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7 he humanities are today being threatened by the overwhelming demandfor manpower
fo r the industries, the demands o f professionalising and o f national interest in South
Africa. '1 he danger in this lies in the fa d that the balance in society may be upset, at the
cost o f the cultural development o f the people. The ideal o f universal man is being
relinquished more and more at the cost o f specialization in the sciences. 'I here is thus a
very real need today that the humanities should not be neglected, but should rather be
studied more intensively.
Die toekoms van die gcesteswetenskappe in Suid-A frika is ’n saak wat die
afgelope tyd heelwat aandag geniet. U it verskeie oorde word die gccstesw ctenskappc indcrdaad bedreig, aan univcrsitcite veral deur die eis tot
professionaliscring, w aardeur basicse wetenskaplike onderrig en vorm ing
ondergeskik gcstel word aan die eise van verskillcnde bcroepe.
In die lig van hierdic vraagstuk moet die bclangw ckkende rede van prof.
F.C. Fensham , voorsitter van die R aad van die Suid-Afrikaansc A kadcm ie
vir O nderw ys, K uns en W etenskap, by die jaarv ergadcrin g van die
Akadcm ie in 1982 gesicn word. Prof. Fensham , hoof van die departcm ent
Semitiese tale aan die U niversiteit van Stellenbosch, het in die rede die kern
van die saak aangeraak. D ie rede sal wel d eur die A kadcm ie gepublisccr
word, m aar die rcdaksie van Koers ag d it van sovecl bclang dat, m et prof.
Fensham sc toestem m ing, ruim uit sy rede aangchaal word*.
Die problccm van die gcestcswetcnskappe in Suid-Afrika m oet gesien word
teen die lig van die vinnige industriële ontw ikkeling in Suid-Afrika cn die
gcpaardgaandc vraag na m annckrag:
“ In om standighede soos hierdic w ord hoog gebie vir m annckrag, veral
kundige m annckrag. Die klein grocpie intelligentsia cn opgeleides moet
wcrk doen vir m iljocne mense w at swak opgclei is of glad nie opgelei is nie.
V ir ’n land w at industrieel ontw ikkel, w ord ’n hoft prem ie gcplaas op mense
w at in die toegcpastc w ctenskappc gcstudeer het of w at op ccn of ander wyse
* A anlialings w ord gem aak uit ’n alskrif van di< rede wat prof. Fensham self goedgunstiglik tot
die skryw er se beskikking gestel het.
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beroepsm atig opgclei is. En saam met die ontw ikkeling van die Industrie?
ontw ikkel die sakew creld. D ie gefabriseerde produkte moet van die hand
gesit word en les bes die industriec m oet op ’n sakegrondslag bcstuur word.
O p die industriële en sakevlak is d aar rooskleurigc loopbane vir talentvolle
jongmense. D aar is uitstekende besoldiging vir hulle wat in bepaalde
toepasbare rigtings opgelei is. T rouens, d aar is sterk kom pctisie m et te veel
poste en weinig aansoeke. Dit stoot salarisse onrealisties hoog op. In ons
sam elew ing is dit presies hier w aar die trekkrag lê. O ns intellektueel
hoogstaande en selfs gem iddeldes w ord hierhecn gelok. En ons kan hulle dit
nie verkwalik nie. H ulle iewer ’n uiters noodsaaklike diens.
“ En w at van die geesteswetenskappe? Is dit nie so dat hierdie rigtings
dikwels m aar m et die krum m els tevrede m oet wees nie? A f en toe kan dit
gebeur dat ’n begaafde hom geroepc voel om in hierdie rigting te gaan. V ir
die geesteswetenskappe en dus ook goed gebalanseerde ontw ikkeling van
ons land, bly d it ’n ernstige probleem . Die dolle gejaag agter m annekrag gee
w einiggeleentheid vir b esin n in g o o r’n gebalanseerde verdeling van talcnte
tussen die kom petcrende rigtings in ons volkshuishouding. Die land m oet
voort op sy pad van industriële ontwikkeling. D it kan ons nie keer nie. M aar,
m oet ons ons siel verloor in die proses?”
H ierdie agteruitgang in die geestesw etenskappe kan wel histories beoordecl
w ord. In die verlede — vcrre verlede m aar ook resenter — is baie klem op ’n
om vattende opvoeding gelê, sodat d aar uit die geskiedenis na baie figure
verwys kan w ord w at op een gebied groot hoogtes bereik het m aar w at ook
op vele ander terreine goed ondcrlê was. Die saak van opvoeding het baie
wyer gestrek as w at vandag die geval is:
“ H ierdie tradisie van ’n wye opvoeding het vir ’n lang tyd voortbestaan. In
E ngeland het dit aanlciding gegee tot ’n opvoeding in die “ liberal arts” ,
veral aan die U nivcrsiteite van O xford en C am bridge. M et die oornam e van
die K aap d eur die Engelse het daardie ideale ook na Suid-A frika oorgewaai.
Soos reeds gesê, was hierdie benadering goed bekend in N ederland. D aar
was dus geen w cerstand om d aarb y aan te sluit nie. D it het hoogty gevier in
die beroem de skool T o t N ut van t’A lgem een w aar baie A frikaners vroeg in
die vorige ecu opgevoed is en ook in H et W itte H uis w aar dr. A. C hanguion
onderw ys gegee het. Dieselfde tradisie is voortgesit aan die Suid-A frikaanse
K ollege (later die U niversiteit van K aapstad) en die V ictoria K ollcge (later
die U niversiteit van Stellenbosch)” . “ Die idcaal w at ’n mens ook by G oethe,
Schiller e.a. aantref, was om so opgevoed te w ord d at jy ’n universele mens
is, in Italiaan s uomn universale. Dit is ’n idcaal w at sy invloed tot in ons tyd laat
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geld het.” In die Suid-A frikaansc geskiedenis was d aar heelpartv fieure in
wie hierdie idcaal verwesenlik is. D it geld ook van persone w at aan die PU vir
C H O verhonde was, soos J.D . du T oil, L.J. du Plessis en J. Chr. Coct/.ee.
H ullc was wcrklik “ univcrsele mense” .
V andag word d aar egter andcr eise d eur die sam elewing gestcl, sodat
spcsialisasic al hoe m eer die w agw oord geword het:
“ O ns tyd het so gespcsialiseerd geword d at die univcrsele mens vinnig bcsig
is om te vcrdw yn. ’n M ens kan ook hegryp d at in ’n tyd w aarin vakgebiede
alm eer uitgcbreid raak en ook in diepte toeneem , dit moeilik is om een
vakgcbicd volkome te beheers. Die neiging is dan om jou toe te spits op ’n
sekere afdcling van ’n vak, bv. om te konsentrcer op Afrikaanse taalkunde of
letterkunde. In die letterkundc kan jy bv. wccr spesialiseer in pocsie ofprosa.
Is dit ’n goeie ontwikkeling? Is ons op die regtc pad m et ons opvoeding? Ek
wil dit met twee on gescgdes illustrcer. In hierdie gesegdes word d aar
gewaarsku teen uitcrstes. O ns moet daartecn waak om al m inder van al
m eer en m eer te weet sodat ons nadcrhand niks van allcs wcet nie. M aar ons
m oet ook daartecn w aak om al m eer van al m inder cn m inder te weet d at ons
uitcindelik alles van om trent niks weet nie. D it is vervlakking teenoor
oorspesialisasic. V ervlakking skep die w anindruk d at ’n m ens geweldig baie
weet en tog hct niks d aarvan cnigc diepte nie. Oorspesialisasic beteken dat
hy volkom e beheer oor ’n klein onderafdeling van ’n vak het, m aar ’n
ignoram us is as dit by enige icts andcrs kom. H ierdie oorspesialisasic
veroorsaak d at icm and w einig buitesy vakgebied lees. D iegevolg hiervan is
gebrek aan perspektief, ’n verengdc sicning van allcs. En so is die lewe nie.
Die V adcr het aan ons die voile lewe gegee om te gcniet en diensbaar aan die
m ensdom te m aak. H ierin sp ed die geesteswetenskappe ’n wcsenlike rol” .
D it is daarom noodsaaklik d at die eie plek van die geesteswetenskappe — en
hulle eie aard — raakgesien m oet word. Geesteswetenskappe en natuurw etenskappe hct elk ’n eic plek, eie taak en cic m etodes — en albei is nodig
om die voile w crklikheid in diens van G od se koninkryk te ontplooi. O ok hier
is d it ’n saak van balans, ’n balans w at vand ag egter bedreig w ord d cur ’n
nuwe m odewoord: landsbclang:
“ In die afgclopc tyd hct ons gehoor cn gclees d at ons m et die w erw ing van
m annekrag m oet konscntreer op dit w at van landsbelang is. H ierdie begrip
‘landsbclang’ word gewoonlik nie om skryf nic, m aar dit word in so ’n
verband gcl»ruik d at ’n mens m et ’n stok kan vocl d at sekere geestcsw etenskappc uitgesluit is. Is filosofie van landsbelang? O f die tcologie? W at
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van talc soos Akkadics, Sum eries, Sanskrit of Hctitics? Die gecsteswetenskaplikevoe! n ad erh an d ein tlik sk u ld ig d a t hy m et ietsbesigis w at niksm et
landsbelang ted oen het nie. W at is die belangrikstc? Is dit belangrikerom ’n
kanon te ontw ikkel wat self verder as die beste Russiese m odel kan skiet of
om Akkadiese spykerskrif m oeisaam te lees? Ek dink nie dit is reg om hierdie
sake teenoor m ekaar te stel nie. W anneer ons ’n gesonde balans wil
handhaaf, is albei van landsbelang. Die geesteswetenskappe m et hulle talle
vertakkinge en brcë spektrum is van die belangrikste boustenc in die breë
k u ltu u r van die volkshuishouding. O m dit in al sy fasette te ontw ikkel is om
die mense van ons land kulturecl te laat ascm haal. H oc m eer die kulturele
longc van die volk tot in elkc hoek asem kry, hoe beter kan ons ontwikkel otn
breë perspektiew e van die lewe te kry w at ons in ons veelvolkige gem eenskap
so nodig het vir oorlew ing” .
D eur die verw aarlosing van die geesteswetenskappe word algaande die
balans in die volkshuishouding bcnadccl en die d eur vir m atcrialism e
geopcn. Die eise van “ landsbelang” en die vraag na hoërvlakm annekrag in
Suid-A frika hou die gcvaar in d at die atm osfeer vir die ontplooiing van die
geesteswetenskappe al hoe swakker word:
“ Die atm osfeer w at bier geskcp w ord, gee ’n m ens ’n benoucnis om die hart.
D ie algem ene klim aat is wcinig bevordcrlik vir die bestudering van die
geestesw etenskappe en het ookal begin d raai teen die teorctiese natuurw etenskappe. Die klcm val sw aar op industricle ontwikkeling. Die klem val
ook d aar w aar groot geld gem aak kan word. O ns sam elew ing word al m eer
m aterialistics ingestel. D it werk dw arsdeur al die strukture van ons
sam elewing. As ’n bloedjong m annetjie sulke voordele nit ’n pos kan haal
d at hy in ’n paleis van ’n liuis in ’n spog voorstad kan woon, boonop ’n reuse
strandhuis in P lcttenbergbaai kan bekostig, elke oggend die keuse tussen
drie luuksc m otors kan m aak om werk toe te ry, is d aar duisende ander
jongm anne w at m et begerige oë na hom kyk en ook in daardie rigting wil
gaan om te sien of hulle dit nie kan bereik nie. W at is ’n ondcrw ysertjic,
predikantjie en selfs ’n professortjie in die om standighede? Dit is nie ’n
gesonde atm osfeer om rekrute vir die geestesw etenskappe te w erf nie. Dit is
’n ongesonde, onnatuurlike atm osfeer w at op ander m inder bevoorregte
bevolkingsgroepe ’n indruk m aak. Die rykdom van ons land kan ook sy
grootste vloek word. H ierm ee wil ck nie die probleem probcer wegdink of
im plisccr d at ’n m ens net die tow erstaf kan swaai van die geestesw etenskappc en die probleem is opgelos nie. Dit is baic m eer ingewikkeld as
d it” .
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D aar sal dus in Suid-A frika ’n besondere poging aangew end moct word oni
die balans te bew aar cn die geesteswetenskappe tot liulle reg te laat kom.
Prof. Fcnsham het bclangrike vrae aan die orde gestel, en die skoucr sal aan
die wicl gesit m oet word. Alhoewel die invlocd wat van die rcgering kan
uitgaan, belangrik is, is dit ’n saak hierdie w aarvoor persoonlike verantw oordeliklieid ’n besondere vereiste is. Die gelowiges het inderdaad die
taak ora G od se koninkryk oor alle lewensterreirie uit te brei. D aar is dus ’n
taak op die terrein van die nyw erheid, die natuurw etenskappe en die
tegniek — m aar nooit m ag ontw ikkeling d aar ten koste van die geestesw etenskappe nagejaag word nie. Die hele wêreld win en aan jou siel skade ly
bly vandag nog net so ’n w aar woord as 2 000 ja a r gelede.
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