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Voordat ek met die behandeling van my onderwerp begin, wil
ek die Afrikaanse Studentebond eers van harte gelukwens met die
gedagte om hierdie reeks voorlesings te organiseer.

Ons lewe vandag in h tyd waarin die w~reld om ons heen baie
vinnig van aanskyn verander. Dinge wat in die loop van honder-
de jare tot stand gebring is, word vrywel oornag verander.
Groot Britse en Nederlandse Koloniale Ryke, bv., wat vanaf die
sestiende eeu tot die negentiende eeu opgebou is, het in TIpaar
veelbewoë jare van die toneel verdwyn. Magtige moondhede van
die vorige eeu, Engeland, Frankryk en Duitsland, het hulle eens-
klaps - na die Tweede W~reldoorlog - verdring gevind deur die
nuwe kolosse, die Verenigde State van Amerika en Sowjet Rusland.
Nuwe verkeersmiddele is geskep waardeur die afstande van die
aardbol sodanig vernietig word, dat daar nagenoeg geen land meer
is wat in sy afgeleënheid en afgesonderdheid veiligheid kan vind
nie. En nuwe vernietigingsmiddele word vervaardig waarvan die
geweld en trefkrag só enorm is, dat die mens vroeër nooit daar-
van gedroom het nie.

Dit is alles waar van die fisiese dinge: ons sien dit
voor ons oë, en ons kan dit deur ons waarneming dikwels duide-
lik meet. Maar wat nog van veel groter belang is, is dat
daar, gepaardgaande met die fisiese gedaanteverandering, ook
TIdiepgaande geestelike verandering plaasvind. Wat veral ont-
stemmend is, is dat ons hierdie geestelike verandering nie so
duidelik kan meet nie. Ons is ons bewus van TIradikale gees-
telike verandering by die mens, maar ons is te subjektief:
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ons kan nie van onsself, van ons eie gees, los kom om die gees-

tesverandering objektief te sien nie. Ons weet dus nie waar

dit heen voer nie; ons weet nie hoe vinnig dit ons van ons be-

proefde beskouinge en norme weg voer nie.

Hierteen het ons net één teenmiddel~ ons moet ons eerlik

en opreg rekenskap gee van onsself, van ons eie taak en van ons

eie plig; en ons moet dit doen met verwysing na ons geestelike

plegankers, soos ons godsdiens, ons nasiebewussyn en ons opvoe-

ding vir ons lewenstaak. Hierdie dinge het vandag vir ons kar-

dinaal geword: ons kan nie toelaat dat ons maar willoos meege-

sleur word deur 'nveranderende wêreld om ons heen nie. Ons

moet ons besin oor die Afrikaanse Universiteit, oor sy karakter,

oor sy taak, oor die Afrikaanse student en oor sy opvoeding vir

sy land.

Daarom het ek goeie rede om die A,S,B. geluk te wens met

die gedagte om hierdie onderwerpe te bespreek, en het ek ook goeie

rede om die A.S.B. te bedank vir die moeite wat hy gedoen het

om sy plan ten uitvoer te bring. Ek meen stellig dat die

A.S,B. aan ons studente, en aan ons land in die algemeen, ~

goeie diens bewys het deur hierdie gedagtewisseling te bewerk-

stellig en mense daartoe te bring om hulle van hierdie vraag-

stukke rekenskap te gee.
>(.., (hY ~ ~.-(
Daar is mense wat beweer dat, aangesien die Wetenskap in-

ternasionaal is, die Universiteit, wat die taal van die Weten-

skap spreek, ook internasionaal in sy uitkyk en strewe behoort

te wees. Hulle beweer verder dat die student, wat aan die

Universiteit studeer en ook die taal van die ietenskap spreek,

dus ook internasionaal in sy denke en handelinge moet wees.

Volgens hierdie beskouing sou daar in die Wetenskap, en in die

Universiteit, geen plek vir die nasionale bewussyn en die

nasionale oortuiging en strewe wees nie. Trouens, die

nasionale sou selfs strydig wees met die ware wese van die

Wetenskap en die Universiteit, want dit sou kwalifiseer, dit

sou beperk en aan bande lê, en aldus die ongedwonge, vrye
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ontwikkeling van die Wetenskap belemmer. Waarom moet daar dan,
só vra die voorstanders van hierdie beskouinge, sprake wees van
die Afrikaanse student? of die Engelse student? of die Duitse
student? of die Chinese student? of die student uit watter volk
ook al? Daar sou immers net sprake kan wees van die Student~
hy sou net die taal van die Wetenskap spreek; hy sou moet ver-
geet dat hy lid van die een of ander volk is. As dit alles
korrek was9 sou ons maar kon vergeet van die Afrikaanse Student
en van sy opvoeding vir die toekoms van ons land.

Maar is dit korrek? Is dit nie h feit dat die verskillende
volke van die wêreld in lande woon waar die toestande9 bv. fisie-
se toestande9 klimaatstoestande, ekonomiese toestande, volkekun-
dige toestande ens09 wêreldwyd verskillend is nie? En is dit
nie ook h feit dat die ontwikkelingspeil, die geestelike agter-
grond en die strewes van die verskillende volke wêreldwyd ver-
skillend is nie? Is dit nie ook h feit dat die Universiteit9

en die Wetenskap wat hy beoefen, in die diens van die samelewing
staan nie?

Die antwoorde op hierdie vrae is vanselfsprekend bevesti-
gend. Daaruit volg dan dat bv. studente aan h universiteit in
Ysland hulle nie in die eerste instansie op h studie van die
natuurlike hulpbronne van Middel-Afrika sou toelê nie; dat
studente van die Universiteitskollege van Rhodesië en Nyassaland
hulle nie in die eerste instansie met h studie van die atoom-
splitsing sou besig hou nie; en dat studente aan die Universi-
teit van Chicago9 wat met sy navorsing in verband met die kern-
fisika bekendheid verwerf het, hulle nie in die eerste instansie
op h studie van die middele van bestaan op die hoogland van
China sou toelê nie.

Die feit is en bly dat daar by elke universiteit, en by
elke student, h groot mate van gebondenheid aan plek en tyd is.
In sy soek na waarheid gaan die Universiteit, en die student9

grotendeels uit van die plek waar hy staan en van die tyd
waarin hy leef. As dit nie só was nie, sou die Universiteit,
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en die student, los staan van die samelewing en sou hy hom wel-
dra in h onre~le droomw@reld bevind, waarin hy - sy beste pogings
ten spyt - maar min tot bevordering van sy samelewing kon bydra.
Die tyd van die Middeleeuse universiteite en studente is immers
lankal verby.~ons kan ons nie meer vandag ernstig en moeisaam
besig hou met bv. die vraag hoeveel engele op die punt van h
naald kan dans nie, of hoeveel bose geeste uit die hart van h

x» A.___" ~ U7fv" SIlo-l'~c.·sielsieke uitgewerp kan word nie. /, vr'L
Hierdie soort probleme - indien dit werklik probleme genoem

kan word - interesseer ons nie meer nie. Die Wetenskap word
vandag aan die Universiteit en deur die student beoefen, maar
dit word in die diens van die samelewing beoefen~ die onderrig
in die Wetenskap, die navorsing in die Wetenskap en die vorming
van manne vir die Wetenskap - dit alles word gedoen om die same-
lewing te dien, om die materi~le en die geestelike belange van
die samelewing te bevorder. Ons erken dat ons vandag soms te
ver gaan, dat ons in ons tegnologiese rigtinge soms teveel klem
op die materi~le dinge laat val en dat ons voortdurend hierteen
moet waak. Maar één ding staan vas, en dit is dat ons univer-
siteite nie maar afgesonderde plekke is, waar betekenislose,
afgetrokke vraagstukke ure en ure van ons aandag opeis nie~ in-
teendeel, ons universiteite wil, deur hulle diens aan die Weten-
skap, die samelewing dien. Ons studente wat aan die universi-
teite studeer, wil die Wetenskap ook nie as iets aparts, as iets
heeltemal los van die lewe, beoefen nie~ inteendeel, hulle wil
dit in belang van die samelewing beoefen, sodat daardeur h by-
drae tot vooruitgang van die samelewing gelewer kan word.

Ons kom tot die gevolgtrekking dat tyd en plek nie uit die
Universiteit verwyder kan word nie. h Universiteit in Suid-
Afrika dien vandag bowealles die belange van die.samelewing in
Suid-Afrika, en wel soos daardie belange vandag in Suid-Afrika
verstaan word. Die Afrikaanse universiteit, en die Afrikaanse
student, dien daardie belange soos dit vandag uit Afrikaanse
oogpunt gesien word.
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Gns verstaan die begrippe Universiteit en Student dus nie
in ~ vae, karakterlose sin nie; nee, dit is vir ons duidelike,
bepaalde begrippe: ons dink aan die student in die Suid-
Afrikaanse universiteit9 meer nog, ons dink aan die Afrikaanse
student in die Afrikaanse universiteit. Die Afrikaanse student
aan die Afrikaanse universiteit kry dáár sy opvoeding,wat hom in
staat moet stelom sy taak in
Suid-Afrika te volvoer.

belang van die toekoms van

~Dit bring ons by die kern van ons onderwerp. Laat ons hier
net op twee hoofpunte let~ eerstens die inhoud van die opvoeding;
en tweedens die gesindheid van die student teenoor daardie opvoe-
ding.

Wat die eerste, die inhoud van die opvoeding, betref, kon-
stateer ons dat dit veral uit drie belangrike bestanddele bestaan~
die onderwys in die vak, waardeur die student kennis en onderlegd-
heid opdoen9 oorspronklike navorsingswerk, waardeur die student
~ eie bydrae op sy vakgebied maak9 en karaktervorming en karak-
teropbou, waardeur verseker word dat die student ~ ewewigtige,
harmoniese mens sal bly.

Die onderwys wat aan die Universiteit gegee word, sal en
moet altyd een van die vernaamste elemente in die opvoeding van
die student bly. Dit is hoofsaaklik deur die onderwys wat die
Afrikaanse student ontvang, deur die invloed van die gesproke
woord van sy leermeeste~ en deur die inwerking van die gees van
sy leermeester op sy eie gees, dat die student as vakman opge-
voed en gevorm word, sodat hy later op sy beurt weer die kennis
op daardie vakgebied aan ander kan oordra. As hierdie onder-
wys die Afrikaanse student vir die toekoms van sy land moet help
opvoed, dan spreek dit vanself dat dit werklik Afrikaans, werk-
lik gesond nasionaal, moet wees.

Nou geld dit nie net van die vakke waarvan die inhoud uit
die aard van die saak Afrikaans en nasionaal is nie, soos
Afrikaanse Taalkunde en Letterkunde, Vaderlandse Geskiedenis
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Bestudeer ons hierdie vakke dan kryons
te doen met dinge wat uiteraard ons eie is: ons bestudeer ons
eie vraagstukke, ons leer ons eie vraagstukke beter verstaan,
en ons kryoplossings vir ons eie vraagstukke. Deur die onder-
wys wat ons in hierdie vakke ontvang~ leer ons Suid-Afrika beter
ken en verstaan.

Maar ook in ander vakke moet die onderwys in gees en wese
Afrikaans wees. Of dit vakke in die Natuurwetenskappe is, bv.
Wiskunde~ Gemie en Fisika; of vakke in die Geneeskunde, bv.
Anatomie~ Chirurgie en Patologie9 of vakke in die Ingenieurs-
wese, bv. Waterboukunde, Hittewerktuigkunde en Swakstroomtegniek;
of ook vakke in die Handelswetenskappe, bv. Bankwese, Rekening-
wetenskap en Geldverkeer - ook in al hierdie gevalle moet die
Afrikaanse student dit as Afrikaner bestudeer.

Weliswaar mag die inhoud van wat hom geleer word, presies
dieselfde wees as wat 'nEngelse student aan 'nEngelse universi-
teit leer, of ~ Duitse student aan ~ Duitse universiteit. Maar
die Afrikanerstudent wat aan ~ Afrikaanse universiteit, van
Afrikaanse professore, deur medium van Afrikaans in hierdie
vakke onderrig ontvang~ maak die inhoud daarvan sy eie, hy leef
op heel natuurlike wyse daarmee saam, en dit word by hom ~ dood-
natuurlike saak om die kennis van daardie vakke weer in dieselfde
gees aan ander mee te deel. Aldus word hy, deur die onderwys in
die Afrikaanse taalmedium~ deur Afrikaanse leermeesters, aan die
Afrikaanse universiteit, werklik vir die toekoms van Suid-Afrika
en van mense in Suid-Afrika opgevoed.

Ek het ook navorsing genoem. Die student moet nie alleen
deur sy leermeesters in sy vak onderrig word en aldus meer en
meer kennis opdoen nie9 hy moet ook, na mate sy kennis van sy
vak toeneem, steeds dieper in sy vak gelnteresseerd raak en die
begeerte moet by hom ontbrand om self ook 'nnuwe bydrae tot die
kennis van sy vak te lewer. M.a.w. hy moet nie tevrede wees
om die kennis van ander te assimileer nie; hy moet self ook
nuwe kennis bring en dit tot beskikking van ander stel.
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Aldus sal hy werklik h wetenskaplike werker word: hy sal nie net

~~wetenskap reproduseer nie; hy sal ~ ook produseer, en dit is
/I

juis hierin dat die hoogste beoefening van die wetenskap geleë is.

In die opvoeding van die Afrikaanse student vir die toekoms
van sy land is navorsingswerk h hoogs belangrike faktor. Ons
land bied ruime en vrugbare velde vir navorsingswerk. Trouens,
wat sekere gebiede aanbetref, het ons onvergelyklike geleenthede.
h Hoogstaande Amerikaanse besoeker wat Stellenbosch onlangs be-
soek het, het gesê dat ons land, wat bv. rasse- en volkekundige
vraagstukke aangaan, in der waarheid één groot laboratorium is.

Die Afrikanerstudent, wat sy land liefhet en dit waarlik
wiJ- dien, moet met erns daarna strewe om deur geduldige,
deeglike navorsing h nuwe bydrae tot die kennis op sy vakgebied
te lewer. Hy mag ook nie net aan die belange van die bevolkings-
groep dink waaraan hy self behoort nie. Hy moet ook aan die be-
lange van ander bevolkingsgroepe dink~ hy moet aan die belange
van sowel blank as nie-blank dink. Hy moet ook aan die betrek-
kinge tussen die verskillende bevolkingsgroepe dink, en hy moet
trag om deur oorspronklike navorsingswerk h bydrae te lewer, so-
dat hierdie groepe tevrede en gelukkig langs mekaar in Suid-
Afrika sal kan woon. Ons as Afrikaners, ofskoon ons die oudste
en talrykste blanke bevolkingsgroep is, is immers nie die enig-
ste inwoners van Suid-Afrika nie, en as ons ons land goed wil
dien, salons ook ander in aanmerking moet neem.

Ons Afrikaanse studente toon vandag nog veels te veel die
neiging om die Universiteit ná die B.-graad te verlaat, d.w.s.
nog voordat hulle die stadium bereik waar hulle self sukses-
volle navorsingswerk doen. Daar is so baie en goeie werk-
geleenthede dat studente so gou as moontlik die Universiteit
verlaat om self te verdien en onafhanklik te word. Ons sal in
Suid-Afrika seker nie gou die verskynsel kry wat aan sommige
Amerikaanse universiteite aangetref word nie, nl. dat daar aan
die Universiteit ongeveer net soveel gegradueerde as ongegradu-
eerde studente studeer~ of die toestand wat ons by die

Universiteit van ...../8
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Universiteit van Chicago kry, waar uit TItotale studentetal van
6,000, selfs 4,000 gegradueerdes is en slegs 2,000 ongegradu-
eerdes.

Hier is iets wat Afrikanerstudente vandag terdeë ter harte
moet neem; hulle verlaat die Universiteit te gou, en te min van
hulle bereik die stadium waar hulle eie, oorspronklike navorsings-
werk doen. Dit is wel waar dat die universiteitstudie baie duur
geword het en dat baie studente dit moeilik vind om lank op die
Universiteit ie bly. Maar dan moet hulle veel meer gebruik maak
van die beskikbare bronne van finansiële steun. Vir verdienste-
like studente is daar vandag bv. die toekennings en beurse van
die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, van die Nasionale
Raad vir Sosiale Navorsing en van Staatsdepartemente en private
organisasies. Nog nooit tevore was daar vir die verdienstelike
student, vir gevorderde studie en navorsing, soveel geldelike
hulp beskikbaar as vandag nie. Ek wil TIernstige beroep op ons
Afrikaanse studente doen om soveel as moontlik van hierdie steun
gebruik te maak. Dan sal hulle veral ten gevolge van die na-
vorsingswerk waartoe hulle in staat gestel word, beslis veel
groter bates vir die toekoms van hulle volk wees.

Ek het ook TIderde bestanddeel in die opvoeding van die
Afrikanerstudent genoem, t.w. karaktervorming en karakterbou,
sodat hy TIewewigtige, harmoniese mens sal wees.

Dit is nie die formele onderwys van professore en die uit-
voering van navorsingswerk, hoe belangrik dié dinge ook al mag
wees, wat vir karakterbou en karaktervorming sal sorg nie.
Trouens, daar is geen bewys dat onderwys en navorsing en karak-
ter altyd positief gekorreleer is nie. Die teendeel is selfs
dikwels waar: TIstudent mag uitstekend en positief reageer op
die onderwys wat hy ontvang, sodat hy in eksamens uitmuntend
mag vaar; en hy mag TItoegewyde, skitterende navorser wees,
sodat hy resultate van kardinale belang mag lewer, maar hy mag
nog dikwels TIenge, eensydige, onpraktiese mens wees, wat nie
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weet om met sy medemens om te gaan nie en geen leier in sy om-
gewing is nie.

Karakterbou en karaktervorming is grotendeels die resultaat
van ál die positiewe faktore wat in h intensiewe studentelewe op
die student inwerk. Daar is die onderwys en die navorsingswerk,
maar daar is bowendien ook die persoonlike kontakte en beinvloe-
ding tussen studente onderling, daar is die invloede van die
Kerk en die verenigingslewe, daar is die sport en die uitstap-
pies, daar is die lief en die leed van 'ngroot studentegemeenskap
bestaande uit duisende jongmense wat van verskillende plekke af-
komstig is, wat in verskillende rigtings studeer, wat uit ver-
skillende huise kom en wat verskillende ideale het.

In dit alles speel die Universiteitsowerheid ook h oorheer-
sende rolo Die Universiteit moet toesien dat hy die fasiliteite
skep,en aan studente die geleenthede ge~ om die beste gebruik van
hulle kanse te maak. Die Universiteit sal sy plig nie doen nie,
nie teenoor die studente nie, nie teenoor hulle ouers nie en nie
teenoor ons land en ons volk nie, indien hy willens en wetens toe-
laat dat daar in die studentelewe dinge gebeur waardeur studente
in hulle studies gehinder en belemmer wordo Die Universiteit
moet alles in sy vermo~ doen om nuwe studente in staat te stel
om hulle met sukses by die toestande van die universiteitslewe
aan te pas, en hy moet toesien dat aan die Universiteit h toe-
stand gehandhaaf word wat vir die studie en die karaktervorming
van sy studente bevorderlik is. Dit is ook die plig van die
Universiteit - laat daar geen twyfeloor bestaan nie - om stu-
dente wat hierdie beleid kwaadwilliglik teenwerk, in die belang
van die oorgrote meerderheid van die studente en van hulle ouers,
uit die Universiteit te verwyder.

Karaktervorming en karakterbou is by enige universiteit van
belang, maar dit is insonderheid by die Afrikaanse universiteit
en die Afrikaanse student van belang. Die Afrikanervolk het
elke jong man en jong vrou vandag nodig~ as hy dit kan help,
wil hy nie één van hulle verloor nie. Ons volk se toekoms
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hang grotendeels saam met die toekoms van ons studerende jeug,
Die Afrikanerstudent van vandag moet die Afrikanerleier van more
wees, En hy sal die verantwoordelikheid moet aanvaar vir lei-
ding nie net aan die blanke nie,maar in hoë mate ook vir die
veel talryker nie-blanke.

Ons land het die geleerde man nodig; hy het die navorser
nodig; hy het die goed-gebalanseerde, karaktervaste mens nodig,
Van die drie is die laaste egter die vernaamste, Ons kan van
harte saam voel met h hooggeplaaste amptenaar in die Britse
staatsdiens, wat deur sir Walter Moberly in sy Crisis in the
Universityaangehaal word, Hy het verklaar: "I can get any num-
ber of men with 'First ClaGses', but what I want and find it
hard to get, is 'round' men",

Die ideaal is egter dat al drie in één verenig sal wees~
die geleerde, die navorser, die ewewigtige mens, Hoe meer ons
universiteite jong Afrikaners van hierdie tipe lewer, hoe beter
salons universiteite die diepere, blywende belange van ons land
en ons volk in die toekoms dien,

--~ Laat ons kortliks op die tweede hoofpunt in verband met ons
onderwerp let~ die gesindheid van die Afrikanerstudent teenoor

sy opvoeding.

Friedrich Meinecke, die groot Duitse historikus van die
moderne tyd, het eenkeer gesê~ h Daad mag groot of klein lyk,
maar dis die gesindheid wat h klein daad groot kan maak, en h
groot daad klein. As ons h bietjie hieroor nadink, salons
gou die wysheid daarvan verstaan. Iemand mag swak, gering,
arm en onbeduidend in die oë van die wêreld wees, en sy lewens-
kringetjie mag maar klein en baie beperk wees, sodat die dade
wat hy doen volgens ons gewone maatstawwe klein en onbeduidend
voorkom. Maar as hy met geesdrif en oortuiging optree; as hy
besiel is met die gedagte om die kanse wat hy kry, hoe beperk
dit ook al mag wees, behoorlik te gebruik; en as hy eerlik
daarna strewe om ander mense te dien en gelukkig te maak, dan
sal sy dade, al lyk hulle ook klein, in werklikheid groot en
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betekenisvol wees.

Aan die ander kant mag daar mense wees wat aansienlik en ryk
en invloedryk in die oë van die wêreld iS9 en wat in die voorge-
stoeltes van die samelewing sit, en wie se dade volgens ons ge-
wone maatstawwe groot en belangrik voorkom. Maar dit mag wees
dat hulle9 met alles wat hulle doen, net hulle eie onmiddellike
voordeel voor oë het, en dat hulle net daarna strewe om persoon-
like rykdom9 eie eer en egolstiese selfverheerliking te vermeer-
der. Dan reik hulle dade nie verder as hulleself nie, en dan
lewer hulle geen bydrae om hulle medemens beter en gelukkiger te
maak nie. Dan mag ~ groot daad in werklikheid klein wees.

Ons sien die belangrikheid van die gesindheid waarmee of
waarin ~ mens iets doen. Ons sien die waarheid van die woord~
~ Daad mag groot of klein lyk9 maar dis die gesindheid wat ~
klein daad groot kan maak, en ~ groot daad klein.

Ons kyk nou na ons Afrikanerstudento Hoe benader hy sy
opvoeding aan die Universiteit? Sien hy in sy opvoeding werklik
~ opvoeding vir die toekoms van sy land?

Ek tree hier op dun YS9 en ek verwag dat daar studente sal
wees wat nie met my sal saamstem in wat ek nou gaan sê nie, Ek
maak die stelling dat daar baie van ons Afrikanerstudente is wat
hulle koms na die Universiteit min of meer as ~ soort van roetine
beskou, en wat glad nie besef dat dit vir ~ jong man en jong
vrou ~ seldsame voorreg is om na die Universiteit te kom nie.
Hulle besef nie dat dit ~ voorreg is wat hulle met albei hande
moet aangryp en waarvan hulle die allerbeste gebruik moet maak
nie. Trouens, daar is by sommige studente selfs die opvatting
dat hulle die universiteit waar hulle studeer, ~ groot eer aan-
gedoen het deur daarheen te kom, en daar is ouers wat meen dat
die universiteit waarheen hulle ~ seun of ~ dogter gestuur het,
hulle tot in lengte van dae daarvoor dankbaar moet wees.

Daar het eenkeer ~ vader by my op kantoor gekom. Hy het
lank en breed uitgewei oor die verdienstes van sy seun, wat toe
in sy senior Matriekjaar was~ sy onderwysers verwag vir hom ~
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A in Wiskunde, TIA in Afrikaans en miskien nog een of twee A's;
hy is Voorsitter van die Leerlingraad; en hy speel goed tennis.
Nou wil die vader weet wat Stellenbosch kan aanbied. Hy was al
op Pretoria en Bloemfontein, maar hy sal nie finaal besluit voor-
dat hy hoor watter aanbod Stellenbosch kan maak nie. Ek het hom
kort en saaklik geantwoord: "Neem ons Universiteitsjaarboek;
daarin sal u alle besonderhede oor ons studiekursusse kry. Maar
Stellenbosch is nie bereid om te bie nie; stuur die seun dan
maar liewer na 'n ander universi teit toe."

Stellenbosch, net soos ons ander Afrikaanse universiteite,
sal sy deure wyd oopstel vir ons Afrikaanse jeug. Op Stellen-
bosch salons toesien dat ons jong manne en vroue van die begin
af gehelp en gelei word om met sukses te studeer; ons sal hulle
ál die fasiliteite en ál geleenthede gee waaroor die Universiteit
beskik; en ons sal met ouers saamwerk om hulle kinders vir
posisies van leierskap in die samelewing voor te berei. Maar
as TIstudent Stellenbosch toe kom, is dit nog nie hy of sy ouers
wat vir Stellenbosch TIeer aandoen nie. Dit is hy wat daardeur
TIpragtige geleentheid kry, dit is aan hom wat daardeur TIseld-
same voorreg gebied word, dit is aan hom wat daardeur 'n eer aan-
gedoen word. Hy moet besiel wees met die gedagte om daardie
seldsame voorreg ten volle te gebruik, Hy moet weet dat hy die
kans maar éénkeer kry. Hy moet weet dat hy dit moet gebruik,
want as hy dit nie gebruik nie, sal, wat aanvanklik vir hom TI
eer was, miskien later vir hom in oneer uitloop.

Die Afrikanerstudent moet weet dat hy op die Universiteit
vir die toekoms van sy land en sy volk opgevoed word. Onder
die diepe besef hiervan, moet hy met toewyding en nederigheid
in sy studies sy plig doen. By ons Afrikanerstudente wil ek
graag die gesindheid sien wat ek by baie Amerikaanse en Europese
studente - en nie net mans nie, maar ook dames - gesien hett dat
hulle as kelners hulle mede-studente in die eetkamers van die
koshuise bedien, dat hulle soggens vroeg skoene kom afhaal en
afpoets, en dat hulle skottelgoed wegneem en opwas - alles net

om iets ...../13



- 13 -
om iets te verdien om h universiteitsopvoeding te kan bekostig.
Hierdie soort dinge sal h mens doen, en sal jy met blymoedigheid
doen, as jy begryp dat jou universiteitsopvoeding vir jou werk-
lik h seldsame voorreg is.

Die Afrikanerstudent moet sy universiteitsopvoeding nie net
in die lig van h groot voorreg sien nie; hy moet dit ook in h
gees van diens benader. As h mens aan h loopbaan vir die toe-
koms dink, en as jy na die Universiteit kom om jou vir daardie
loopbaan voor te berei, dan vra jy jou gewoonlik af welke voor-
dele daardie loopbaan vir jou sal meebring. Jy vra of h sekere
professie vir jou aansien in die samelewing sal besorg; jy oor-
weeg of dit vir jou gesag en invloed sal meebring; en jy wil
weet of dit vir jou h goeie inkomste sal verseker. Dit is mis-
kien net menslik dat hierdie dinge h rol sal speel, en daar is
ook nie sonder meer iets mee verkeerd dat iemand wat ambisie in
die lewe het, daarna vra nie.

Maar die vraag is waar ons die klem laat val. Ons mag
nooit, as ons aan die belange van ons land dink, dinge soos per-
soonlike eer of invloed of rykdom voorop laat gaan nie, laat
staan nog dat ons dit deurslag sal laat gee. Ons moet deur-
dring wees van h diens~otief. Die groot vraag moet wees: Gee
h sekere werk of beroep my die kans om my volk te dien? Natuur-
lik wil h mens iets in die samelewing beteken; natuurlik wil h
mens h redelike bestaan vind. Dit sou inderdaad treurig gewees
het as dit nie so was nie. Maar dis die diens aan jou medemens,
dis die blywende belange van jou land, wat per slot van rekening
beslissend moet wees.

Dit geld nie net vir die een of die ander van ons nie; dit
geld deur die bank vir almal. Of h man predikant gaan word, of
onderwyser, of ingenieur, of regspraktisyn, of bosbouer, of sake-
man, of medikus, of wat ook al, altyd moet daar net één deurslag-
gewende, alles-oorheersende vraag wees~ Hoe kan ek my volk die
beste dien? En as h mens dan later in een van hierdie beroepe
in die samelewing staan, moet één groot lewensbeginsel steeds
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dit geld insonderheid van die Afrikaanse Universiteit en van die
Afrikaanse student. Deur die onderrig wat die Afrikaanse stu-
dent op die Universiteit ontvang9 moet hy h goeie kennis van sy
vak opdoen, en deur die navorsingswerk wat hy uitvoer, moet hy
h nuwe bydrae tot die kennis op sy vakgebied lewer. Die beleid
van die Universiteitsowerheid en al die ander faktore wat op die
studentelewe inwerk, moet weer bereken wees om van die Afrikaner-
student TIgoed-gebalanseerde, betroubare9 karaktervaste mens te
maak, wat gevorm sal wees om in sy latere lewe sy medemense se
agting af te dwing, hulle vertroue te wen en hulle hartlike same-
werking te verkry.

Die Afrikanerstudent sal weer van sy kant moet besef dat die
universiteitsopvoeding vir hom nie maar TIgewone roetine uitmaak
nie, maar dat dit in der waarheid h geleentheid en voorreg iS9 wat
hy met opregtheid en toewyding moet gebruik. Hy sal,in die
keuse van TIberoep9 ook nie aan rykdom en persoonlike eer mag
dink nie9 maar veral aan die diens van sy volk en die toekoms
van sy land. In alles sal hy moet onthou dat hy Afrikaner is:
dat hy, as toekomstige leier9 TIwaardige draer van die Afrikaner
se kultuur moet wees9 en nie net draer van die kultuur van die
verlede en die hede nie9 maar ook bouer aan die groter Afrikaner-
kultuur van die toekoms.

As die opvoeding van die Afrikanerstudent hierdie bestand-
dele bevat, en as die Afrikanerstudent hierdie gesindheid open-
baar9 dan salons waarlik manne en vroue vir die toekoms van ons
land opvoed. Dan salons Afrikanerstudente nie besluitelose
swakkelinge wees nie9 maar dan sal hulle karaktervaste manne en
vroue wees, besiel met TIvurige begeerte om met waardigheid, met
welléwendheid en met oortuiging in die diens van ons land en ons
volk te staan.

Die Duitsers het 'n spreekwoord ~ "Es ist sehr schwer flir
einen leeren Sack aufrecht zu stehen." (Dit is baie swaar vir
TIle~ sak om regop te staan.) Kom laat ons nie le~ sakke

wees nie; kom laat ons manmoedig regop staan, in die diens
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Maar dan moet ons ons sakke volmaak terwyl dit
nog dag is, nou1 hier op die Universiteito Want Suid-Afrika het
nie I~eë sakke" nodig nie, maar mense wat woel en werk en uitspring,
mense wat nie aan hulleself dink nie, maar mense wat onverskrokke
staan en uitkom vir die verhewe, blywende belange van die groot,
nuwe Suid-Afrika van die toekoms.
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