse 
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universiteite met meer krag optree om hulle 
regt·e op te eis, en die landseun te gee wat hy 
solank al gewillig was om aan die vreemdeling 
toe te staan. Die Afrikaanse Universiteit van 
die toekoms is geroepe om die inisiatief te neem 
op die hele veld van Afrikaanse navorsing. 

Ons het 'n groot agterstand om in te haal, 
'n berg van onverskilligheid, laksheid en lui
heid om te O'Orwen, en bo-al die taak om die 
volk weer geloof in homself te laat kry. Te 
lank het ans aan die leiband van antler gegaan 
en soos papegaaie nagepraat wat die vreemde
Iing ons voorgese het. Ons wil onsself wees ook 
op wetenskaplike en tegniese terrein. Suid
Afrika vir die Afrikaner, nie net omdat dit :;y 

geboortereg is nie, maar ook, en dit in die eer
ste p]ek, omdat hy gewillig is om sy beste 
kragte te wy in diens van sy land en volk. 
Laat die Afrikaanse Universiteit deurtrek wees 
van hierdie gees en laat dit as 'n inspirasie 
werk op ons jeug! 

J?ie tweede faktor_ wat ek wil noem is gi~ 
opleiding . tot leierskap. Die universiteit is ge
!oepe om vir ons manne en vroue te lewer wat 
~-s leiers van die Afrikaanse volk kan optr~~' 
Temeer is dit nodig omdat ons omring is deur 
natuurvolke, waard>eur ,dit moeilik word om ons 
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eie prestasies in die regte perspektief te sien, 
omdat gedagtewrywing met antler, desnoods 
meer ontwikkelde volke so goed as uitgesluit 
is. Dit is die rede waarom die Brit in sy iso
Iasie as eilandryk, so geredelik daartoe kan kom, 
om van sy eie produk te praat as ,,the best in 
the World". Vir horn was die Britse wereld 
die hele wereld. Hierdie papegaaiekreet h.~t 

die Britse nywerheid meer kwaad gedoen as 
enigiets anders. 

Opvoeding tot leierskap beteken nog heel wat 
anders as om deur middel van eksamens vas 
te stel wie die skranderste studente van 'n klas 
is. 'n Leier moet nie net kennis maar wysheid 
besit, nie net 'n goeie geheue maar grondige in
sig en deursig, gesteun deur gesond·e oordeel 
he. Die lyde van ons volk is byna verdubbel 
omdat hy gebrek aan hierdie leiers gehad het, 
manne wat deur hulle gesond verstand en groot 
volksgevoel net een pad sou aantoon: die pad 
van Suid-Afrika. 

Maar behalwe wysheid by die Ieiers moet 
daar ook wees die wil tot die daad. Opvoeding 
tot daadkrag is miskien nog die moeilikste taak 
wat die Afrikaanse Universiteit op sy skouers 
ne~m. 'n Volk het 'n taak om te vervul, anders 
is hy sy plek op die aarde nie werd nie. Hier-
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die ,,Aufgabe" is nie n2t staatsorg of die plig 
van een of antler organisasie nie, dit eis die 
heelhartige onderneming van alle lede van die 
samelewing. Die eerste gebod wat ons · dus sou 
wil stel is: Afrikam~rvolk ken julleself. Ken 
julleself in al julle tekOTtkominge en swak
hede, maar ook in julle krag en begaafdheid. 
Laat daar 'n kalme en ewewigtige waardeskat
ting van die Afrikaanse karakter gemaak word, 
Iaat ons sy deugde en ondeugde goed onder die 
oe sien-maar Iaat ons dan ook nie vir ons 
daarby gaan neerle asof dit 'n afgelope saak is 
waaraan niks t-2 doen is nie. Inteendeel, met 
hierdie kennis gewapen, begin die groot volks
taak eers van vorming en hervorming. Die ge
gewene is die beginpunt vanwaar 'n aanvang 
gemaak kan word, maar dit is nie die mikpunt 
nie, die le opgesluit in die volvoering van die 
self opgelegde taak. 

Die Afrikaanse Universiteit moet 'n premie 
st·2l op daadkrag. Dit spreek vanself dat sulke 
dade eers dan enige betekenis kan he, wan
neer dit binne die raamwerk val van die reali
sasie van die edelste en hoogste eienskappe van 
die volkskarakter, en onder strenge l·2iding 
staan van die gedissiplineerde wil. Die idee 
van 'n universiteit as 'n terrein waar ·die jeug 
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losbandig kan wees, hulle indiwidualistiese 
neiging2 kan botvier, en vir 'n tydjie altans 
buite alle orde, reel of volkstradisie sou staan, 
is 'n uitgediende. Die universiteit staan midde 
in die volkslewe en het 'n geweldige taak op 
sy skouers wat hy gerO'epe is om te vervul, of 
anders faal hy jammerlik en is die naam uni
versiteit nie werd nie. 

Die wil tot die daad moet sy rigsnoer vind 
in die sedelike norme. Hierdie sedelike norme 
is nie mens-gemaakte voorskrifte nie, maai' is 
superindiwiduele waardes met algemeenmens
like geldigheid. Dit is die onverbiddelike ,,jy 
hehoort", wat in die diepste wese van die mens 
sy stem Iaat klink, wat horn behoort te lei tot 
sy eindbestemming. Die wil ten goede wat die 
~ens verhef bo die bloot menslike en horn bring 
in die sfeer van die goddelike, is die doelstel
ling van die Afrikaanse Universiteit._ Wie sal 
hiertoe in staat wees? Laat ons h ier herinne:r 
aan die woorde van die groat Kant: ,,Jy kan 
omdat jy behoor t". E·ers dan wanneer die in
diwidu sy magteloosheid besef, is die deur vir 
horn geopen wat toegang verleen tot die wereld 
van geestelike waardes, eers dan besef hy: wat 
vir die indiwidu onmoontlik is word vir 'n volk 
moontlik, wat in 'n kort lewenstydperk nie vol-
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bring kan word nie, kan tog tot volvoering 
kom in die oneindige tyd; wat deur menslike 
magte •2n kragte nie bereikbaar is nie, is nog 
binne die moontlikheid van hoere, goddelike 
magte. 

Ons lewe in die tyd van die daad. Nie meer 
die maatstaf: wat ken die mens, word toegepas, 
maar wat kan hy. Kragtens hierdie norm word 
die ideologiee van die volker2 gevorm en sal 
dit in die nabye toekoms al meer gevorm word. 
Teoriee word getoets aan die praktyk en uit die 
praktyk opgebou, anders word hulle oorboord 
gegooi, of m2t groot wantroue beskou. Die 
eeu van beweging het meegebring dat die mens 
se dinkresultate ook al meer uit hierdie stand
punt beskou word. Die eis word gestel dat 'n 
insig tot iets moet lei, dat die mens s·2 dink
aktiwiteit praktiese resultate moet afwerp vir 
die samelewing. Van hierdie neiging kan geen 
moderne volk horn onttrek nie. Dit is ook nie 
nodig nh~, want te lank reeds is die menslike 
wil verwaarloos en is die intellek die troetel
kind gewees van skool en universiteit. Vandag 
word die verwaarloosde wil op die voorgrond 
gestel en eis hierdie sy van die m2ns se gees

teslewe sy regmatige plek in die samelewing. 

Daarom is dit van soveel betekenis dat hierdi12 
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wil van 'n volk in die regte bane gelei sal 
word. Dit kan alleen gebeur wanneer die mik
punte en uiteindelike doelstelling helder gestel 
word, •2n getoets is aan die hoogste sedelike 
maatstaf. Die formulering van 'n vol}\sideo
logie, van Jewensideale en van die middele om 
hierdie ideale te verwesenlik, is die werk van 
de volksuniversiteit op die v2rskillende terreine 
van sy werksaamheid. 

Maar die menigte word aangevoer deur 
simbole en slagspreuk2, nie deur defini
sies nie. Die toekomstige leiers moet in 
staat gestel word om verhewe mikpunte en 
ideale suiwer te stel en logies te definieer, t·2r
wyl hulle tog die mag van persoonlikheid en 
die oortuigende invlo2d van die gesproke woord 
moet besit. Die massa moet geroer en opgewek 
word tot groot <lade, maar dit kan alleen, HS 

die Jeier self ontroer is, en uit die diepte van 
sy ontroering die inspirerende gedagte midd·2 
onder die volk kan bring. 

Selfdissipline is die mees fundament·2le eis wat 
elke volksleier vir homself moet stel. Die har
de skool van selfdissipline moet hy deurmaak 
op skoal en universiteit en bewys lewer dat 

hy aan homself die •2erste en hoogste pligte 
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stel, en nie aan iemand anders sal opdra wat 
hy nie self gewillig is om te doen nie. 

Die hoogste eis wat aan die geskoolde wil 
gestel kan word is egter die van diens. 

Dit le in die aard van die onbedorwe jeug 
om te dien, te bewonder en op te offer. Dh~ 

samelewing wat van hierdie natuurlike neiging 
van die jeug geen gebruik maak nh:~. bewys aan 
homself, sowel as aan die opkomende geslag, 
'n ondiens. Die Afrikaanse Universiteit moet 
as sy <levies he: ,,In <liens van volk en vader
land." Fisies en psigi«~s moet die allerbeste 
wat die indiwidu kan lewer tot beskikking wees 
van die gemeenskap waarvan hy 'n onderdeel i<>. 

Die jeug leef met die oog op die toekoms 
gerig, sy leidster is die hoop, sy bran van 
icnergie is die vooruitsig om iets vir sy volk te 
kan beteken. Dit le op die weg van die Afri
kaanse Universiteit om hierdie jeugdige ener
gie te organiseer en in die regt'c bane te lei 
tot heil van volk en vaderland. Reeds op vroee 
leeftyd moet die student leer dat sy kennis, sy 
geskoolde en sterk gevormde wil en sy gedis
siplineerde gevoel, onmisbaar is vir die fisiesc 
en geestelike ontwikkeling van sy volk. Die 
idee van te studeer vir 'n bero2p met 'n salaris 
van soveel per jaar, moet met wortel en tak 
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uitgeroei word. Ons studente moet word ont
wikkelde mense, wat besef dat 'n groot en 
verantwoordelik•e taak vir hulle wag, nl. om 'n 
volk te lei op die weg van selfrealisasie. Hier
die selfverwesenliking kan alleen dan geskied, 
wanneer elke baksteen sy bestemde gaatjie vul 
in die groot volksgebou. 

Daar is maar een krag wat die volkswese 
tot •een hegte en onwrikbare geheel kan vorm, 
en dit is 'n onverwoesbare liefde vir eie ras 
en eie bodem. Hierdie liefde voer tot ongeken
de prestasies en tot hoogtes waarvan nog nie 
gedroom is nie. Hoe sal ons hierdie doel be
reik? Myns insiens is daar twee voorwaardes 
waaraan voldoen moet word. Ten eerste moet 
die Afrikaanse student besef dat wyding en 
toewydi~ aan 'n volkstaak, nie deur vrome 
wense en dagdromery bewerkstellig word nie, 
maar dat dissipline d·cur getroue pligsvervul
ling, 'n onmisbare voorwaarde is vir later taak
volbrenging. Nie die eksamen, maar die ver
eiste kennis moet mikpunt en doel wees, nie 
die inspirasie, maar die trotse bes·ef dat die 
moeilikheid oorwen is deur stoere en eerlike 
arbeid. Alleen so word die mens ,,dienaar van 
die Allerhoogste maar teenoor die hele ·wereld 
vry." 
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Ten tweede is nodig dat die samelewing hier
die jong en gcskoolde kragte uit sy eie midde, 
sal gebruik op waardige en nuttige wyse. Wat 
help dit om 'n hoe idealisme aan die jeug voor 
te hou as van sy kragte nie gebruik gemaak 
word nie? Kan iets meer degenererends bedag 
word, as dat 'n samelewing 'n werksoekende 
jeug werkloos laat ronddwaal? Die grootste 
aanklag teen die huidige vorm van die soge
naamde demokrasie, is di·2 werkloosheidspro
bleem. Solank daar nog werkloosheid heers 
binne 'n samelewing, is daar iets radikaals ver
keerd met sy organisasie. 

Ten slotte het die Afrikaanse Univ2rsiteit tat . -

taak om aan die studerende jeug 'n wereldbe
skouing en lewensopvatting te verskaf wat pas 
by die volk, en wat tegelyk as stuwende en 
vormende krag sal werk vir di·2 bereiking van 
die groot mensheidsideaal, waarin die hoogste 
skone, ware en goeie tot 'n eenhe1d samevloei. 
Die wereld-beskouing wat ons nastreef is die 
sluitstuk, wat b2vrediging moet gee aan die 
soekende gees wat vra na 'n grond van alle 
verskynsele, na die oorsaak der oorsake, maar 
ook na die blywende maatstaf vir goed en 
kwaad, en die rigsnoer in die bepaling van reg 
en onreg. Dit is dus in die eerste plek 'n intel-
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lektm:!le bevrediging wat gesoek word, 'n struk
tuur wat die toets van die gesond verstand, en 
die kritiek van logiese redenering, sal kan deur
staan. Die verskillende wetenskappe gee vir 
ons elk op sy beurt maar net 'n benadcrings
wyse van die werklikheid, terwyl die vraag na 
die aard en samestelling van hierdie werklik
heid self, nog altyd oorbly as laaste en mees
omvattende van alh~ vraagstukke. Temeer is 
die vraag na 'n wereldbeskouing in ons tyd 
dringend geword, omdat die veelvuldige spe
sialisasie al meer gelei het tot versplintering 
van die werklikheidsbecld en tot waterdigte af
delings van vakke en leerkursusse sonder on
derlinge verband, en dit ten koste van die een
heid van die werklikheid waarna gesoek word. 
Geen denker kan deurdink of hy moet homsclf 
rekenskap gee van die vraag : wat is in die 
diepste sin van die woord die onverganklik
blywende? 

Tog mag met 'n seker mate van reg beweer 
word dat dit 'n suiwer akademiese vraagstuk is, 
wat tuishoort by di«;~ weinige wat hulle tyd en 
energie wil wye aan sodanige teoretiese besin
ning. In antler woorde die wysbegeerte mag 'n 
aantreklike studie wees, maar dan is dit be
doel alleen vir diegene wat daarvoor aan1'cg 
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het, en bevat dit heel weinig praktiese waarde 
vir die vraagstukke van die dag en nog minder 
!ewer dit die kragbron vir die volle en goeie 
lewe. Hierdie bewering is maar tot 'n baie 
betreklike mate waar. Want die wereldbeeld 
wat iemand daarop nahou, is 'n bepalende fak
tor van groat betekenis vir sy lewenshouding 
en die vasstelling van waardes. Dit maak tog 
'n groot onderskeid of iemand van oortuiging 
is, dat alle bestaan terug gevazr kan word tot 
stof en beweging, dan of hy as diepste grond 
van alle verskynsele gees en geest·zlike waardes 
erken. Nou is dit ewe waar dat die soort van 
wereldbeskouing wat 'n bepaalde indiwidu 
aanhang, vir 'n grooi mate afhang van die soort 
t·zmperament wat hy het. Die optimis en pes
simis, die daadkragtige wilstipe en die intro
verte besinnende temperament, sal allig tot 
twee teenoorgestelde wereldteoriee geraak. Ons 
kan dus nie 'n klaargemaakte wereldbeeld aan 
die studerende jeug opdring nie. Dit is ook 
allermins die bedoeling. Wat egter van groat 
belang is, is dat elkeen op die Universiteit die 
geskooldheid van denke sal verwerf, dat hy in 
staat sal wees om alle moontlike teoriee krities 
te kan toets, om die onlogiese van die logiese !;e 
kan skei en die essensiele van die bykomstige 
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te kan losmaak, sodat hy as s·2Ifstandig dinken
de wese nie aan alle nuwe, soms onbekookte, 
stelsels en hipoteses oorgelewer sal wees nie. 

Maar naas die wereldinterpretasie staan daar 
die lew2nsopvatting, wat ons bring midde in 
die vraagstuk van waardes. Hier het ons nie 
net te doen met 'n teoretiese bevrediging van 
suiwer intellektuele aard nie, maar in die eerste 
plek m2t die eise wat voortspruit uit ons sede
Iike bewussyn, ons regsinstink en estetiese 
waardeskatting. ,,Die lewensopvatting wat 'n 
mens huldig be'invloed sy doen en late, sy 
handel en wandel. . . . . Lewenshouding word 
bepaal deur die beginsel, die maatstawwe, die 
waardeskaal, die rigsnoer·2, die normatiewe, 
die Iewensopvatting; Iewensvervulling word be
paal deur die karakter, die gesindheid, die wil, 
die dryfkragte of die dinamiese in die mens. 
Lewensopvatting is die stuurapparaat van di2 
lewe, en 'n mens se geaardheid, sy sentimente, 
neiginge, instinkte en dergelike meer, is die 
kragbron." 16 ) 

Die Afrikaanse universiteit sal moet toesien 
dat die Afrikaanse jeug in aanraking kom met 

16 ) Dr. C. H. Rautenbach: ,,Ons lewensopvat
ting" bl. 4, 5. 
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'n lewensopvatting wat na die teoretiese kant 
suiwer geformuleer is en die hoogste waardc~s 
in die Iewe verteenwoordig, •en na die praktie
se kant as 'n kragtige inspirasie kan werk, om 
die edelste eienskappe tot voH2 wasdom te 
bring. Ons wil nie net geleerdes vorm nie, ons 
wil opgevoede mense die wer2ld instuur as die 
draers van die beste wat hulle alma mater kan 
aanbied. Hoe sal sodanige Jewensopvatting 
daar moet uitsien om aan hierdie doel te be
antwoord? 

Ons antwoord kan baie kort en bondig w2es 
ten opsigte van hierdie saak: Die Afrikaanse 
lewensopvatting vloei voort u it die Kristelike 
geloofsoortuiging van die Afrikaner; dit berus 
op sy wording.sgeskiedenis aan die Suidpunt 
van Afrika; en dit wortel in sy tradisies as 'n 
Europese volk met 'n Kristelike beskawing van 
byna twee duisend jaar. Die Afrikaanse Uni
versiteit is geroepe om ten opsigte van genoem
de punte 'n helder klank te Iaat boor. W'.l.t 
betref die •cerste, is dit duidelik dat die Afri
kaner glo aan 'n Lotsbeskikker van volke waar
onder sy eie volk die plek inneem, en moet in
neem, wat vir hO'IIl aangewys word deur 'n 
Alwyse Voorsi•2nigheid. Dit is geen fatalisme 
nie, dit is alleen 'n erkenning van die mens 
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<lat hy met alle goeie voornemens, en die inspan
ning van sy beste kragte nie sy Jotsbestemming 
in eie hand het nie, maar dat hoer magt·2 re
geer. Maar tegeJykertyd wil ans hierdeur nie 
die volk, nog die indiwidu, onthef van die dure 
plig van volle verantwooTdelikheid te dra vir 
sy besluite en handelinga nie. 

In die verlede was ons volk te berustend en 
te weinig aktief om te doen wat sy hand vind 
om te doen. Te gou was ons geneig om te meen 
dat goddelike magte toegalaat het dat dinge sal 
en moes gebeur, terwyl ons deur eie inspan
ning dit kon verhoed het, of in elk geval die 
ramp minder varnietigend en skade]ik gemaak 
het. 'n Volk se godsdiens moet nie net bloot 
passief wees nie, inteendeel dit is juis die dina
miese in die geloofsleer wat inspirerend werk 
op die jeug. Skuldbes'2f en boetedoen het se
ker sy plek in die godsdienstige lewe van 'n 
volk, maar dan is die oog na agter gekeer, en 
as die mens daarby bly stilstaan kan die uit
einde van Lot se vrou miskien ook syn2 wees. 
As daar een ding is waarvan die Afrikaanse 
volk nie besku)dig kan word nie, is dit agres
siwiteit en aktiewe haat. En tog vir jaar en 
dag is toegelaat dat in sy eie land hierdi·2 on
gegronde verwyte na sy hoof geslinger is en 
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nog altyd word. Die verlammende invloed van 
te vergeet wat mense met voorbedagte rade 
aan jou gedoen het, 12n dit dan nog as die wil 
van die hoogste Geregtigheid te gaan beskou, 
is baie min verwyder van oneerbiedigheid en 
heiligskennis. Praktiese Kristelikheid moet re
kening hou met foite, dinge by hulle name 
noem en die skuld plaas waar dit tuishoort. 
'n Volk moet nie net altyd gereed wees om ge
straf te word nie. Naas sy vermoe om te ly, 
moet hy ook in staat we2s om die daad te laat 
volg op sy oortuiging. In hierdie opsig is daar 
nog baie te doen vir 'n Afrikaanse Universiteit 
en dit te meer daar waar die opleiding van die 
toekomstige predikante van sy kerk2 plaasv_ind. 
Die Kristelike leer is nie passief en defa!tisties 
van aard nie, dit wil juis deur aktiewe ingry
ping die misstande verwyder en brute krag 
vervang deur reg. Dit wil huigelary aan di·a 
kaak stel en egtheid, waarheid en karakter
fierheid laat triomfeer. 

Wat die tweede genoemde punt betref, nl. 
die grondslae van ons geskiedenis, is dit dui
delik dat die Afrikaanse Universiteit hierdie 
verwaarloosde terrein met nuwe ywer en vor
singsdrang moet aanpak. Hier immers le die 
oorsprong van ons nasie, hier moet die redes 
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opgespoor word vir die toestande en gebeurte
nisse van vandag, maar hier moet ook inspira
sie geput word en nuwe lewensenergie vir die 
groot volkstaak wat wag. Naas die Bybel is 
daar geen antler boek wat die Afrikaner se 
lewensopvatting, sy do2l en latsbestemming so 
duidelik aan die Jig bring as sy geskiedenis nie. 
Laat horn dit leer nie net met sy verstand nie, 
maar aanvoel met sy hart, want hier is die bron 
vir ware volksliefde en volkstrou, hi·2r ook die 
bron vir vaderlandsliefde en die besef van 
verantwoordelikheid teenoor die erfenis van die 
Vadere. 'n Lewensopvatting wat nie die volk 
s2 verlede ten volle erken nie is 'n ydele klank 
van vrome frases, wat deur sy onwaarheid hol 
en leeg is, en deur sy gebrek aan 'n vaste fon
dament die volk op 'n dwaalweg laat beland 
sodra 'n keuse gemaak moet word. 

Wanneer ons praat van die geskiedenis en 
tradisies van di-<~ Afrikaanse volk, dan is dit 
vanselfsprekend dat daarmee nie alleen bedoel 
word kennis van ons geskiedenis en bekendheid 
met sy instellinge nie, maar dat die Afrikaanse 
Universiteit deur middel van di·2 dosente en 
studente hierdie geskiedenis en tradisies in 
ere sal hou. Dit is nie voldoende dat ons 'n 
groot aantal studente kan aantoon wat ywerige 
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vorsers is op die gebied van di«~ vaderlandse 
geskiedenis nie, die hele inrigting moet in- en 
uitwendig die lewende getuie wees van eerbied 
vir die grootse voorgeslagte en hulle dade moet 
as model dien vir die jeug van t·eenwoordig. 
Dit gaan hier om die gees wat daar versprei 
word, en nie soseer die leer wat verkondig 
word nie. Die ideale Afrikaanse Universite1t 
moet dh! bymekaarkomplek wees van leermees
ters en dissipels uit die Boerevolk. Die Uni
versiteit wat dit besef is reeds 'n heel end op 
weg van selfrealisasie: die geskoolde jeug as 
die grootste bate van di><'! Afrikanervolk in diens 
van die vaderland te plaas. 

Die derde fondamentsteen van die Afrikaanse 
lewensopvatting, wat ons genoem het, is die 
besef •en volle erkenning dat ons 'n volk is van 
Europeane, wat draers is van 'n Kristelike 
kultuur van byna twee duisend jaar oud. Hier
die laaste faktor bepaal ons verhouding tot die 
naturellerasse om ons heen. Die Europeaan kan 
nie en mag nie deur rasmenging sy eie volks
identiteit oplos in die van die Bantoe nie. Dit 
lyk so 'n vanselfsprekendheid dat dit nie nodig 
is om neergeskryf te word nie,-en tog, as ons 

let op die staatsbeleid, of gebrek aan beleid van 

vandag, dan eis dit geen groot verstand of hel-
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der deursig nie, om te kan insien dat binne 
twee of drie geslagte van nou af geen skeidings
grens tussen blanke en Bantoe meer getrek sal 
kan word nie. Neem ons dan nog die tussen
skakels van kleurling en Asiaat ook in aanmer
king, dan is dit duidelik dat ons hier een van 
die dringendste vraagstukke van die toekomsti
ge Afrikaanse staat h2t en tegelyk een van die 
dreigendste gevare vir die voortbestaan van 'n 
blanke Suid-Afrika. 

Die Afrikaanse Universiteit is geroepe om 
ook in hierdie saak die probleem helder te stel 
en die uitweg aan te toon. 

Tweer}2i wanbegrippe moet uit die weg ge
ruim word as ons hierdie vraagstuk onbevoor
oordeeld wil benader. Die eerste is die onhis
toriese en foutiewe opvatting dat die Bo8revolk 
deur wapengew2Id die Bantoe van sy grond sou 
bero·of het en dat op ons dus die plig van her
stel van hierdie geskonde reg rus. Hierdie en 
soortgelyke bewerings word gemaak deur mense 
wat ons geski2denis nie ken nie, of wat uit 
kwaadwilligheid die Bantoe in opstand wil 
bring teenoor die Boer. Dit is die taak van 'n 
Afrikaanse Universiteit om hierdie standpu:at 
eens vir altyd te weerle, met bewys·2 uit die 
geskiedenis van die Boerevolk, en dit met na-
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me die geskiedenis van die Voortrzkkers. In 
die wereld is daar nie baie gevalle van Europese 
besetting van 'n land, waar so kristelik en bil
lik opgetree is teenoor 'n natuurvolk as juis in 
Suid-Afrika nie. Ons is dit verskuldig aan die 
voorgeslag, wat in sy optree en in al sy staats
maatr2els duidelik die grondbeginsel van reg 
teenoor brute geweld gehandhaaf het, om met 
dokumentere bewyse aan te toon dat ons hier 
nie die weg van Amerika en nog minder die 
van Australie gevolg het nie. Inteendeel, altyd 
is met klem betoog dat die nature! se reg van 
bestaan ten volle erken word en dat hy nog 
deur staat, nog deur indiwidu van hierdie reg 
mag beroof word nie. Reeds in die manifes van 
Piet Retief, is die grondslag van billikheid neer
gele vir die verhouding van die Voortrekkers 
en die naturellestamme met wie hulle in aan
raking gekom h2t. Hierdie geskiedenis van 
Blank en Swart moet die grondslag vorm vir 
'n toekomstige naturellebeleid van die Afrikaan
se Staat. Die Afrikaanse Universiteit moet dit 
as sy dure plig aanvaar om alle gegewens op 
te spoor en te koordineer, sodat dit kan lei tot 
'n formu}2ring van 'n naturellebeleid, wat dit 
sal moontlik maak dat Europeaan en Bantoe 

langs mekaar 'n bestaan sal kan vind in hierdie 
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suidhoek van die Afrikaanse vasteland; maar 
dit sal 'n beleid moet wees wat nie net vir 
vandag en more sal geldig wees nie, maar wat 
volgens grondbegins2ls van natuurlikheid en 
menslikheid die groat lyne aangee vir die toe
koms. As die grondbeginsels eers neergele is, 
mag die staat nie !anger weifel en twyfel, nie 
langer hink op twee g2dagtes nie, en nie langer 
aan die Ieiband gaan van 'n imperialistiese po
litiek nie. Hierdie politiek het in die nature! 
nog nooit iets anders gesien as 'n potensiele 
ekonomiese faktar, wat voordelig kan we2s vir 
die handel nie. Dit het aanleiding gegee tat 'n 
beleid van opportunisme wat dreig om die na
ture! van sy siel te beroof, horn te vervreem van 
eie ras en van horn te maak 'n halfbakke 
Europeaan, wat nergens 'n tuiste meer kan 
vind nie. Aan die antler kant het hier die
selfde politiek gelei tot heftige verset van die 
kinders van Suid-Afrika, wat voel dat hulle 
samelewing bedreig word en dat die ideaal 
van 'n blanke staat in Suid-Afrika hierdeur 
oorboord gegooi word. Aan hierdie toestand 
moet 'n einde kom, anders kan ons dit nog 
beleef dat Swart en Wit teenoor mekaar te staan 
sal kom met bitt-2re wraakgevoelens in die hart, 
wat maar een stap verwyder is van rassehaat 
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en rasseuitdelging. As dit ooit mag kom tot 
bloedvergieting tussen die Europeaan en naturel 
in Suid-Afrika, dan sal die skuld hiervoor te
ruggebring moet word op die hoof van die 
regeerders en maghebbers van vandag, wat geen 
vinger lig om die grootste van al ons maat
skaplike vraagstukke nader aan 'n bevredi
gende op]ossing te bring nh:!. 

Die tweede wanbegrip wat verwyder moet 
word is reeds tevore deur ons genoem en kan 
hier net kortliks aangestip word terwille van 
duidelikheid •2n volledigheid. Ons bedoel die 
begrip kultuur of beskawing. By 'n vorige 
geleentheid is daarop gewys dat dit as verre
gaande arrogansie moet beskou word aan di·2 
kant van die Westerling, as hy sy kultuur as 
die enigste wenslike of verkieslike wil bestem
pel. Ook di·2 naturel het sy kultuur, al is die 
nog op 'n ontwikkelingspeil wat veel nader aan 
die natuur staan as die van die Europeaan. 
Wanneer daar dus gepraat word van die op
heffing van die nature}, dan moet en mag die 
aanvang nie gemaak word, deur horn te ver
vreem van sy Bantoe-agt>argrond en Bantoe
tradisies nie, maar wel om juis hier die bou
stene te vind vir 'n gesonde en kragtige Ban
toe-kultuur. Op hierdie grondslag moet hy 
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ook in aanraking kom met die Kristendom •2n 
daaruit verwerk wat sy gees kan assimileer, 
anders bly sowel kultuur as kristelike godsdiens 
vir horn vreemde dinge, wat hy wel uiterlik 
kan naboots, maar wat nooit die inwendige 
mens in horn raak nie. 

In hierdie opvatting v2rskil die Afrikaner 

hemelsbreed van die Engelssprekende bewoner 
van ons land. Die Afrikaanse Universiteit moet 
op die hele gebied van die lewe die Afrikaanse 
standpunt ondersoek en dit sodanig formuleer, 
dat daar geen twee menings oor kan wees nie. 
Daarom is dit dringend nodig dat di·a Afri
kaanse Universiteit van die toekoms, ook die 
hele lewe sal omvat binne sy arbeidsveld, hy 
mag nie }anger gekortwiek word en daardeur 
verhinder om sy volkstaak uit te voer nie. AU2 
fakulteite en alle onderafdelinge van elke fa

kulteit moet beset word, want hierdie taak van 
'n lewensbeskouing te formu.Ieer en te doseer, 
kan nie in hande gclaat word van vreemde 
kragte nie, en mag nie ]anger as die voorreg 
geld van mense wat Of nie kan, Of nie wil, be- ,, , 
stempel word met die naam Afrikaner ni•2. Hier 
is geen sprake van 'n voorreg wat ons vra nie, 

maar 'p :re~ wat o~geei~ word deur di·2gene wat 
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ook gewillig is om die volle verantwoordelik
heid vir land en volk te dra. 

Dit spreek vanself dat in di·e lewensopvatting 
van die Afrikaner die eis gestel word vir die 
volle behe2r van, en aanwending vir nasionale 
doeleindes, van die natuurlilre rykdomme van 
Suid-Afrika. Ook op hierdie gebied is daar bai·e 
wanbegrippe wat uit die weg geruim moet word 
voordat die volk sal kan koers vat. Ons eis 'n 
r2alistiese politiek, wat sander aansien des per
soons en sander die erkenning van sogenaamde 
gevestigde regte, 'n rigting sal volg wat die 
kapitaal-kragte van die land vir die land sal 
aanw2nd, en dit nie laat vervreem deur die 
willekeur van die indiwidu wat buite die ge
meenskap staan nie. Dit is dus 'n gewetensaak, 
dat die gemeenskap en nie die indiwidu, sal 
beskik oor die produksie en distribusie van 
edele en onedele metale van 'n land. Reeds dra 
ons 'n groot skuld teenoor di•2 toekoms, omdat 
toegelaat is dat Suid-Afrika die_ terrein geword 
het waarop elke willekeurige fortuinsoeker 
homself kon verry k ten koste van die land en 
sy regmatige besitt2rs. 

'n Volk bestaan nie uit groepe en seksies, uit 
stukkies en brokkies nie. 'n Volk wat die naam 
werd is het 'n nasionale bewussyn en vonn een 
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organiese geheel. Di•a Afrikanervolk is soda
nige nasionale eenheid, bodemvas, rasgebonde 
en tradisioneel gevestig; hierdie volk maak aan
spraak daarop dat hy in besit wil kom van al
les wat hy ni·e alleen geerf het van die vadere 
nie, maar wat hy ook verwerf het deur fisiese 
en geestelike inspanning. 

Dit is sy reg om te eis en dit sy plig om te 
aanvaar. 

Eers wanneer hierdie natuurlike en noodsaak
like voorwaardes vervul is van nasiewording, 
eers wanneer die volk met bande van bloed en 
onderlinge trou tot een hegte nasie gevorm is, 
kan daar sprake wees van internasionale doel
stellings, pligte en dienste. Maar solank ons 
eie huis nog met besems gekeer is moet ons nie 
probeer om 'n ander se huis in orde t·e bring 
nie. Dit is nie alleen 'n onbegonne taak, dit is 
selfs 'n belaglike onderneming. 

Voorlopig sal die Afrikaner gewillig moet 
wees om kleinsielig en bekrompe genoem te 
word, deur diegene wat sy land graag wil besit 
en die rykdomme daarvan tot hulle voordeel 
aan te wend, maar wat nie gewillig? is sy le
wensbeskouing te onderskryf cf te ragverdig 
nie. Die Afrikaanse lewensleer is in die eerste 
en laaste instans~e nasionaal en hy moet besef 
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dat elke kosmopolitiese leerstelling daarmee 
moet bots, daarom sal hy ook nie probeer om die 
liberalistiese groepe tot sy standpunt te bekeer 
nie, en nog minder om sy oortuigings om te 
buig sodat dit by hulle kan aanpas nie. Die 
Afrikaanse Universiteit streef daarna om elke 
student eers bewus te maak van eie kultuurbesit 
en die groot verantwoordelikheid wat hy in ver
band daarmee dra, voordat dit 'n oordeel oor 
ander volke en hulle ideale wil uitspreek. 'n 
Volk moet eers sy eie siel vind, eers sy eie 

geeskrag ken en tot die uiterste inspan in diens 
van die gemeenskap, voordat hy tot assimile
r ing van die vreemde kan oorgaan. Vir die 
Afrikaner is daar maar een }ewensbeskouing 

en dit is die, wat uit eie bodem gegroei is en 
volkome aangepas is aan ons volksaard. Dit 
meet ons vesting van verdediging wees teenoor 
die vreemde en oneigene, maar tegelyk moet 
ook hierin die maatstaf gevind word, van wat 

ons sal toelaat om in te dring in ons volkslewe 
en wat as onversoenbaar en onassimileerbaar 
beskou moet word. 'n Nasie, net soos 'n orga
nisme, bestaan nie uit 'n konglomeraat van een

hede of samegeflanste elemente nie, maar is 
gegroei uit 'n kern, het 'n sentrale bewussyn en 
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Jeef volg·ens 'n sisteem van waardes deur hom
self erken. 

Tog is dit die taak van die Afrikaanse Uni
versiteit om ook hierby nie te bly staan nie, 
maar om bo die nasionale uit te styg tot die 
groot menslike. Hierdie laaste stap kan egter 
eers dan plaasvind wanneer die nasionale taak 
volbring is. Die tyd wanneer die mens in die 
mens sy broer en suster sal sien, le nog voor, 
en hierna moet gestreef word, maar dit kan al
leen, wanneer die nasies van die wereld die kans 
gehad het om elkeen homself eers te realiseer, 
om te wees wat hy kan wees en te prest·eer na 
die mate van sy nasionale vermoe. Vir hierdie 
groot mensheidsgedagte moet alma! saamwerk 
en elke volk sy klein steentjie bydra. Maar 
elkeen kan alleen bydra wat sy eie is en daar
om moet hy homself eers leer ken en begryp, 
om sy ei·e moontlikhede tot werklikhede te 
kan omsit. 

In sy lewensopvatting en wereldbeskouing 
wil die Afrikaanse Universiteit uitstyg bo alle 
kleinlike en indiwidualistiese, opdat hy alles sal 
omvat wat vir die mens groot, goed, mooi en 
waar is. Maar by besef maar al te go-ed dat by 
hierdie hoogte nooit kan bereik nie, as hy nie 
by die engere kring, die lewenskern van sy be-
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staan begin nie, en <lit is die Afrikaanse seun 
en dogter. Die Afrikaans2 jeug het die reg om 
te eis, <lat hulle universiteit vir hulle 'n tuis~e 
sal skep waar hulle na Jiggaam en gees, vrede 
en vreugde sal beleef en waar hulle hul drome 
kan droom en gesigte kan si·2n, waar hulle hul 
kragte kan ontplooi tot volle wasdom ~n 

vryheid. 
Dit is op grond van hierdie prinsipe dat die 

universiteit reg het om ook sy eise t2 stel aan 
die jeug. Weg met die laksheid en sJapheid van 
die ved2de, weg ook met die ydele grootpraat, 
bluf en branie! Stel in plek daarvan 'n gees
teshouding van groot beskeidenheid, maar on
wrikbare vastheid, en 'n wil tot die daad wat 
soos 'n klipsteen staan. Laat by dit alles die 
diepe besef daar wees dat die mens alleen dan 
sy taak kan volvoer wanne2r hy handel onder 
die gesigspunte van die ewigheid. ,,Drie din
gen zijn het vooral, die de mensch tot verzeke
ring van z'n gemoedsrust en tot motiveering van 
een op hoogere do2leinden gericht handelen 
nodig heeft. 

Ten eerste het bewustzijn van z'n saamho
righeid met de overige wereld, 't diepe gevoel, 
deel van een geheel te zijn, en z'n doeleinden 
ondergeschikt aan die van <lit geheel te moeten 
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maken. Ten tweede de overtuiging, door z'n 
doen en laten elk oogenblik bevorderend of 
remmend in de ontwikkeling van dit geheel i:l. 
te grijpen, en derhalve voor de toekomst daar.
van mede verantwoordelijk te zijn. Eri ten 
derde 't vertrouwen, in den arbeid voor 't geheel 
niet alleen of nagenoeg · alleen te staan, maar 
hoogere machten boven zich te hebben, wi·~r 

gelijkgerichte arbeid de mogelijkheid en waar
schijnlijkheid waarborgt dat eenmaal de nage
streefde doeleihden verwerklijkt zullen wor
den." 17 ) 

END. 

17 ) Prof. Dr. G. Heymans: Inleiding in de 
Metaphysica bl. 450-451. 
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