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F OX"-VERSLAG,

Onmiddellike Reaksies.
By die Engel se publ iek he t die 0 .N. 0.- be-

weging .in

Rhodesi~

oar die algemeeri baie argwaan toenoor

die Afrikaner laat ontstaan.
kinders in die

II

Hulle het gevoel dat die

Dutch School n besig was om weg te breek

van die B.S.A .Co. soos hulle reeds twintig jare tevore
in Transvaal in die Kaapkolonie gedoen het.

n

It is ex-

tremely doubtful if they are taught to love the B •. S.A .c_o 1!

1)

het een koerant opgemerk,

Daar is hewig te velde ge-

trek teen enige propaganda wat deur die Afrikaners in die
Unie gebruik was, en oak die Direkteur van Onderwys het
.
2)
.
11
daaroor sy misnoeEi te kenne gegee.
Die ~~~)rger onder
andere
is beskuldig- as 'n
.

11

scurrilous rag 11

dersteuners is me.t uitdelging bedreig.

en sy on-

Daar was verder

die vrees dat tweetaligheid ook in Rhodesia sy inslag
sou vind en dit was een van die
gebesig is toe in die
desie,

1

11

v~rnaamste

argumente wat

sterfjaar 11 van die. O..• N.• O. in Rho-

n referendum gehou is of Rhodesia by die Unie

sou ingelyf word of nie.

nBilingualism is a necessary

evil in the Union •••••••• such a· system is expensive and
a great drawback.

In Rhodesia there is no necessity

whatever for us to adopt the system.
4)
perfectly well without it. 11

We can get along

Hierdie referendum van 1922 het oak die
e inde beteken van enige kanse op inlywing by die Unie, _en
daarmee is Rhodes se groat ideaal .van
·tydelik.vernietig~·

·van Afrikaners wat

'~

verenigde Afrika

Dit het terselfdertyd die uitsluiting
arm was, uit die gebied wat op 12

September.l923 offisieel deur Groot Brittanje geannekseer
1

The very great da.ngers
n

'

which arise from

198.
the creation or admission of a class of poor whites must
appal any thinking men. · The :tdea of a swarm of these
poor unfortunate creatures coming into Rhodesia and mul-

ePITE of tho

tiplying here with frightful rapidity in

ravages of malaria and blackwater, is dreadful to contemplate ...• .• 11 ' nStringent and pitiless local enactments allowing to deal severely with all whites who did not
maintain a certo.in standard of living,
was duidelik da t Rhodesie vir die

11

blant~:(.:J

1) .

is beplei t,

0:1:c

arm Afrik.lnor

geen tuiste sou bied nie.
Daar kon dus verwag word dat enige toege·;;.'ings wa t voor die Referendum gedoen is, soos byvoorbeold
met die C.N.O.-kommissie, in

1n

nuwe lig gesien en ver-

tolk sou moos word na die u·itslag waarin nietemin vyf
uit elke dertien persone hulle ten gunste van samewerking met die Unie verklaar hot.

Daar kan aangeneem word

dat die meeste Afrikaners vir inlywing by die Unio was
en dat die C.N.O.-beweging een van die middels was wat
daardio gevoel aangewakker het.
Na 1924 was dit vir die Afrikaners gladnie seker hoe hulle sou behandel woro. nie.

Alle bande

met die Unie behalwo 'n handelsooreenkoms is verbroek,en
waar hulle voorheen hul nog kon beroep op die gesindheid
wat oorspronklik deur die leier van die B.S.A.Co. geopenbaar is om naamlik Afrikaners 'n gelyke kans met die Engelse in die land. te gee, daar was hulle nou onderworpe
aan die wisselvalligt-l beleid van 'n regering wat hulself
afsydig teenoor die Unie verklaar het en

ver~l

teenoor

die Afrikaners uit die Unie.
Vier jaar voor die afskeiding het die Ring
van Bulawayo egter as

1

n onafhanklike Ring van die N.G,

Kerk van Rhodesie ontstaan en dit het die voordeel gehad
dat die Ring alreeds sy vuurproef deurstaan het toe Verap.twoordelike Bestuur aan Rhodesie toegeken is, en dat
die Kerk

me~

gesag kon praat ten opsigte van die belange

van die N.G.lidmate.
l) Sui Juris: a.w. 14.

199.
Aanvanklik het die rapporte wat uit die
verskillende gemeentes gekom het, dan ook tevredenheid
met die nuwe reelings wat dieD.epartoment ten opsigte
van die .andervvys getref het, weerspieel.

Melsetter se

N.G.kerkraad is toegelaat am drie lede in die
Board" vah daardie distrik te

he,

1)

Advisory
u
terwyl eervv. Lieben-

berg in die Advisory Board van Enkeldoorn sitting gehad
het.

-, !:1.91~::?:1;,-t-er-: het di t egte r betreur da t die 0. N. o.-

skole ooit ·as ·staatskole ingelyf moes word; want dit was
aan die skole te danke dat die mense getrou gebly het
aan die. ke.r]f., volk en taal.

Die inwoners het ge·hoop da t

die 0 .N .o.-skole sou ontwikkel in .groot kersk ole wat
deur die staat gesubsidieer kon word, maar was tog dankbaar vir die vnugte wa t afgewerp is. nimm_ers ons mense hot
selfrespek gekry '·en die Regering is vgndag meer toegewend wat bet.:ref ons regte as ooi t te vore,

11

het die vex·-

2)

slag gelui.

In drie van die vier skole he t daar nog

0 .N .Ondervvysers sk00lgehou, en die Departement het Afri-

kaans en Engels gelykop laat onderrig en waar dit wenslik was, is die

onde~sers

ook toegelaat om deur medium

Afrikaans les te gee.
!Q_~~a~ay_£ was

kindors op skool.

"plaasskolo
.

11

teen

1924 byna al die-

Die 'leraar het self op

1

n paar plekke

.

of ,1goewermen t skol en ge stig, en o oJ;: die, on-

derwysersaangestel wat deur die Regering besoldig is. Op
die buiteskole was daar dus feitlik net Afrikaanse kinders.

So'm ree1.ing was seker van die beste wat ve.rlang

kon word, want die kerk het daarmee ·sy verqntwoordeiikheid teenoor die ond.erwys en volk op 'n baie besliste
wyse aanvaar 1 en het verseker dat die belange van die
Afrikaanse kind bebartig sou word.

Al het dit te veel

mag gelaat in die hande van die leraar en te min in die
hande van die ouer, is daarmee

1n

presedent ·geskep wat,

as· di t maar gehandhaaf was, vir die Afrikaner groot te ...
. .

.

3)

vredenheid sou.verskaf heta
1) Vf\J'~a.~f~ ~T:G .Gemoente Mel setter, Staat~~~~ .f~t-~~~:s:
2) V.erslagA Staat van Onderwys, N.G~Kerk lVlelset er,~.·"'\ ~ . ~

2
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Enkeldoorn het ook 'n bekwame dame op die

----

'1)

dorp gehad wat Afrikaans kon doseer 1

en die pppulari-

tei t van Afrikaans he t toegeneem soda t baie Engel se kinders ook die

11Taalu

begin leer het.

Daar is gevoel dat

die standaard op die plattelandse skole wat Afrikaans betref, verhoog moes word, manr verder was die inwoners
2)

skynbaar tevrede.
In

S~lisbury

en Umtali was daar op die

doglr'e fasili tei te vir die leer van Afrikaans maar op d:l.o
..
,Platteland het dit gladnie goed gegaan nie. Ook op ~usaka was daar

II

1mappe Afrikaners 11 volgens die verslag

. van 1925, maar elders in die noordelike provinsie is da.ar
nog gem voorsiening gemaak vir Afrikaans nie..

Die kin-

ders wat in die Belgiese Kongo gebly. het, het daar net
die Roomse skole gebad om te besook, en daarom het die
leraar gepleit dat plaasskole opgerig moes word orals
langs die spoor om die Afrikaanse kind te behou~

Sentra-

lisasie was geen oplossing nie, want die ouer sou nie vir
.

3)

die losies van die kind kon be·taal nie,

want daar was

nog geen Onderwysdepartement wat die belange van die ,
ouors kon berortig,

4)

soos in Suid-Rhodesie die geval was

nie.
Daar moet dan ook erken word da t die Dr;·partement besonder tegemoe.tkomend was teenoor die behoof. ..
tige kind, in Suid-Rhodesi.8 vsral~ en dat waar ouers nie
skoolgeld of lo.::des kon betaal nie, daar het die Departe5) .

ment 0wytskolding gegee.

Daar was dus wel 'n eerlike

poging by die Uepartement om onderwys aan soveel kinders
moontlik to verskaf, afgesien daarvan natuurlik of d:i.e
onderwys nou altyd volgens die goloofsbelydenis van die
ouers was.
Die Ring van Bul!:®.wayo waar die verskillende verslae van die gemeentes bestudeer is, het nietemin.
1) Verslag: Staat -van· Onderwys,. N.G.Kerl~: Enkeldoor.n,l9221925.
2) Idem.
3) Ver.slag~ Staat van· 0nc1onvys·~ N.G.Kerk, Lusaka,l925.
4 ) Verslag~ Staat van OnderVeys, N.G.Kerk, Lusaka, 1925.
Vgl. Notule Ring van Bulawayo, 181.
5) Verslag~ N.G.Kerk, Enkeldoorns, Bulawayo, 1925~ *926.

gevoel 'da t clie stryd_ om die regtie van die Afrikaanso
kind· ·ap skool veral met be trekking tot die taal. nog glad
1)
nie. beeindig was nie,
en da_t in die oms tandighede veel
1n

verkry kon word in belang van die saak? as daar by
regeringsverandering

daadwer~lik

opgetree kon word• Daar-

om · i"s op die Ringsvergadering van 1923

1n

11

Waaksaamheids-

komi tee" benoem om die belange van ons kerk en vcilk~ ons
··u

godsdiens en taal soveel moon tlik en oral waar

moon+:1_:~.~:

2)

te behartig.n

Hierdie komitee het ee:r'T!:cns die nood-

saaklikheid yan

1

n grond5go industriele opl8iding vir

Afrikanerseuns besof en met die doel voor
,:::ongelingsfondsu in die lev,re geroep.

oM

1n

·Rinasn
o

In die tweede plek

het die toe stand van die skoal tj ies op die pla tteland
die aandae; van. die komitee ge:verg waar daar volgens ·oen
rapport

I!

gedurende die afge~ope twintig jaar feitlik

geen vorder1ng gemaak 1s nie.

Leerl ingondorwyseresse

wa t s tanderd _Vi of \lll afsele he t:, word as onder-vvyseresse aangestel •

Op die manier word daar met die opvoeding.
3)

van ons kinders gespeel.

Ook hier moet erken word, dat

as die kinders niemand gehad het om hulle in 'n skoal
bymekaar t0'hou nio- al het-die sogenaamd,e

u

pupil-too..

cher" nie die minste benul van o;nde:rWys gehad nie, daar
gevaar bestaan het dat hulle uitmekaar sou spat en dat
met die opening van die skoal baie vari hulle soveel belangstelling vorloor het, dat hulie.gl?-d ·nie weer van die
fasiliteite gebruik sou maak nie.

Daar was eenvoudig nie

onderwy sers beskikbaar ni"e, trots· die fei t da t die. De ... ·
4)

partemen t hUlle ui t E-n[;eland probeer kry @.et.

Omdat "die

Departement· besef het dat die meeste kinders op die platteland Afrikaans wasP is bepaal . dat ·aile studente aan dio
Opleidingskollege te Bulawayo uworking knowledge of Afri- •
kaansu daar moes opdoen •. Immers was dl t ook broodnodig,
want v olgens die sta tistieke van 1921 was daar 74 persent:' van die Afrikaanse bevolking op .. die pla tteland,_ en
van die wat nie Engols in die land magtig was nie, was
1)
2)
3)
4)

Notule:. Ring van Bulawayo,· (l922) 88.:
Notule: Rir,tg v·an Bulawayd, 1923.
·
Verslag: Staat van Onderwys, N.G.K_t:'Jrk Enkeldoorn, 1925
Report: Director of Education; 1920i
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daur 83

per-~ent~

op die platteland ·woonagtig.

Mot uit-

Godurende die twintiger jare hot die Departement met

n uitgebreid.e bouprogrnm bogin om d.ie on2)
Dio N~G._Kerk
derW\js sove r moontl ik te sen tral iStJElr ~
1

hot terselfdertyC:l. ook geiJ.Joel dat onde:rwysfasil5.t0:"..·:;:, v:.L1'
die Afrikaanse kind vermeerder moe s worcJ
vergaderinge van 1926

r:;n

op dio H:i.ne;s..,-.

192'7 is d.;le moontlikhedo vD.n
ldnder~'l

. 1 os ies inr:tgtings vir Afr:Hw.o.nse
to Daisyfield bQspreek.

Oil

op Lus:.:dx:a ·3n ook

Ook dis Eolgiene Kongo het weens

dle ont·wikkellng van Noord-R.hod.es:Hi op lmrklik gebied die
· aandag van die Ring geniot, wat :'Ln 192'7 beslul t het dat
1n

af~

saaltjie daar gebou moss word.

Mo.ar daardi.e ,jarE:J van···

1925-29 was vir die Kerk

B~n. d.er

80

vol

ge·beure dat d:te

onderwys tyd,elik nie di·e aandag gekry he t wat in die vorige jare daaraan bestee is nie.
Daar was byvoorbeeld die pogings van die
3)

Horvormde Kerk om in Rhodesi.8 tot starrl

.

te kom, iets

wat eers na die besoek van Ds., P.-V>J .. InnoE.J in 1925 on J .G.
4)
lYI,.Dreyer in 192? goslaag het.
Danr was V<:)rder d. :to jar0
van s.rmoede wa t die gemeente.s gonoop b.et om die hulp van
die Vrystaatse Kork in te roe~, en daarna die angstigo
periodo waarln op clio finale bes1u:lte van·dlo Sin'odes go5)

wag moes vvord.

.

rl'oe die inlyw:Lng by diG VIo-ystaatse KerJ;:

e indel ik bekri:.tJ;;;t1g ls on r1ie
s:te die IUng

VElD

11 Algemeno

.Sinodal e Komm:is-

Bulavvayo in 1929 aangospoor hot om ge··

..

trou te bly aan die

g«<Clsdlens en sedes van ons voorou"

ers en te volhard in die .stryc'l om ons taal, n

6)

nuwe selfvertrouo 1Yy die ke rk begin ontw:tkkE!l•

het 'n
Die N .G.

Kerk het in 1929 Rogspersoonlikhe:id in Rhodesie verkry
en kon daarna ·vwor sy. aandag in alle erns aan d:te onder--·------~=

1) Sensus.-Verslag.- Southern Hhodesia, 1921.
~) Hoofstuk 11.
3) liJotule~Ring van f3ulawayo, 123.
4) Notul·e~ Ring van Bulawayo, 192r/JHandelingo 8inodale
Kommissie I92r-/.
'·
5) Handel
ing~ ~ Algemene Sinoclctle :Konnni.ssie. 1929. Hoof+- ,. lr 1
·
~
C'
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Di t hot vir kerk duidelik geword da t daar 'n

wys gewy.

groot agterstand was om in te haal veral wat verteemwoordiging in die
Opvoedingskommissie, die
.
Boards 11 betref •

B~rna

il

Advisory

al die ander kerke byvoorbeeld in

Salisbury was daarin verteenwoordig, net nie die N ~G.

1)
Kerk nie.

Indien daar: 'n verteenwoordiger van die N .G.

Kerk in was, 11 was die weg oop vir ons samelewing om ons
. 2)

stem· te laat hoor. 11
Ter verdere aansporing van die Kerk om nio
tevrede te bly met 'n .stel sel van onderwys wc;,,ar. , soos ui t
die onderwysrap_porte aan die Ring van Bulawayo geblyk
het, die

Afrikaanse kinders as minderwaardiges opgevoed
- 3)

tt'

r

sal word nie,

het daar in 1929 die verslag van die
4)

... ,

Commission" verskyn,
het.
weer

Tate
It

wat landswye bespreking uitgelok

Daarin hot die Afrikaanse kind van die platteland
1n

be sondere gel eenthe id ge sion om· verdere· opleiding

te geniet aan die Matopos-Landbouskool wat gedreig het
om dood te loop, juis omdat dit gelyk hot asof die meeste kinders daar. armes en, · hoewel di t nie gemeld is nie·,
pla.tte~andse

Afrikanerseuns was.
Die

11

Tate Commission" het verder aanbeveel

da t daar benewens
die.
.

Goeworment 11 -sknol, ool{

1n

II·

korre-.

II .

spondensie 11 -kursus ingeste'l word vir die ·laerskool-st~:'l·-derds sodat ouors .wat bevoegd was, self hvJ.lc'J kinders kon
onde~vys,
l

.

fn

toegewing waarvun Afrikaanse moeders gerede5)

lik gebruik gem&ak het.

Maar dit was veral

1

n voorstol

-J.::.·c 'daar baie meer samewerking moet wees tussen die.·:_Unie

en Rhodesie en tussen die verskillende liggame wat verantwoordelik was vir die onderwys, wat die·Afrikaanse

Pan
rental and public interest are essential to bring out

kerk en ouers. hul pligte duideliker laat besef hot.

the best in a school ·or a system of schools •••• It must . be
realised that the progress of education depends in the
long run on the·existence of a belief in its importance
sufficientl;y _:::trong to induce men and. women, individually
1) Notule: N.G.Kerk, Salisbury, 123~12.1926.•
2) Idem.
15.10.1927~
3) Notule: Ring van Bulawayo, 1926, 142:!

~j ¥~€~s*~o~:

Section 86.
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as parents and. eolleetively as atizens, to make sacrifices in order to promote .it ( Hadow Report 1926) •
being so,.. no progressive

This

...: Education Department

~,

can afford to neglect opportunities to ensure parental
1)
and public co-operation. 11
By die groo t a an tal kinders wa t die skool
na Vorm 11 verlaa t het omda t die skool nie die kind se
2) '

belangstelling kon hou nie,

was ongetwyfeld 90 persent

van die Afrikaanssprekende kinders ingesl uit.

As in aan-

merking geneem word dat 676 leerlinge in 1923 na die Middelbare skool gogaan het, en dat in 1928 slogs 62 van
hull e die :matrikulasie geskryf het, en da t van die 62
net omtrent die helfte geslaag het, was dit glad nie verbasend.dat daar net 'n paar Afrikaanse
wat die

m~iversiteit

leerli~fe.

eindelik bereik·het nie.

daar net ·3 of 4 leerlinge "ui t

1 n-

was,

Wanneer

kwar't .van die bevolking
4)

in die matrikulasie eksamen kon slaag,
van

Bulaw~yo

en soos die Ring

in 1926 ve rklaar he t, die Afrikaners as

minderwaardiges opgevoed word, was dit seker dat so 1n
'1

volksdeel hom nie kon handhaaf nie.

Om die eksameneuwel

te bestry, is die Junior Sertifikaat {Kaapse) wel in
1928 afgeskaf, maar is die kinders deur 'n ·Qualifying.
II

Tost" aan die einde van std.V getoetso

Hierdie toets•

was nie sonder sy gevaro vir die Afrikaanse kind nie,
daar kon nie dadelik beswaa·r ·gemaak word nie·, omdat baie
van die aanbevelinge van die Tate Commission nie.weens
die depressiejare:uitgevoer kon word nie.
··In 1930 het die Parlement egter die skoolbywoning tussen 7 en 15 jaar verpligtend gemaak sodat
dit enersyds veroorsaak het dat alle Afrikaanse kinders
wel onderwys ontvang het, maar 'andersyds dat hulle gekoppel was aa·n 'n stelsel wat nie die beste in hulle na vore kon ··bring nie, omdat die gebruik van hul moedertaal
hul on tse is_, en Engels nog die. enigste medium was·.

-

l) ·Tate Report 1929., Section 30, 33.,

Die

..

2) Vgl. Report of Director of Education: 1928, Educational Statistics.
3) Vgl. Report of.Director of Education: 1928, Educational Statistics.
4

rr

·r-
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verpligte onderwys het weer meegebring dat ak.komrnodasie
op sommige plekke, veral op die platteland waar die behoefte &an losiesinrigtings die grootste was, nie toereikend was nie.

Daarom het die N.G .Ke rk van Me1s et ter

in 1930 'n afvaardiging na die 'Departement van Onderwys
gestuur om te pleit om die aanbou van
saal te Tandaai.

1)

1

n groter skoo1-

Die felt dat die kerk oor die hoofde

van die Advisory B0ard gegaan het, dien slegs tot bewys
van poeveel waarde aan die optrede van die
is.

n

Board. 11 geheg

Van sy kant het die kerk in 1932 besluit om ook te
2)

Tandaai, sons te Chipinga

die Kerk se skoolterrein en

geboue, aan die regering oor te maak, op

voo~vaarde

dat

dit nog vir kerkdoeleindes (soos dienste,) beskikbaar
3)

sou wees.
Nadat die Afrikaanse taal byna tien jaar
kans gehad het om ·hom in te burger in die land, en die
Afrikaanse ouer duideliker besef het wat van hom met betrekking tot die onderwys verlang is, was daar 'n alge-

.

mene gevoel dat die

~d

aangebreek het vir meer erken-

-

ning_van die taal en die opvoeding van die Afrik0anse
kind 1 veral wat betref die inspeksie van Afrikaans en
die voertaalvraagstuk by die aanvangsonderwys.
Dat Afrikaans we1 in sommige buitedistrikte gebesig is, is nie ontken nie, _dog so onbevredigend·
was die toestand dat, aangesien·dit 'n onomstootelike
feit is dat 'n skreiende onreg enige kind aangedoen word
om hom te forsee r om sy opvoeding met 'n vreemde taal te

4

begin, Ydie Ringsvergadering in 1933_voorgestel het dat
by die Departement aangedring moes word om die Afrikaanse
kind

1n

11

billike kans

te__t~ee

om 'n behoorlike opvoeding

vir sy toekoms te geniet1 en langs die weg ook die Engelse taal beter magt ig te word., u
'n Deputasie
die

·sending1?el~retaris

"6

5)

bestaande uit ds. J.GeStrydom

van die N.G.Kerk van die Vrystaat,

1) Notule:· N~G,Kerk Melsetter; 1.10.1932.
2) Notule: N.G.Kerk Me1setter,16~12.1922.
3) Notule~ N·.G·.,Kerk Melsetter, 1.10,1932.
i!l.l Id~m
.
·
~) NotUle~ Ring van Bulawayo, 1932.
6). Vgl. Notule: Ring van Bulawayo, 293, ev.
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ds. J.J.Schoeman, eei'VIl. T.C.B.Vlok, proponent J .• H. van
Wyk, het in Junie ll933 die Minister en die Di.rekteur van
Onderwys te Salisbury in die verbarid gaan spreek.

Die

regverdiging vir In afgevaardigde van die Vrystaatse
Kerk om ook as woordvoerder in.die

belangrik~

saak op to

tree, moe t gesoek word in die fe it da t. die Vrystaa t die
nvoogu van die Rhodesiese gemeentes was en in daardie
provinsie

1n

stelsel van Onderwys ontwerp is ·. ·,va~ 'n op-

lossing vir dieselfae probleem as .in Rhodesie
lik die onderwys vir tn minderheidsgroep.,

is, naam-

Hierdie·. ne-

putasie he t klem d.aarop gele da t die Afrikaner geen twee;..·
taligheid in die land wou he pie, maar slegs: {1) Da t

'~

Afrikaanssprekende kind·die geleentheid moot geniet om
sy skoolkursus deur medium Afrikaans te ~egin~... Die afvaardJ.ging het aangetoon dat daar in sommige dele van
Rhodesie die treurige verskynsel waargeneem is, dat baie
Afrikaanse k:inders nie ·huJ.le Bybel- en gesangversie vir
S_ondagskool kon 1 eer nie, eenvoudig omda t hulle nie Afrikaans. op skool geleer is. nie.

Hulle kon selfs nie die

·sondagskoollesse voorberei nie omdat hulle nie in die
Bybel in hul eie taal kon lees nie.

En waar toe waar-

skyrilik di: belangrikste gebeurtenis in die geskieclenis
van die Afrikaner-volk plaasgevind he t, naamlik die aa;nkoms van die Bybel in hul eie taal, het die deputasie ge-·
voel dat die kind die Boek in sy eie taal moet kan lees,
as hy nie verswelg wou word deur die see van barbarisme
wat hom omring nie.

Verde rp kon die Afrikaanse kind,

wanneer hy genoeg Engels ken:

dan deur medium-Engels op-·

derwys word.
(2) Dat 'n eksamen in Afrikaans as vak aan
die einde van die jaar gehou moos word.

·op enkele plekke

het die ondervvyser so 'n toets op hom geneem, maar niks is
van owerheidswee gedoen

om die eksamens vorpligtend te

maak of om die werk te inspekteer of te standaardiseer
nie.

Die kinders sou baie meer belangstel in die vak as

'hul weet dat daarin geeksamineer gaan word, en dit sou
bale kinders wat na die universiteite van

Suid~frika
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gaan~

ook meer

selfvertroue gee.

Daar is aangetoon dat

dit nie nodig vir die Departement was om tweetalige Inspekteurs aan te stel nie~ maar dat bel~ame Afrikaanse
onde'rwysers gevind kon word wa t gewillig was om saam met
die Inspekteurs rond te reis en verslag te lewer.
(3) Derdens, dat waar die meerderheid of

' 'n hele aantal van die kinders Afrikaanssprekend is,

Afri~

kaans as vak outomatie.s ingevoer sou word en dat geen
vers oeke van die ouers

eers

moe s kom nte,. . . .

In baie

dele van die -land ·.wa.a· daar oue rs wat, tensy hulle 'n
leier gehad het om hulle aan te spoor, nooit hierdie verso'eke sou doen nie, met die gevolg dat die kinders daar.

1)

onder moes ly.
Sowel die Minister as die Direkteur het
die versoeke wat deur die afgevaardigdes aan hulle voorgele is, baie .gunstig oorweeg en het die krag van

d~e

.

argumente ten gunste·van aanvangsonderwys deur medium van
die moedertaal aangevoel. · uit is agreed," was die ant.

2)

woord van die lVIinister

11

that it is impossible to 1.ntro ...

duce immediately and in its full rigour a medium of inst5;uction with which children are not familiar.

It has

therefore been the practice of the Education Department
in classes consisting mainly-or entirely of Afrikaans-

speaking children, without knowledge of

English~o

allow

teachers to use Afrikaans medium for making explanations
in the language understood by the children.

The

Govern~

ment approves of the practice and does not desire in any
way to modify it so long as the teacher-recognises the
obligations to introduce the English medium as ·early as
possible with a view to effective compliance vv:i th the requirements of ·the law - Education Ordinance No. 1· of 1903
order A.Section 9, which reads:

the instruction: during

the ordinary school hours shall be given through the me.,

'

:· .,.

·dium of the English language .n
In ·verband met die inspeksie van Afrikaans

---------------1) Notule: Ring yan
2)

Dep~.·

Bulawayo~

1934; 348··

of Cc:lonial Sec:retary,

Rl .YIQ'F18.Y'.0'1A f' . •

Rn 1

:=~wAvn.

19.6.1~33.

(Salisbury)
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is aang·etoon dat dit 'n verpligting van die onderwyser
is.

11Teachers

are expected to test th0 progress of their

pupils in Afrikaans, as in other subjedts, -by examination. 11

Verder wou die Direkteur of die· IYiinister hulle

nie iaat bind nie 1 en het die erkenning van die deputasie dat die am$tandighede van die land dit onmoontlik
maak om 'n Inspekteur met 'n nexpert
knowledge of Afri.
kaarts 11 aan te stel, gewaardeer~
Ten opsigte van die versoek dat Afr:'Lkaans
as

vak. op sekere skole -ingevoer moe s word waar daar

1n

groot gedeelte van die kinders Afrikaanssprekend was,
het die owerheid nogtans gevoel dat ouers wat so:1n be. geerte het, hul versoek self moes rig, en gemeen uthat
they should not expect the Government to provide the necessary faclli ties until sui table representa tlon has

1)

.

been made·. 11

In die georganiseerde skole in stedelike

gebiede het die aantal vakke·in die leerplan nie ~oegelaa t da t Afrikaans ingevoer kon word nie, be hal we wan...
neer dit as 'n altomatief aan die begin van standerd
kon

vers~Jn·

II

lV

In small country schools in ·which the
.

-

great maJority_ (often all) of the children are Afri-kaansspeaking,- the study of Afrikaans as a language has fre· ...
quently been introduce9-. at· the beginning of

SC~lOOl

life,

and the Government approves of its introduction elsewhere, whereever desired' by the parents in schools of
.
. 2)
this type·. 11
Omdat die getal onderwysers w-at Afrikaans
in die laerskole wou gebruik egter minder geword het, en
die wat kennis van Afrikaan~ gedra het, ook, omdat die
toovloei van onderwyseresse uit Engeland nog steeds aangegJ•oei he:c, was clit duidelik uit die antwoord van die
owerheid dat daar geen verandering of
betrekking tot

Afrika~ns

verbetering

met

in die vooruitsig was nie: Wat

die voertaal betref, lJloes die Engel.smedium Ordonnansie
van 1903 gedurig voor oe gehou word; wat inspeksie bebetref, kon geen tweetalige Inspekteur a·angestel word ·nie,

1) Ringsargief,
. l""'' \

"I ..:I....._ __ _

29~6.1933 •

209.
en aangaande die tyd en graad wanneer Afrikaans as vak
ingevoer moes word," is die verantwoordelikheid die ouors
opgele om met 'n versoek te kom.
die

A~rikaners

'n

~Jfde

Gesien die feit dat

van die bevolking was en ruim

10,000 in getal, (die statistieke het aangetoon dat daar
52,000 mense in 1933 in die land was), dit wil s&

1n

de-

fini tiewe minderheidsgroep·, maar 'n groep wa t groot g eo..
noeg was om in aanmerking geneem te word, dan was dit
duidelik dat die Dopartement nomself probeer beskerm hot
teen enige t oegewing aanc Afrikaners.

Di t was in die

werklikheid nie soseer die begeerte om to voldoen aan
die wen.se -van die immigrante ui t Eng eland wa t miskien
c;een Afrikaans wou duld niEJ, en liefs die Franse taal op
die skole wou sien, aangesion die nuwe i:mmigrant.e juis
meer objektief teonoor die Unie van Suid-Afrika gestaan
het
.

'

en besef het clat die Afrikaanse taal onontbeerlik

was vir

1

n goe ie vers tandhouding tussen die twee lande ..

In ieder geval het die getal immigrants uit die Unie van
Suid-Afrikq.

vanaf 1915 die uit Brittanje oortref, sodat

die meerderheid wel met Afrikaans in aanraking gekom het
voordat hulle nog na Rhodesie verhuis het.

Van die ge-

samentlike aantal immigrants uit alle dele van die wereld wat nio as

II

British 11 goklassifiseer is nie, het die

Afrikaners 12 ui t elke 20 getel, die orige 8 was afkomstig uit

~ie

verskillende·rasse, meestal uit die vasts-

land van Europa.

Die Afrikaanse immigrante het dus

1n

soliede meerderheid gevorm teenoor enige· ander volk of
groepe van volke behalwe ·die Bri tte.

Verder het

di~·

ge-

blyk dat behalwe die Anglikaanse Kerk die N ..G .. Kerk ook
numeriek die sterkste was.

In 1936 byvoorbeeld was daar

byna 10 N.G.Kerklede teenoor 23 Anglikaanse, 6 Presbeteriaanse, 5 Metodiste,· 4 Rooms-Katolieke en 2 Hebreeuse.
Daa rom dan 'ook he t die Kerk reg gehad om aan te to on da t
die eise ten opsigte van die sk6ollEJde van die lJ.G.Kerk
nie op dieselfde basis beoordeel kan word· as byvoorbeeld
'

Die deputasie het dus weer op 'n misluk-
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king uitgeloop op 'n stadium toe 'n sterk nuwe politieke
party aan bewind van sake ~ekom het wat met die
c

.

"

moderne~~

opvoeding in Rhodesie 'n gulde geleentheid gebad het om
ook, wat betref die onderwys van die Afrikaans
te word.
2.

modernu

II .

1)

POGINGS

NA

DIE

11

FOX-VERSLAG

EN DIE

RIODE:
Toe die

41

MODERNEu PE-

Fox 11 -kommissie onder ineer aanbe ...

n

veel het dat, in teenstelling met die

Tate-kommis~ie

se

voorstel dat daar nouer samewerking tussen Rhodesie en
die Unie van Suid-Afrika behoort te w0es, alle betrekkings op opvoedkundige gebied met die Unie verbreek moes
worr1, het daar 'n regmatige vreos by die Afrikaanse bevolkingsdeel ontstaan dat die reedsverkree regte ingekort sou word.

'n Suiwer Engelse skooleind-eksamen.van

Cambridge waarin daar tot

dus~er

geen eksamen ooit in

Afrikaans as vak geskryf was nie, sou die· ou gevestigde_
matrikulasie-eksamen vervang.
resse. wat 'n

tl

Verder sou die onderwyse-

working knowledge 11 van Afrikaans
in die
.

Bulawayo. Opleidingskollege opgedoen het, nou ook nie meer
die voorreg geniet nie, want daar is voorgestel (en bepaal) dat die Opleidingskollege sou sluit (1936) en dat
alle aspirant-onderwysers(esse) met

1

n lenihg en beurs

van ..Pi:~.J Regering na een van die Engel se Opleidingsentrums sou gaan.

Di t het beteken da t Afrikaanse ouors wat

hul kinders by voorkeur na die Unie e;estuur het,

nie,~van

die uhulp 11 sou ge bruik maak om hul kindors as onderwyse:i:•s
op te lej_ n:l.e.

Ander wat dit nie kon bekostig om hul

l-dnders na die Unie om verdere opleiding. te stuur ni_e,
sou sulke kinders eenvoudig
Ten einde

de~halwe

1

m ander werk laa t neem he t.

sekerheid te verl-rry oor wa t die posi-

sie van die Afrikaanse kind en van Afrikaans as vak was,
het die Ring in 1937 weer

1

n afvaardiging na die Minister

2)

gestuur,
~ain

om te pleit dat "Afrikaans should at

leas~

re-

the same position as it bad been granted in the

past 1 11 en dat

m.eer gedoen moes word om die doeltreffende

1) Vgl; Hoofstuk 11.
2) Ringsargief~ Rin,E;snotule 1937, 1938,

.

It

'

~

•

inspeksie van Afrikaans te verseker.

Die Minister was

nie onbewus van die groeiende aan tal kinders · wa.t

A~ri

kaans as vak bo Frans verkies het nie, en het besef dat
Cambridge~ksamen

daar voorsiening vir Afrikaans in die
gemaak sou moes word.

Sy anbvoord was

stellond, dat·daar naamlik geen
slegs

"progression
.

sou wees.

11

tl

daar~

ook gerus-

rotrogrossionu

maar

in die onderwyssisteem van die ls.nd

Hy het verder die versoeke insake die inspek-

s ie van Afrikaans gmlStig oorweeg en bel owe da t

'n In-

spekteur uit die Unj_e van Suid:-Afrika sou kom om dit ·
te verrig.

Daar is weer belnnf da t Afril<::aGns in s onuiJ.ic;o

kindertuinklasse on vanaf standerd 1V gegee sou word,

1)

w8.":'.r :.:!.io ouol"S dat" . rom vra •
Vanaf 1937 is dan ook gepoog om Afrikaans
2)

te laat inspekteer

deur 'n pe~soon uit die Unie (prof.

J .J .Smith) ,~en hot die vak · 1 n lewendige deel van die leer-

plan van die midOel bare skoal gevorm.

Die verbetering

van die onderwy:s van die vak Afrikaans was nou slegs 'n
kwessie van die bekwaamheid van die ondenvyser. Afrikaans
het

n

valle burgerreg 11 :'Ln die midde1bare slmolleerplan

geniet, en.aangesien dit nie die beleid van die Pepartement was om die skoolvakke deur 'n gebrek·aan die nodige
'geld in status te verlaag nie, kon

1

n belangstellende

Afrikaanse ondervvyser - wat :'Ln die skole almal vakmanne
is - baie doen om die prestige van die taal te laat styg.
Vanaf 1940 is die Cambridge-eksamen

gesk~f

en het die

Departement voorsorg getref vir die opstelling van 'n
behoorlike vraestel van Afrikaans.
So gewild he t die vak aan die hoerskole
geword dat Frans as tweede tao.l besig is om te verdv;yn,
en dat die Departement dit reeds moot oorweeg of dit lonend is om met die taal (Frans) aan sommige skole voort
te gaan.

In die umoderne 11 skole. (middelbare).
wat .onge.
~

rig is, is geen Frans onderrig nie, en in die
.

. 3)

afdelings van die akademiese skole neem

umoderne~~

'n 100 persent

1) Ringsargief~ Ringsnotule 1937, 1938. 49.
2) Vgl. Die Vaqerland, 8.7.1937. ·
3) Vgl. Rapport: Full Inspectorate of High Schools,l940,
S.R.Education Department.
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van die kinders wat fn taal bestudeer, Afrikaans •. 0·-::.k in
1947 byvoorbee1d· het 336_ 1eerlinge vir die Cambridge
School Certificate Afr"ikaans as vak aangebied teenoor
120 wat Frans aangebied het; dit wil se drie-kwart van
die

akad~miese

1)

skoo1bevolking verkies Afrikaans as vak

bo Frans.
Die sukses van die· .vak op die midde1 bare
skole het dus afgehang van die samewerking van die Afri-·
kaanse onderwysers onderling.
Een belangrike mylpaal is derha1we reeds
bereik en die N .G .Kerk he t hom n:ie geregverdig geag om
hom verner met die aangeleentheid van die vak op die g~
noemde skole te bemoei nie.

As Afrikaans egter as vak

op die middelbare sko1e vordering gemaak het, dan was net
2)
die teenoorgeste1de die geval in die laerskole, en dit
was juls die onderwys van.die Afrlkaanse kind in die
laerskoolstadium wat die ouers en die kerk die meeste
11 hoofbrekens~' besorg het.
11 the

Hulle het maar te goed besef-

Q.le.r.oe. qta.ry school ia. our basic school.

What is done

there conditions the lifelong outlook arid learning of
. 3)
our citizen~."
In dle eerste p1ek het die sluitlng van
die Opleidingsko11ege te Bulawayo betaken dat die waarborg van

1n

11

working knowledge 11 of Afrikaans wat vanaf

1924 gegeld het, nle raeer van krag was nie.

Die Afri-

kaanse kind wat dus nog verduidelikings in sy moedertaa1 ·
kon ontvang het, was na 1936 van dio voorreg per impllkasle verstoke.

Op die gebied het die moderne opvoeding

?-us e.gtoruitgang in die opvoeding van dle Afrikaanse kind
betaken.
In die tweede p1ek het die reorganisasie
teweeggebring dat die 1aerskole as outonome departemente
on twikkel het.

Aan die hoofde en' onderwysers( esse). van
.
4)
dle skole is, soos aa.ngetoon,. absolute vryheid by die
opstel van leerplanne gelaat.

-1)

-

Dog in p1aas daarvan dat

Education Department, 2209_ 1151. 68.
2) Vgl. Notule~ Ring v~n Bulawayo ,ll," 49. Zambesi Ringsblad, Des ember 1937.
·
3) N:.E.A.. Journal, May 1946., 218.
4) Hoofstuk 11 .•
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van die gulde geleentheid gebruik gemaak is om in die
geva:l van die opvoeding van die Afrikaanse _kind werklik
11

vry 11 ,

umodern 11 en wetenskaplik op te tree, daarin dat

die Afrikaanse kind 'n opvoeding na sy eie aard kon ge'

niet·- dit wil se minstens deur medium van sy moedertaal
- , het nie alleen Engels die verpligte en eni"gs te modl_" urn gebly nie, maar moes_ die' leerplan met soveel nakti.
witeitsvakke" gevul word, dat daar vir die

tweede taa1 1t,

"

vir die· moedertaal van die Afrikaanse kinders, in skole
selfs waar daar 80 - 100 persent van hulle. is, gladnie
plek was nie.

Ook hier kon daar allermins dus sprake

van vooruitgang wees.
Vir die Afrikaner was d!t juis sy besondere grief veral aangesien op ander gebiede J).aar soveel
••

vordering in sy

gel~dere

was:

hulle saamgesnoer in sulke

•

c'

Die ouers byvoorheeld het

vere~iginge

soos die v.s.B.

(Vroue' Sendingbond), die·R.c.v.v. (Rhodesiese Christe-

-l)

like Vroue Ver~niging)~

. .
.
A.K.u.R. (Afrikaanse Kultuur·

Unie van Rhod.esi8'), met sy geaffilieerde kultuurvereni~
ginge in al die dorpe, later in ·:die Reddingsdaadbond .... beweging en eindel ik 1 in .'n gesaghebbende 1 iggaam;

Die Ge-

u

nootskap van Afrikaners. 11 Ook die jeug het, benewens in
.
2)
die spesifiek kerklike vereniginge,
hul aktiwiteite
.
3)
uitgebrei en met die Voortrekkerbeweging begin (wat
amptelik nie goedgekeur is nie),

'n Afrikaner Hulp-en-

Vrienskap-Bond gestig, en eindelik ht'Llself in 'n alles.
.
4)
omvattende
Jeuglaer"
verenig.
Eg-Afrikaanse jukskei.
II
spele vir die oue rs en die v olkspele vir die Jj10ngeres het
V0rder daartoe gehelp om die eenheidsband en die selfVWrtroue by, die Afrikaners aan te moedig.

Hulle het) root an-

der woordeJ 'n kultuurbewuste eenheid gevor.m, (met 'n eie
pers in 1948) en as soclanig 'n faktor wat die Rhodesiese
owerhede nie langer kon ignoreer nie.
Di t was dan ook

d~e

na tuurlike'. gevolg van

_hJ;erdie groei in die Afrikaanse volk~bewussyn, wat die

1) Ringsnotulo-t_l932• Notulo-R.c .• v.v. 4.3.1937 •
. 2) Vgl. RingsnotUI.o. April 1939, 1941, 1942.
3) Idem A pril 1939, Vgl. Heese: Ons Hou KoersJ 96.
4) Zambesi Ringsblad Julie, Augus'tus 1947.
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genoemde en ander Afrikaanse vereniginge genoop het om
die stryd om tn oplossing van die probleem van die onge ...
· sonde opvoeding van die Afrikaa.nse kind nie to sta.ak nie •
Die Ringsarmsorgkommissie byvoorbeeld het die vraagstuk·
b~s.preek,.

van 'n toenemende aantal blanke armes

en erken

dat die meeste van hulle Afrikaners was, wat in die.le·
wenstryd uitgesak het omdat sommige welgestolde boere te
veel grond gehad het en die kleineres nie met hulle kon
meedingnie., maar veral omdat die kinders wat op vyftienjarige ouderdom die skool verlaat, glad nie opgevoed genoeg vir die werk was wat ht1.lle onderneem het nie; on
di t weer omda t die onclerwy skurs us nie genoeg aanpas by

1)

die kind nie.

.

Ter oplossing he t die kommissie aanbeveel

dat die leerplan meer by die besondere behoefte van die
Afrikaanse kind moes aanpas, · en da t meer gele:anthede vir
werk geskep· word.

Aangesien. die··Matopos-Landbouskool

ook wee'r verdw.Vn het, was daar vir die plattelandse seun··
min kanse om homself vir sy werk to bekwaam. ··rn die ver-·
band het die Ring·gevoel:dat·die 'skoolplaasstelsel van
Transvaal 'n baie goeie voorbeeld' vir Rhodesia was Qm na
te volg.
Die hoogs te kerkl ike liggaam, · di·e Sin ode,.
het intussen ook·meer belang begin stel in die onde~vys
in Rhodesie.

11 Hoe

meer ons bekencl raak met die toestand· ..

in die gemeentes :ln Rhodesie, hoe meer kom ons onder ;::-l.:J.o·
besef dat die Heer in sy··wonderlike

b~sldlddng

vir. dio

Vcysta.ats~ Kerk hier tn gE:lloe:q. theid gegee het wat hom .in

sta.at' stel

011". ~v-J.r

ons volk in daardie nuwe land,. wat· se-

b:n' die land v'an die t oeltoms is,. tot baie groot seen te·

wees.-

Dit is

1n

land wat wemel van problemel.wa·t· die

Kerk in die oE! moet kyk en· aandruf so deeglik as wat hy
ait-moontlik kan d'oen,

11

het Arrnsorgverslag inl937 ge-

2)

lui.

-Die opvoedkundige beleid is nie alleen on .- maar

II

ook anti~:-a.frikaans •

In Suid-Rhodes.ie word daar· tog tn

biet,Tie Afrikaans geduld, maar in No·ord-Rhodes:tE;i' is .dnar
nabaie soebat op. hierdie geb.ied nog.niks uitgevoer nie.
1) Ringsnotulo 1906, April 4.939. Vgl. Notule N.G.·Kerk,Enkeldoorn, l.G32. ·
·
·
.
·
2 Acta S nodi 0 v·s
937
0- 0
~~~------------~--
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In die skole word voorkeur gegee aan Frans as tweede
taal, en het. sorumige outorit:eite clit ook uitgespreek dat
hulle aan 'n naturelletaal voorkeur gee bo Afrikaans.
Ons kinders moet. ch:ts opgroei sander

1n

behoorliko kennis

van hul eio taal, wat ook tot resultaat hot dat·hulle
van volk,. kerk en tradisies losgeruk woro. 11

Om die ge-

meentes van Noord-Rhodesie te help 'in die stryd, is 'n
oproep om fondse gedoen - veral met die oog op die bou
van 'n koshuis te Lusaka- uanders gaan ons kinders daar
1)
vir volk.en kerk verlore. 11
Ook die

R.c.v.v~

wat hom in die opvoeding

van die· kinders geinteresseor' het, het in 1941 weer die
Dep~r·tement

skool

genader en

g~plei t

vanaf standerd lV, en_

om Afrikaans as vak op

di~

invoering daarvan as

medium in. alle skole tot by std-. 11 waar minstens 80
persent van die kinders

Af~ikaanssprekend was~

ook dat

die kindertt:tinondervvyseres s~ _rn praktiese kennis van
Afrikaans moes her da t

A~rikaans

kende gedo8ee:r moes word,.· da t die

dour tn Afrikaansspre~frikaanse

kind die

reg moe s he om op die speelterr-ej.n met sy maa t Afrikaans
.
- 2)
to praat~
Maar dit was duidelik dat die Departement 'n
'

baie besllste houding aangeneem het ten opsigte van die
onderwys in die laerskooi en da t by nie van plan was om
toe te gee nie.
D:'tt het veral geblyk na dit:J

deputas~_o:-:

weer van Ringswe& in 1938 en in 1941 0.:2.o 1i.egering ge ....
spreek het, en om moeder>tc:.alonclerrig gevra het\ "After
full and

~':'.:"'c;..'ui

oonsidera tion of the whole position,.

the Government bas decided that no alteration should btf·
made in the present -system in regard to the teaching of
.
. 3) ..
Afrikaans in Schools, u
was die Departement se verweer •
. TerVIrjl daar dus op alle gebiede de.ur die
Regering en die Departement vanaf 1899 gepoog/is om die
onderwysstelsel in Rhodesie op sotn hoe peil te bring
dat dit met die beste.stelsels in

ander dele van die

1) Acta Synodi (o.v.s.) :1937, 180 ..182. Vgl .. ook Ringsn_otule 1B36. 423. ·
2) Vgl. Notule: R:!.ng van Bulawayo 1941,391 .• VeDslag R .. C.,
v.v. 1941.
.
3) Ringsargief 1 5.3.1942.
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wer.eld gunstig vergelyk, en ge~n geld gespaar hot om die
stelsel in alle opsigte so

modernn moontlik te maak nie
!I

'

het die owerheid in gebreke gebly om een besondere probleem ?or

1n

periode van byna 'n halwe eeu op te los'!'

Di t was naamlik om 'n gesonde wetenskaplike oplossing te .
. vind vir die onderwys en ve.ral. die aanvangsonderwys van
die toekomstige lidmaat van die
3•

SAMEVATT ING

N~G

..Kerk. ·

EN~.2£..:..

Hierdie hoofstuk slui t die historiese oo
sig van pog:ings wat die N.G,.Kerk aangewend het om

1n

ge~

sonde ondervvys vir sy dooplid:rnate in Rhodesie te verseker, af"

Byna . ·In :::kwa:rt eeu lank na die kap·i tulas ie van

d..ie C .N .o.-skole het die Kerk deur middel van sy Waak ...
saamheidskomitee, sy Opvoedings-·en Jeugkommissies, Ringsverslae en deputasies die·besondere behoeftes van
die Afrikaanse kind op skool voor die aandag van publiek
en Departement gebring. , Deur hul ywer is eiridelik in
die middelbare skool Afrikaans as vak erken en geinspekteer,

om daar so stork to on twikkel, da t dit die erken-

de tweede taal; Frans, ·van sy troon gestoot het o

Maar

op die gebied van die laorskool waar die grootste skade
aan die gees van die kind berokken is, ·het die owerheid
konsekwent gew0ior om toe te gee.
Inmiddel s he t die Afr:i.kaans e gemeenskap
'n kul tuurbewuste eenheid geword, vir wie die besondere
probleem al skerper ornlynd geraak he t.

Die

ti

l~'oxn~kom

missie het verdere aanbevelinge gedoen wat die. ·Departemen t te.n koste van die belange van die Afrikaanse volk
en kerk wou ui tvoer en wel ui tgevoer he t, en wat daarto8
aan1eiding gegee het dat.die Afrikaners as kultuurgroep
hulle meer daadwerklik by die strewe van die N.G.Kerk ge
voeg het om ·In volkseie opvoeding vJ.r die Afrikaanse
kind in Rhodesie te vers·eker.
In die volgende hoofstukke word dan die ·
besondere aard en omvang van die probleem, die re.g waarkragtens die kerk 'n oplossing vir die probl eem eis, d:'l.e
~faCfNa~te(eds\eo-tfs\?~-~i~g '-en, __<;l-J-~ .• toe passing en ui twerking

