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HOOFSTUK IV. 

DIE TYDPERK VAN VERWARRING VIR 

DIE BYBELONDERRIG (1900-1907). 

1. Bybelonderrig in die kampe. 

In E.B. Sargant se kampskole.is slegs die mees 

element~re vakke onderrig, veral aan die begin toe die 

nadruk hoofsaaklik gel~ is op die 11 three r's", sang, 

l~~aamsoefening, en wat vir ons doel belangrik is, ook 
l\ 

Bybelles. Daar is besluit dat alle sekul~re vakke deur 

medium Engels onderrig moes word. Bybelonderwys was die 

enigste bevoorregte vak wat deur medium van Hollands ge-

gee kon word. Sargant het volgehou dat godsdiens en 

ta&l by die Afrikaner so nou verbonde is, dat hy gods-

diens in 'n vreemde taal as kettery sou beskou en hom 

nooit daarmee sou versoen nie. 1 ) 

Sargant het verder opgemerk: 11 The religious 

instruction of all Cape Dutch children should be given 

in theirown spoken language. It should be our aim to 

make their parents understand, that we recognise the 

value which they attach to their language, both written 

and spoken, and that we wish to do nothing to deprive 

them of its use." 2) 

Op 'n inspekteurskonferensie is die bewering 

gemaak dat sommige ouers gretig was dat selfs die gods

diens in die onderwys deur medium van Engels moes ge-

skied. In sy geheel egter, het die plan om Bybelge

skiedenis deur medium van Hollands te leer, goed ge

werk. 3) 

Imperiale 
1) ~B~ouboeke: Cd. 819, 172; Cd. 549, 71. 
2) Ibid. 
3) Col. Sec. No. 4l00/0l: Notule van Konferensie van Or

ganiserende Inspekteur, Aug. 1901. 
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Sargant het ook 'n ander oogmerk met sy By

belonderrig deur die moedertaal gehad. Hy het self 

daaromtrent verklaar dat hy goeie hoop het dat hulle 

daardeur en deur die toestnan van m e e r tyd 

aan die ~odsdiens in die onderwys as wat in Engeland 

die geval was, die Hollandse kerke mag oorhaal tot die 

Britse sienswyse en hulle bereidwillig mag maak om die 

hele res van die onderwys deur medium van Engels te aan

vaar.1) Hierdeur word bewys dat Sargant nie slegs al-

truYstiese motiewe met sy simpatieke toegewing gehad 

het nie. Terselfdertyd word 'n mooi kompliment aan die 

Hollands-Afrikaanse kerke gemaak en hul groot invloed 

op die onderwys, veral ten opsigte van die sedelik-gods-

dienstige vorming van die kinders, erken. 

Ondanks Sargant se re~ling was daar ten minste 

een kampskool waar godsdiens in die onderwys later ook 

maar deur medium van Engels gegee is, nl. Baberton. 2 ) 

Op die inspekteurskonferenee het insp. Corbett 

melding gemaak van 'n reeks Hollandse 11 Spel en Leesboeke '1 

wat onder meer uittreksels uit die Bybel bevat, en hier

die boeke kon baie handig in die skool gebruik word.3) 

E.B. Sargant het besef dat die Afrikaners 'n 

godsdienstige nasie is en dat die skool voorheen 'n 

groot rol by die katkisasie gespeel het; daarom moes 

die kinders op skool veral ook godsdiensonderrig ontvang 

met dc:.~arby katkisasie-onderrig. 11 Apart from admitting 

catechisms and other dogmatic teaching into the school, 

you should do all in your power to assist the parents 

and the Ministers of Religion to prepare the children to 

1) Imperiale Blouboeke: Cd. 819, 172; Cd. 549, 71, ens. 
Vergelyk ook Symington: Onderwys in Transvaal g&duren-
de die Kroonkolonie-Periode, 32. 

2) Ibid., 42. 
3) Col. Sec.: No. 4100/0l. 
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become full members of the church to which their parents 

belong."l) 

Op Oujaarsdag 1901 het Sargant 'n omsendbrief 

gerig aan die Hollandse (Afrikaanse) leerkragte waarin 

hy hulle versoek om die nuwe aankomelinge, die ingevoer-

de onderwysers onder die Afrikaners rond te neem, van 

wie hulle al wat waardig en godsdienstig is in die lewe 

kan leer. 2 ) 

Hierdie diplomatiese oproep is terselfdertyd 

opgevolg deur 'n ander aan die nuwelinge, waarin meege-

deel is dat die godsdiensonderwys aan die Afrikanerkin-

ders aan die ander leerkragte oorgelaat moet word om in 

huiE 0ie taal gegee te word, om nie 'n gees van ver-

vreemding tussen vader en seun te bewerkstellig nie. 

Na sy mening behoort die staat nie onverskillig teenoor 

sake van godsdiens te staan nie, maar behoort hy alle 

aanmoediging aan kinders te gee om volwaardige lidmate 

van die kerk te word waaraan hul ouers behoort. In die 

konsentrasiekampe is die ouers byna almal lidmate van die 

.,Dutch Reformed Church" en hulle gebruik die Hollandse 

Bybel. Dis dus duidelik dat die invoer van 'n Engelse 

Bybel in die kampskole, tensy die ouers dit natuurlik 

verlang, slegs 'n huis in homself sal verdeel.3) 

Die metode van godsdiens in die onderrig was 

veral mondeling en die leerlin~moes sit en luister. 

Bybelkennis is in sommige gevalle onderrig deur of 

onder leiding van Afrikaanse predikante. Veraer het 

Afrikaanssprekende leerkragte die klasse saam gegroepeer 

vir 'n halfuur Bybelles in die more. Die :Jmgelse onder

wyseresse het dan in die klas gesit en luister.4) 

1) Imperiale Blouboeke: Cd. 549, 71. 
2) Director of Education: Report 1900 - 1904, 91. 
3) Ibid., 92- 93. 
4) Symington: Onderwys in Transvaal gedurende die Kroon

kolonie-Periode, 35 - 36. 
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Daar is voorgeskryf dat re~1ings getref moes 

word d&t 'n Skrifgedeelte daag1iks in die sko1e ge1ees 

word aan die begin of einde van die skoo1sessie. Een-

voudige verduidelikings van die voorgelese gedeeltes 

mag gegee word. Die Onse Vader mag deur die onderwyser 

(es) opges~ en aeur die leerlinge herhaal word. Psalms 

of gedeeltes mag aan die kinders gegee word om van buite 

te leer en. ;11ag gesing word indien die onderwyser( es) 

voldoenae aanleg in musiek besit. Ook gedeeltes uit die 

Nuwe Testament mag geleer word. Hallelujaliedere behoort 

gesing te ~rd indien dit die goedkeuring van die kamp

bewoners wegdra. 1 ) 

Met hierdie nadere omskrywing wil dit tog voor

kom of daur taamlik noukeurig op 'n neutrale Bybelonder

rig afgestuur is, ondanks die feit dat vroe~r versoek 

is om die kategismus en ander vooropgestelde godsdiens

onderwys in die skool toe te laat. Die kategetiese 

onderrig sou waarskynlik by spesiale geleenthede of op 

gegtte tyd geskied. Dit is in elk geval nie nader om-

skryf nie. Duidelik is hier die oorweging wat aan die 

mense se godsdienstige gevoelens verleen word. Liedere 

of iets anders wat van die neutrale weg mag afwyk, word 

toegelaat op voorwaarde dat dit nie openlike afkeuring 

verwek nie. 

Aanvanklik is opdrag gegee dat daar twee skool

sessies (twee uur in die voor- en namiddag elk) sou 

wees met daarby 'n ha1fuur vir Bybelonderrig in die 

more. 2 ) 

Die maandelikse rap~orte het gewoon1ik maar 

oor die a1gemene toestande in die kampe gehandel, ter-

wyl hier en daar egter iets oor aktiwiteite in godsdiens-

1) Imperiale Blouboeke: Cd. 549, 71. 
2) Col. Sec.: No. 4100/01. 
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tige opvoeding vermeld word. So word van Nylstroom 

se kamp ven1~eld dat 'n Sondagskool deur een van die 

diakens van die Ned. Herv. of Geref. Kerk begin is. 1 ) 

Aanga~nde Krugersdorp word vermeld dat die kerk

tent ook vir die onderwys afgestaan is. In Johannesburg 

se kamp is die Sondagskool deur 700 bygewoon. Ook by 

Irene is die skooltente vir k8rkdoeleindes gebruik. Van 

Vereeniging word vermeld dat die kinders die skool swak 

bywoon omdat daar 'n Hollandse predikant is wat die kin-

ders vir 11 aannemen voorberei, met die gevolg dat daar

die kinders nie skool toe gaan nie. 2 ) Di~ wisselwerking 

tussen·kerk en skool het dus noodwendig ook tot in die 

kampe deurgedring. 

Waar breedvoeriger oor skoolwerk melding gemaak 

word, kry Bybelonderrig selde 'n plek, miskien omdat dit 

deur 'n vreemde voertaal geleer is en dus buite die 

Engelse skoolwerk gestaan het. So word in een geval ge-

noem: ,The subjects taught have been the most elementary 

- chiefly reading, writing an arithmetic, with singing 

and musical drill." Eerw. J. Munro se skool te Belfast, 

waar twee Afrikaanse assistente was, het in die junior-

afdeling die volgende vakke ing8sluit: Kubusse, rekGn, 

slcrif, sang en liggaamsoefening; in die seniorafdeling: 

Engels lees, skrif, reken, taalwerk, Aardrykskunde, 

sang, liggaamsoefening, teken, voetbal en riemspring.3) 

Tot riemspring word vermeld, maar van Bybelgeskiedenis 

word geen melding gemaak nie. 

Ds. A.G. du Toit se rapport oor Belfast het een

maal die belangrike inligting bevat dat sommige huisge-

sinne h€eltemal sonder godsdienstige boeke was, selfs 

1) Imperiale Blouboeke~ Cd. 819: 375, 373. 
2) Ibid.: Cd. 819: 375, 363 1 373, 356, 59, 43. 

Cd. 893: 114, 118, 26, 131, 197. 
3) Ibid.: Cd. 819: 172. 
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sonder 'n Bybel, psalm- en gesangboek, hoewel die meer

derheid daarin geslaag het om met hul wegvoering na die 

kampe hierdie boeke met hulle saam te bring. In die 

katkisasieklas was ongeveer die helfte sonder die nodige 

katkisasieboeke. 1 ) 

Sargant se vrees dat die hallelujaliedere nie 

altyd byval mag vind nie, is bewaarheid. Die vreemde 

godsdienstige liedere het die moeders nie aangestaan 

nie, .,want die Afrikaners is op die gebied van godsdiens 

baie konserwatief", en di t bet grootliks daartoe bygedra 
2) dat die skoclinskrywing in die algemeen so laag was. 

Die regte godsdienstige opvoeding bet dus so 'n groot 

gewig gedra dat die voordele van verdere onderwys liewer 

prysgegee is as dat daar getorring word aan die gods-

dienstige ontwikkeling van die kinders. 

In die konsentrasiekampe was daar dus Bybelon

derrig, grootliks geg~e deur Hollandssprekendes en met 

Hollands as voertaal. Die gebalte van hierdie onderwys 

was begryplik veel swakker as die tydens die Republielc. 

Nogtans is daar, danksy die simpatieke beleid van Sar

gant (hoewel dit nie alles met 'n suiwer godsdienstige 

doel gedoen is nie), tog heelwat in hierdie rigting gedoen. 

Die moeders het 'n wakende oog oor die godsdiens in die 

onderrig van hul kinders gehou. Die eintlike doel van 

die onderwys in die kampe blyk veral uit 'n versugting 

dat baie meer Engelse onderwysers nodig was ,if the most 

is to be made of the present unique opportunity for in

stilling truth and discipline into these children."3) 

Mansvelt het dit as sy oortuiging uitgespreek 

dat Hollanas in die ongelyke stryd teen die deur mag, 

1) Britse Blouboeke: Cd. 853: 58. 
2) Ibid.: Cd. 549: 71. 
3) Ibid.: Cd. 819: 207. 
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geld en mode gesteunde Engels behoed is alleen deur die 

Bybel en d~e invloed van die 11Ned. Geref." Kerk.l) 

2. Die Onderwysordonnansie van 1903. 

Die Mansvelt-wet van 1892 is deur die opheffing 

van die Republiek self ook opgehef. Daar was dus behoef

te aan en noodsaaklikheid vir 'n nuwe wet. Gedurende die 

eerste, veeleisende werk om die onderwys te organisaer, 

het Sargant nie tyd gevind om die saak behoorlik te deur

dink nie~ Na die oorlog kon hy egter, ook omdat sy ad-

ministratiewe werk grotendeels gedelegeer was, sy aandag 

aan die saak skenk. 2 ) 

By die opstelling van 'n nuwe onderwyswet het 

Sargant van sekere grondbeginsels uitgegaan. Daar was 

byvoorbeeld behoefte aan die ontwikkeling van 'n vrye, 

n i e s e k t a r i e s e en nie-verpligte stelsel 

van goewermentskole. Dit was ook noodsaaklik dat daar 

samewcrking sou wees tussen die staat en die verskillende 

kerke in verband met Bybelonderrig op die skole. 

Die eerste skoolordonnansie van Transvaal in 

die nuwe eeu staan bekend as .. Transvaal Ordinance No. 7 

of 1903" en die volledige godsdienstige bepalings daarin 

opgeneem, lui soos volg: 

.,Section 5 (1). In all schools established under 

Section one Clause (b) of this Ordinance in which ele-

mentary education is provided not being expressly es-

tablished for the children of persons belonging to other 

than Christian bodies, instruction shall be given by the 

teachers in Bible History for periods not exceeding in all 

two hours a week. Such instruction may be given in the 

Dutch lo.nguage. 

l) Mansvelt: Het onderwys in Zuid-Afrika, 15. 
2) Coetzee: Onderwys in Transvaal, 75. 
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11 (2) Whenever parents or guardians request 

on behalf of their children that s u p p 1 e m e n-

t a r y religious instruction may be given according 

to the specific doctrines of the denominations to which 

the said parents or guardians belong? opportunity shall 

be afforded to ministers of religion recognised by 

Government to give supplementary instruction of this 

character in the usual school hours and within such por-

tion of the school premises as ~ay be set apart for the 

purpose. Provided always that no scholar shall be re-

quired to be present whose parent or guardian has not 

expressed a desire for such instruction; provided further 

that such instruction may be given in the Dutch language • 

.. (3) No scholar shall be required to attend 

such instruction in Bible History or any other religious 

instruction or observance if exe11Ition therefrom is re-

quested by his parent or guardian." 

Aangesien taal en godsdiens in noue verband ge-

bring is, word ook die volgende aangehaal: 

"Section 6: Any scholar shall at the request 

of his parent or guardian receive instruction in the 

Dutch language for three hours a week. The instruction 

under this section may be additional to instruction in 

Bible History and religious instruction given in the 

Dutch language under the provisions of the last preceding 

section; provided that the total time devoted to instruc

tion given in the Dutch language under this section and 
' 

the last preceding section shall not exceed five hours 

a we~::;k. "l) 

In die toepassing van die wet is die 11 gewetens-

kluusule" in besonder beklemtoon, soos.vervat in art. 

1) Director of Education: Report 1900 - 1904, 105-106. 
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5 (3), nl. dat die skool vir kinders van alle kerkge-

nootskappe toeganklik sal wees, maar 'n kind kan deur sy 

ouers onttrek word van onderwys in die godsdienstige 

vakke of gebruike in enige goewermentskool. Ook mag 

geen kind in enige goewermentskool benadeel word ten 

opsigte van die sekul~re onderrig aldaar gegee op grond 

van die kerkgenootskap waaraan die kind of sy ouers mag 

behoort nie, of omdat hy aan die Bybelonderrig onttrek 

is nie. 

Die tyd aan hierdie vak bestee of wanneer gods

dienstige handelinge plaasvind, sal of aan die begin of 

aan die einde van die byeenkoms wees en moet op 'n les-

rooster, wat deur die Onderwysdepartement goedgekeur is, 

aangedui word.l) 

Met betrekking tot die godsdienstige bepalings van 

die ordonnansie is in die Wetgewende Raad vermeld dat 

Sargant besef het dat die godsdienssin by die Afrikaner 

diep gewortel is, en daarom was hy begaan oor die moont

like ontevredenheid by ouers oor die Bybelonderrig op 

skool. Daarom het hy afgewyk van die beplande voertaal-

beleid en bepaal dat Bybelgeskiedenis deur medium Hol-

lands gegee kon word. Ook was hy bevrees vir ontevreden-

heid as godsdiensonderwys gegee sou word deur onderwysers 

wat nie die godsdienstige opvattings van die ouers gehul

dig het nie. Hy was bevrees dat daar meer privaatskole 

kon ontstaan; daarom moes die kinders in goewermentskole 

die godsdiensonderwys van hul keuse kry. 2) 

In die leerplan van die eksamen vir die derde

klas-onderwyserssertifikaat word onder die praktiese onder

wys vermeld dat onder die ses voorgeskrewe lesse wat 

voorberei moet word, Bybelgeskiedenis ingesluit moet 

word en wat dan deur medium van Engels of Hollantls, volgens 

die kandidaat se keuse, gegee kan word. Op aansoek van 

1) Director of Education: Report 1900-1964, 151. 
2) Legislative Council: Hansard 21.7.04, 332. 
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die kandidaat kan die Direkteur van Onderwys toelaat dat 

die Bybelles vervang word deur 'n addisionele les in 'n 

ander vak, en, onderhewig aan die voorafgaande uiteen-

setting, moet die onderwyser in die teenwoordigheid van 

die eksaminator 'n les in Bybelgeskiedenis en ten minste 
a 

twee van die ander voorbereide lesse deur die eksamin}or 

uitgesoek, gee. 1 ) Bybelgeskiedenis was dls nie 'n abso-

lute vereiste vir onderwysers soos in die geval van die 

tweede- en derdeklassertifikate in die ~epubliek nie. 

Dat die onderwyswet nie alles was wat dit met 

die eerste oogopslag wou voorgee om te wees nie, het al 

gou duidelik geword. Die aanvullende periode in gods

diensonderrig in art. 5 (2) omskryf, mag dus, volgens 

art. 6, indien verlang, gebruik word vir sekultre onder

wys in die plek daarvan. Aangesien die Afrikaners egter 

altyd diE: k1em op onderviys in die Bybel laat val, was 

dit baie onwaarskynlik dat hulle hierdie alternatief sou 

aanvaar. 2 ) 

Die vergunning in art. 6 was uiters vindingryk, 

soos Wilson, die Kol. Sekr., dit genoem het. Die ironie 

1~ hierin dat 'n groep predikante van die Ned. Herv. of 

Geref. Kerk, wat pas 'n eenparige besluit ten gunste van 

twee uur Bybelondcrrig op skool geneem het, nou in die 

netelige posisie geplaas is om vrystelling van hierdie 

vak vir hul kinders te vra as hulle begeer om die twee 

uur eks tra onderrig in Hollands te verkr.; , wa t hy ( Wil

son) hulle feitlik belowe het. Hierdie toegewing was 

natuurlik glad nie eg nie, maar 'n bespotting. 

Die Ned. Herv. of Geref. Kerk het gou die dilemma 

besef, en bet onmiddelik aaarna telegrafies aan. die De-

1) Director of Education: Report 1900-1904, 189 1 yiii b. 
2) Aangehaal deur Malherbe: Education in South Africa, 

317. 



- 195 -

partement van Onderwys g0vro. of sy vertolking van Kl·ou-

sule 5 van die onderwysordonnansiG korrek is. Hy ver-

tolk die betekenis dat kinders, wat 5 uur les in di~ 

Hollandsc taal on tvang, glad g\;;)cm on<ierwys in Bybelge.--

skiedenis kry nie. 

Die Koloniale Sekretaris het sulke Machiavel-

listiesc optrede soos volg g~regverdig: Feit is dat 

hulle in hierdie saak gewikkel is in 'n gev~g met 'n 

baie G~dugte tecnstander, die Ned. H~rv. of Geref. Kcrk, 

en daar is gecn kwaad, na sy mening, in die gebruik van 

di~ geslepenh8id van die slang daarteen nie. 1 ) 

Indien daar nou nog godsdiensonderwys aanvullend 

by die r'"'eds genoemde twet: uur pe:r week BybelgeskiedE:nis 

in di8 Hollo.ndse taal kom., en die totalt: tyd, toegewys 

aan ondcrwys in Hcllands (insluitende die van godsdiens

ti::;t; aard), vyf uur p0r week is, beteken dit dat daar 

slegs twee uur aan die Hollandse taal self gewy word in-

dien die ouers va.n die reg van toegang gebruik wil maak. 

Dit w~s nou 'n vraag of die ouers vyf uur Hollandse taal-

onderrig verkie . .:>, of drie uur en minder dac:.rvoor ten 

gunste van die godsdienstige onderrig. 

Verset is niu not te0n hierdie bcpaling vc.~n die 

godsdiensklousule gemik nie, maar ook t;;;;en ander puntv. 

So het 'n brief van g0nl. Louis Botha in die Londense 

11 Tim8s" verskyn, waarin hy die Transvaalse ow0rhede onder 

meer daarvan beskuldig dat die ou·ers tevr~de mo.:::t wees 

t d t . . 11 1 . . 2 ) me on erwystrs wa J.n SOHllill.ge geva e onge ow1g~:;;s J.S. 

Genl. Botha was geregverdig om hierdie bewering te maak, 

aangesien die bepalings ten opsigte van onderwys~;,rs nie 

1) Aangehaal deur Malherbe: Education in South Africa, 
317-318 (vo~tnote). 

2) Symington: Onderwys in Transvaal gedurende die Kroon
kolonie-Periode, 82. 
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ongelowiges uitskakel ni0, soos eerdor aangetoon. 

Die antwoord van di~ Direkteur hierop was dat 

twee uur Bybelonderrig gegee word en dat die onderwysers 

in die Republiek se tyd nie altyd onberispelike Christene 

was nie. 1 ) Dit was 'n antwoord wat nie juis die kern van 

di~ saak geraak bet nid. 

3. Die Kom:uissie van Ondersoek na Godsditmsondi:lrwys. 

(a) Versct teen die ,reg van toegang". 

Indien Sargant werklik bedoel het om Machia-

vellisties te wees, dan h~t die hoepel ongenadiglik terug

gekap op 'n ander punt, nl. sy bepalings dat predikante die 

reg van toegang tydvns skoolure sou h~ om aanvullende dog-

matiese onderrig te verskaf. •n Toestand van chaos het 

d2ardeur ontstaan. 

Teen Oktober 1903 het predikante van die Epia-

kopaalse KE.:rk by sonmdg.s skole in Johannesburg en Pre

toria VGn die vergunning gebruik gemaak en begin met gods-

diensonderrig aan die kinders van hul ei.s kerkgenootskap. 

Die AnglikaansL: t.:n Rooms-Katoliek~;.; Kerke we:,s die enigstE. 

by wie genoemde artikel vun die wet byval gev1nd het en 

deur wie dit in die praktyk ten uitvoer gebring is. 2 ) 

Tien predikante van Pretoria ( 2 !Tesbi tcriane, 

2 .. congregational", 3 Wesleyaanse, 2 Hollanuse en 1 Bap

tist~) hct aan Sir A. Lawley, die Goew., 'n skrywe gerig 

waarin hulle teen die gebruik beswaar aanteken en daarop 

vzys dat dit twc~drag op godsdiensbge gebied sal ontketen~) 

l) Symirg;on: Onderwys in Transvaal gedurnede die Kroon
kolonie-Periode, 82. 

2) Lt. G. 129: 114/8, 24,10.03 en 114/7. 
3) Lt. G. 129: 114/8. 
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Sargant hct hierop geantwoord dat een van die 

doelstellings van die be.paling was -om voorsi~ning te 

maak vir katkisasielesse ter voorb~reiding vir die aan-

neming. Tensy die ouers dit anders beg~~r, is alle By

belonderrig van 'n g0skiedkundige aard en die onderwysers 

van goewermentskole is verbied om 0r1ige andt-r soort gods-

diensoncrrig te gee. Op 'n ander geleentheid is ver-

duidelik dat die klousule in die wet omtrent die reg van 

toegang bedoel wcs om sekere vooroordelt: en teenkanting 

te ontmoedig. 1 ) 

Teen die einde van 1903 het die vraagstuk van 

die godsdiensonderwys in goewermentskole al Sargant se 

aandag in beslag geneeill. Dit was vir hom duidelik dat, 

as fasiliteite vir enige bepaa1de tipe godsdiensonderwys 

in goewermentsko1e geskep word, die belange v~n die ouers 

wat godsdienstige minderhede vorm, dan nougeset beskerm 

1.10et word, anders word daardie godsdiensondervvys 'n ont-

bindvnde faktor van die grootste belang in enige opvoed

kundige skema. 2 ) Omtrent die aanvullbnde godsdiens-

onderwys was die reelings soos volg: Die vergunning is 

toegestaan vir 'n periode een uur per week of twee van 

'n halfuur elk. Ouers moes aansoek doen of hu1 wense 

skriftelik bekend maak indien bulle die sektariese onder-

rig vir hul kinde's verlang het en deur wa1ke predikant 

dit moes geskied. Geen leerlinge sou toegelaat word 

voordat hulle nie die.skriftelike toestemming van hu1 

ouers g~had het nie. Die Groepie sou dan verskuif na 

'n klaskamer terwy1 die ander kinders met ander werk 

sou aangaan. Somwige ouers het egter gekla dat hul kin-

ders wat hierdie l0sst:: byw,_on, agter raak in die ander 

1) Lt. G. 129: 114/8 en Milner Papers 2, 279 - Milner 
aan Cb~nberlain, 29.9.02. 

2) Director of Education: Report 1900-1904, 55. 
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vakke. 1 ) 

Baberton het die stryd wat deur die tien 

predikante van Pretoria aangebind is, verder gevoer. 

Volgens die joernaal van die Free School aldaar, van 

18 Augustus 1903, is op aandrang van die skoolkommissie 

omsendbriewe gestuur aan die ouers van die leerlinge bo 

st. 1, waarin hulle gevra is om hul mening te lug om

trent die aanvullende godsdiensonderwys wat deur die pre

dikante van die dorp in die skole gegee word. Op 17 -

20 Oktober is gemeld dat eerw. Knowles die skool die 

Woensdag besoek het, maar dat die godsdiensonderrig voor

lopig nie hervat sou word nie, aangesien die aantal 

Church of England-kinders te gering was. 2 ) 

(b) Die Kom.rnissie van Ondersoek. 

Aangesien die praktiese toepassing van art. 5(2) 

van Ord. No. 7 van 1903 heelwat moeilikheid opgelewer 

het, het die wacrnemende Lt.-Goew. van Transvc..al, Sir 

R. Solomon, aan 'n kommissie van ondersoek onder voor-

sitterskap van H.T. Mursell opdrag gegee om ondersoek na 

die toepassing daarvan in te stel en te rapporteer of 

die bepalings behou of gewysig moet word. Sargant wou 

deur hierdie bepaling 'n algemene skoolstelsel invoer 

waarin die helG kinderbevolking van die land sy aan sy 

kon opgroei. 

Uit die ondersoek het geblyk dat die hele st~ 

sel 'n mislukking was en dat die mense nie van die ver-

gunning gebr~ik gemaak het nie, met die gevolg dat die 

C.N.O.-skole floreer het. Nie een enkele Afrikaanse 

1) Religious Instruction in Schools Commission: Report 
of 1904-5 App. B3-L. 

2) Ibid., 259. 
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predikant het byvoorbeeld aanvullende godsdiensonderrig 

gcgee nie! Ds. Bosman van die Ned. Herv. of Geref. Kerk 

hct voor die Komruissie verklaar dat die bevolking nooi t 

sektariese skole gehad het nie en ook nie wou h~ nie. 

Slegs die fundamentele beginsels van die godsdiens wat 

alle Christelike kerke skynbaar kon onderskryf, mog ge

leer word. Buite die skool wascaar genoeg gelcentheid om 

die leerstellinge van die kerk te leer. Die Ned. Herv. 

of Geref. Kcrk het dit nie in die dagskole begeer nie. 1 ) 

Om werklik te gedink het dat die gedeeltevan die ouer

bevolking wat teen die huidige skoolstelsel gekant was 

hulle tevrede sou laat stel deur wat soos Ware toegegee 

het, 'n bespotting was van die reg van toegang in plek 

van wat hulle as hul regmatige reg ten opsigte van die 

opvoeding v&n hul kinders beskou het, was werklik 'n 

onderskatting van hul intelligensie. 2 ) 

Hierdie reg van toegang sou volgens ds. H.S. 

Bosman, geen samew~rking meebring nie - eerder die teendeel. 

Buite die goew0rmentskole het bowendien nie alleen die 

C.N.O.-skole geval nie, maar ook die sektariese skole 

van die Rooms-Katolieke en Anglikaanse Kerke. 3) 

Sargant het geglo dat, indien daar geen dog-

matiese onderrig a&n die openbare skole gegee wou word 

nie, ander skole met 'n besondere godsdienstige rigting 

sterk sou meeding. Die Kommissie het egter geglo dat 

sulke skole, indien bulle ook goeie sekul~re onderwys 

sou gee, eerder verwakom moes word. 4 ) Hier mag byge

voeg word dat die C.N.O.-skole nie verwelkom is nie. 

Alle aansoeke om ondersteuning is van die hand gewys, en 

1) Religious Instruction in School Collliuissicn: Report, 
ix-x, 206. 

2) Ibid.: x-xi. 
3) Ibid. 
4) Ibid.: xii. 
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niemand kon tog die waarde van die sekul~re onderwys 

van hierdie skole ontken het nie. 

Die praktiese toepassing van die bepaling het 

getoon dat die ouers uiters min gebruik gemaak het van 

die vergunning om godsdi0nsonderrig vir hul kinders te 

bekom. Insp. H.S. Cooke van Pretoria het byvoorbeeld 

in sy kring met 2000 l8erlinge net een ouer gevind wat 

aangedring het op die r~g van toegang van sy predikant 

tot die skool. Die gewone Bybelonderrig was 20 minute 

per dag. As agt verskillende predikante byvoorbecld toe-

gang tot een skool sou v~rsoek sou die skoolorganisasie 

erg benadeel word en die skoolwerk vir daardie uur ab-

soluut onmoontlik gemaak het. Op 14 April 1905 het uit 

28,772 lcerlinge slegs 837 aanvullende godsdiensonder

rig ontvang. Baie ongerymdhede en slegte twiste het ook 

ontstaan. 1 ) 

(c) Sargant e.a. se verdediging van die bepaling. 

Sargant het verduidelik dat hierdie godsdiens-

onderr~g in Transvaal aanvullend is en by die gewone 

Bybelonderwys ko".1. H. Warre Cornish het later egter 

namens die Direkteur van Onderwys die volgende offisi~le 

v~rduideliking gegee: 11 The time occupied by supplemen-

tary religious instruction may be taken out of the hours 

set down on the school time-table for Bible instruction. 

In other words, the term ,supplementary religious in-

struction' may be re&d as indicating religious instruc-

tion supplementary in kind to that given under sub-section 

(1), and need not be taken to imply that the time given 

to the denominational instruction must be supplementary 

1) Religious Instruction in Schools ConL~ission: Report, 
xii - xiii en 58. 
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to that allowed for the ordinary Bible instruction. So 

far as the observance of the Ordinance is concerned, the 

denominational instruction in question may be substi-

tuted either for the Bible instruction or for the in-

struction in any other subject given in the school. It 

is for the Inspector to decide at his discretion, having 

regard to the wishes of the principal persons concerned, 

what time or times on the time-table should be set apart 

for it. 1 ) 

In plaas van te erken dat die reg van toegang 

volgens die N.S. Wallis-stelsel in Transvaal 'n misluk-

king was en die sub-artikel weg te laat, het Sargant dit 

probeer goedpraat, en toe dit nie die vuur van verset 

wou blus nie, bet hy die betekenis daarvan verdraai en 

slegs verder verstrik geraak. Deur hierdie splinternuwe 

vert~g van 'n algemeen begrepe bepaling, het dit slegs 

die v~rwarring groter gemaak. Dit het bowe-al die indruk 

gelaat dat Bybslonderrig in die goewermentskole 'n blote 

speelbal is wat rondgeslinger kan word, en 'n goedkoop 

lok-asie waarmee die Afrikaner gelok kan word. Terwyl 

in die Republiek die Christelike gees voorop gegaan het 

en godsdiens in die onderwys die vak was, is dit nou 

goedkoopgemaak. Nie alleen was slegs 'n periode van 

20 minute in die praktyk inswang nie, maar nou. is die aan

vullende godsdiensonderwys aanvullend van aard in plaas 

van tyd beskou, met ander woorde, een uur van die twee 

hoogs moontlike ure Bybelonderrig kon aan godsdienson-

derj.lys gewy word. Daardie uur kon, volgens die nuwe ver-

tolking, deur Bybelgeskiedenis OF enige ander goedge

keurde vak vervang word. So kon d~ar uiteindelik, na 

beredenering, slegs een uur per week vir Bybelgeskiedenis 

1) Religious Instruction in Schools Commission: Report, 
xv. 
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oorbly. 

Die kritiek op Sargant se opvoedkundige skema 

het onrus by die onderwysoutoriteite veroorsaak. Die 

opvoedkundigo &dviseur het 'n oorsig van die godsdiens 

se plek in die skoollewe gegee en 'n verg0lyking met an

der stelscls gemaaK. Volgens die adviseur het die gewese 

Republiek ook nie 'n behoorlike oplossing vir die gods

diensvraagstuk op skool gehad nie. Do@natiese vraagstuk

ke is so veel moontlik vermy ( 'n heeltemal verkeer~e af

leiding, aangesien die Bybelonderrig die belydenis van 

die Hollandse kerke as grondslag gehad het). 

Sedert diE: totstandkoming ve:~.n die Bri tse opper

heerskappy is die beginsel van gelykheid van alle kerke 

erken, en govolglik het dit vir regerings nodig geword 

om in all0 onderwyswetgewings 'n middel te vind om gods

dicnstige m.inderhcde te b8skerm. Die oplossing is ge

vind deur godsdiensondorwys deur predikante binne die 

skoolure te laat gee waar ouers namens hul kinders om so

danige onderrig gevra het. 

Hierdie oplossing het egter nie in die smaak 

van so~nige sterk kerkgenootskapfe geval nie, sodat die 

saak na die Wetgewende Vergadoring verwys is. In die 

Britse Ryk is vier metodes aanbewond: 

(l) Goewbrmentsonderstounde skole waar, onder

hcwig aan 'n gewetensklousule, die onderwysers van die 

skool toegclaat is om godsdiensonderwys ~e gee. In New

foundland was die afskeidingsbeginsel bv. so sterk ont

wikkel dat daar drie Superintcndente vanOnderwys was 

wat die hoofgroepe in dib godsdiens verteenwoordig het, 

en elk het die skole van sy eie kerkgroep beheer. 

(2) Ook is in ander gevalle die goewer:u.tents

gcboue binne en buite skoolure vir godsdiensonderrig ge

bruik deur geakkrediteerde amptenare van die verskillende 
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kerkverbande, lnaar nie deur onderwysers van die skool nie. 

Dit is die stelsel wat in N.S. Wallis en elders in swang 

wus en steeds toeneem, en wat ook in die twee gewese Re-

publieke toegepas is. 

(3) Ook is Bybelonderrig sonder dogma deur on

derwysers gegee (die stelsel in Transvaal gevolg na 1906), 

(4) In ~uid-Australi~ is geen BybelondGrtig 

toegelaat nie. In elk geval sou dit (volgena die advi

seur) geen oplossing vir die vraagstuk bied om soos in 

die Z.A.R. sekere gemeenskappe uit te sluit van die voor-

regte van godsdiens in die onderwys in die goewerment-

skole nie, want dit sou nie tred hou met die gees van 

verdraagsaamheid wat kenmerkend van die Britse Kolonies 

. 1) was n1.e. 

(d) Bevindings en aanbevelings van die Kommissie. 

Nadat alle opvoedkundige en teologiese aspekte 

van die aaak oorweeg is, h~t die ondersoekkommissie die 

volgende bevind: 

(1) Die onderafdeling onder bespreking beant-

woord nie aan die doel waarvoor dit ingestel is nie, nl. 

die vorming van 'n algemene staatstelsel van skole. Die 

doel kan wel deur middel van ander middele verwesenlik 

word. 

(2) Die mislukking is toe te skryf aan die 

vol3ende oorsake: 

(a) Weinig aanvraag van ouers na kleri-

kale onderrig. Die wat dc..ar is, is kunsmatig aangewakker. 

(b) Die predikante sal nooit meer as 'n 

1) Director of Education: Report 1900 - 1904, 150-154. 
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deel tjie van hul werk kan ve'rrig nie. 

(c) Vir doelmatige onderrig moet onder

wysers opgelei, kinders gegradeer en onderwysers en kin

ders in geduri~e kontak verkeer. Predikante voldoen nie 

aan die vereistes nie. (Die werklike Bybelonderrig rus 

prakties nog maar in die hande van die onderwysers.) 

(3) Moeilikhede wat ontstaan: 

(a) Die aard van die predikant se werk 

verhindeL· gereelde en stipte bywonint;, en di t word on

prakties. 

(b) Dit is moeilik en soms onmoontlik om 

'n klaska~er af te sender. 

(c) Die dissipline in die skool ly omdat 

die predikante onopgeleide 11 onderwyse:rS' is EJn die klas 

buite beh~..-.:;r van die ondt-rwysGwerhede val. 

(4) Een denominasie lewEr al op; 

baie sal veel meer oplewer. 

(5) Die vervanging van 'n onderwyser deur 'n 

predikant verlaag die status van eersgenoemde en is 'n 

refleksie op sy bekwaamheid. 

(6) Algemene gevolgtrekkings: 

(a) Kerkisme as sodanig verseker nie sede

likheid c~ gooie gedrag nie. 

(b) Die vraag is in hoeverre onderskeide

like dog.~ao van die kerk mot vrug aan die kinders geleer 

kan word. 

(c) Dat sektariese onderrig tuis, in kerk 

en Sondagskool gogee word. 

(d) Sektariese onderrig deur predikante 

verskerp godsdienstige verskille in skole. 

(e) Sektariese onderrig bevoordeel dorps

gebiede met groot skole. 
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(f) Die grootste deel van die bevolking 

sien dit as iets afstootliks. 

Die Konwissie het die volgende aanbevelings 

(l) Die gewrnakte artikel moet geskrap word. 

(2) Bybelonderrig moet deur onderwyscrs gegee 

word ooreenkomstig subartikel 5 (l) van die onderwyswet, 

bestaande uit lees van die Bybel, met die invoeging van 

sodanige sedelesse as wat daaruit voortvloei, maar met 

die vermyuing van alle teologiese strydpunte. 

(3) Die gewvtensklousule 5 (3) moet uitgebrei 

word om sowel onderwysers as leerlingein te sluit. 

(4) 'n Leerplan van Bybelonderrig vir die lei-

ding van en navolging deur onderwysers moet deur die De

partement opgest0l word.l) 

Verskeie lig._same het hul dank uitgespreek oor 

hivrdie bevindings en aanbevelings. So het die Lt.-Goew. 

onder meer 'n brief van dank van die Witwatersrand Church 

Council in Julie 1905 ontvang. Hy is aangespoor om gou 

die afdeling weg te laat om verdere twis te voorkom. 'n 

Telegram is ook van die Raad van Non-Episkopaalse Ksrke 

ontvang wat onder meer ook die Pretoria Church Council 

ingaiuit het, en wat besluit het om sektariese onderrig 

in goewermetskole eenparig te veroordeel. 2 ) 

Ongeveer die enigste liggaam wat ernstig teen 

die besluit van die konliuissie gekant was, was die Rooms-

Katolieke wat bekend geillaak het dat •n fundamentele basi& 

vir 'n algemen8 leGrplan van Bybelonderrig van Christelike 

aard vir goewer:LJlen tskole vir hulle nie aanvaarbaar sou 

wees nie. 3) 

xxxiv-v. 
Lt. G. 129: 114/8. 
Religious Instruction 
App. A-255, 

in Schools Commission: Report, 
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Dit was dan die stelsel van godsdiensonderwys 

wat in swang was in die Transvaalse goewermentskole en 

die a2.rd van die vraagstukke vc.<n die godsdiens in die· 

onderwys tydens die Kroonkolonie. Hieruit blyk dat, net 

soos in die geval van die Burgers-wet van 1872, 'n 

enkele mistastende bepaling ten opsigte van die Bybel-

onuerrig groot reperkussies kan veroorsaak. Die vlaag 

van V0rset teen sulke re~lings was heftig, en die open-

bare mening so kragtig dat daar gou veranderinge teweeg-

gebring moes word. 

Uit die aard van die saak is die kerke ook by 

die kwessie ingesleep, want dit het om kerklik-leer~l

lige godsdiensonderrig gegaan. Soos altyd maar het die 

kerke, uit die aard van hul roeping, geweldig belang 

gestel in die godsdiensonderwys wat die klnders in hul 

gemecntes ontvang. 

4. Bybelonderrig in die staatskole. 

(a) Verskillende gebruike. 

Hoewel daar, volgens Sargant se mening, wel

oorwo~ godsdienstige bepalings in die ond~rwysordonnan

sie vervat was wat die godsdiensonderwys op 'n deeglike 
grondslag sou pl~as? was daar tog geen godsdiensleerplan 
nie, s~lfs nie so iets soos algemene rigtingaanduidende 
standaarde vir die verskillende standerds nie. Dit is aan 

individuele skole of plaaslike kringe oorgelaat om self 

lig in die duisternis te vind. Tog vind ons hicr en daar 

duidelike aanauidings van wat op hierdie terrein gedoen 

is. Enkele voorbeelde word aangehaal. 

Aangesien mejj. Hay en Ladley van Skeerpoort-

skool albei ingevoerde Nieu-Seelandse onder' ... yseresse was 

wat nie Hollands ruagtig was nie, en Bybelonderrig deur 
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medium Hollands moes geskied ~;;n daar ook nie 'n predi-

kant daarvoor beskikbaar was nie, het die prinsipale 

re~lings getref dat 'n sekere mej. Meyer van die omgewing 

die vak in die skool gee. 1 ) Die stap is nie te rym met 

die hepalings van die ordonnansie nie. Daar kan ook 

ander besware teen die praktyk ingebring word. Sulke 

onoffisi~le aanstellings van leke toon in watter chao-

tiese toestand die verandoring van bewind die onderwys 

laat beland het. 

Die ou Boeregewoonte dat godsdienstige aange

leenthede voorop gaan? blyk weer duidelik uit die joer-

naalinskrywings van skole, soos die volgende: 11 Many 

children absent on account of the Nachtmaals of the Dutch 

Ref. Churches at K:rugersdorp." 2 ) 

By Babcrtonskool was die ~ebruik om die skool 

te open met die lees van 'n geaeelte uit die Bybel, son-

der korw1entaar; die sing van 'n lied, en die ops~ van die 

Onse Vader. Daarmee was die Bybelonderrig van die dag 

afgeloop. Die skoolkonrrilissie het in elk geval besluit dat 

onder geen o:u1stand.ighede do.~~ma tiese onderrig gegee mag 

word nie. 3) Hier w~s een van die mooiste voorbeelde van 

kleurlose, neutrale godsdiensonderwys. 

Die Rsndse goewermentskole het 'n leerplan vir 

die h~le gebied gehad wat voorsiening vir sekemnie-dog-

matiese ondorrig gen:taak het. Die onderwysers alleen sou 

hiervoor verantwoordelik wees, in ooreenste1mning met die 

wetlike bepalings, en die onderwys sou bestaan uit die 

lees van die Skrif, soos die Tien Gebooie? die Salig

sprekinge, eenvoudige en aantreklike verhale uit die Ou 

en Nuwe Testament, die Onse Vader, Ps. 23, ens. Dit het 

1) Bekker: Onuerwys in dio Bo-Moot, 76. 
2) Hekpoortskool: Joernaal, 31.3.05, 9.1.07, ens. 
3) Religious Instruction in Schools Colmilission: Report: 

App. B 3. 
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so goed aan die Rand beantwoord dat uit 27,000 leer

linge slegs 400 deur predikante·onderwys is. 1 ) Van 

Bybelgeskieuenis as sodanig w~s daar dus geun sprake nie. 

Slegs los grepe sou gelees word, en selfs in die ho~r 

kl&sse was duar g0en aanduiding van 'n chronologiese ver-

band nie. 

(b) Die eerste le~rplnn. 

Die eerste leerplan van die twintigste eeu vir 

gebruik aan goewermentskole in Transvaal wat enigsins 

die naam van leerplan waardig was, en wat 'n gemeenskap-

like eenvormige skema vir 'n bepnalde gebied was, was 

di~ wat in die laerskole vnn Pretoria gebruik is, en 

daarom word dit volledig aangehaal vir die eerste twee 

groepe. 

Die sKema is vir groepe opgestel. Groep A 

sou insluit die substanderds tot st. 1, Groep B st. 2 

tot 3, Groep C st. 4 tot 6 en Groep D is vir st. 7 op

gestel. 

Groep A: Van buite leer: Die Onse Vader en 

Ps. 23. 

Ou Testament: Eenvoudige verhale uit die 

Boek Genesis tot die dood van Moses, die volgende lesse: 

Die Skepping, Adam en Eva, verdrywing uit Eden, Kain en 

Abel, Noag, Toring van Babel, Abraham en Lot, Isak geof

fer, sy huwelik, Jakob en Esau, Jakob se droom, Jakob 

in Mesopotami~, Josef se droom, Josef in Egipte, Uittog 

van Israel, deurtvg deur die Rooi See, gee van die Wet, 

omswerwing in die woestyn, dood van Moses. 

1) Religious Instructicn in Schools Commission: Report, 
App. B 3. 
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Nuwe Testswent: Uitstaande gebeurtenisse uit 

die lewe van Jesus in ebnvoudige taal: Sagaria en Elisa

bet, geboorte van Jesus, kinderdae, besoek aan tempel, 

pr~iking van Johannes die Doper, doop van Jesus, ver-• 

seeking in die woestyn, moeders bring kindertjies na 

Jesus, int0g in Jerusalem, tuin van G\:O.tsemane~ Judas 

Iskariot, vsrhcor dbUr Pilatus, begrafnis, opstanding 

en hemelvaart. Gelykenisse: Die barmhartige Samaritaan, 

verlore seun, ryk man en Lasarus. Wondcrwerke: Water 

in wyn verander, opwekking van Jairus se dogtertjie, 

voeding van dib vyf duisend. 

Groep B: Van buite: Onse Vader, Tien Gebooie, 

Matt. 5 (l - 12) en Ps. 121. 

Ou Testament: Lesse uit die lewe van Moses, 

Josua, Samuel, Saul en Rut. Moses: Soos in Grcep A, in 

meer besonderhede, tesrune met 'n eenvoudige beskrywing 

van die tabernakel en die priesterskap. Josua: Opvolger 

van Mos8s, leic:;r vs.n die volk, deurtog deur die Jordaan, 

inname van Jericho en Ai, dood van Josua. Ook die ver

nsamste hoogtepunte uit die ander persone se lewens. 

Nuwe Testcment: Soos in Groep A. Nou 'n vol

lediger v..-rslag van dis lewe van J,~sus, saam w;;;t die 

volg~nde lesse: NikodGElUS, roeping van die Apostels, 

Saggeus) Martha en Maria, Petrus se verlo~ning, Maria 

Magdalena, Barabbas, die Emmausgangers. Gelykenisse: 

Di.;. tel en te, .die verlore gt::ldstuk, barmhartige Ssmari

taan, die verlore seun, die verlore skaap, die Farise~r 

en tollenaar. Wond0rwerke: Opstanding van Lasarus, 

storm stil gemaak, blinde Bartimeus, opwekking van die 

seun van die weduwee van Na~n, die fontein van Betesda, 

tiEm melaa tse. 

Opmerking: Gel;ykenisse en wonders moet nie net 

as stories gelcer word nie, maar die aandag gevestig word 
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op die lesse wat.daaruit gelcer kan word. Skriftelik: 

Uit di6 geheuE: ncerskryf: Die Onse Vader. 1 ) 

So is 'n volledige le~rplan gesamentlik deur 

en vir 'n grc<.;p skol\o. opgestGl :c.1et selfs metodiese VV'enke 

das.rin verva t. 

(c) Middelbare Onderwys. 

Die middelbare skole het aanvanklik weinig aan-

dag aan godsdiens in die onderwys geskenk en gegewens 

hi~romtrent is ui ters skr&al. In Dese:tnber 1904 is aanbe-

velings vir die ontwikkeling van s8kond~re skole (uitge

sonderd middelbare skcle) deur die Departement uitgereik 

waarby geen voorskrifte in verb~nd met Byb6l8nderrig in-

gesluit is nie. Weliswaar is dit as 'n onderdeeltjie 

van Geskiedenis en Aardrykskunde genoem, maar wat die 

plek daarvo.n was, word nie presiE:s ac::ngedui nie. Aard-

rJkskunde en GeskieJ.enis is keusevakke, en in die voorg8-

stblde leerplan word dit soos volg cmskryf: 11 Gcskie;denis 

en Aardrykskunde (insluit5nde Bybelgeskieclenis)". Van 

die Aardrykskundb word ges~ dat dit 'n voortsetting van 

die laerskcolk~rsus moet wees. In Geskiedenis is bepaal 

dc:t Synge SG 11 Story of the World" Bk. 1 - 4 gevolg moet 

word, illaar van Bybelgeskiedenis word n~rens meer melding 

gemaak nie. Di t het heel ten1al in belangrikheid onder 

die ander vakke verdwyn. 2 ) 

1) Religious Instruction in Schools Commission: Report, 
.b.pp. B. 

2) Director of Educo.tion: Recolili:lendatiom respectill8 
the development of the Government Secondary Schools, 
2' 4. 
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(d) Normaalkollege. 

Wat die norms.o.~lkollege betr8f, het die Ondersvek-

kolw;lissiG van 1904 ondGr meE:Jr vermeld dat die studente 

onderrig in die metodiek van Bybelondcrrig ontvang, en 

ge0n stuaent kan vir 'n svrtifikaat van die Departement 

kwalifis~~r wat nie bewys van bekwaawheid om Bybelge-

skiedenis te ge0, kan lewer nie. Hieromtrent is verdere 

navrae gedoen, waaro:p L. O'Malley, waarnemende Sekre-

taris van Onderwys, aan die Ko.u:anissie o:p 23.3.05 geskryf 

het dat die ondGrrig in die metodiek van onderwys in 

Bybclgeskiedenis de&vun die leerplan van die Transvaalse 

Normaalkollege uitmaak; dat, in ooreensternming met die 

regulasiGs vir uitreiking van ond8rwysersertifikate, 

van norliw.alstudente wat kandidate vir die Derdeklas-

SE:Jrtifikaat van die DG:parter.Jent is, vereis sal word om 

bewys te lewvr van hul bekwaamheid om Bybelgeskiedenis 

net so goed as die ander vakke te kan 3c~; ook dat, 

volgens diese::Lfde regulasies, van diensdoende onderwysers 

wat kandidate vir diE:Jselfde sertifikaat is? vervis sal 

word om v::.,or die eksaminatore eGn Bybelgeskiedenisles 

te gee. O:p aansoek van die kandidaat illag die Direk-

tour van Onderwys toelaat dat 'n bykomstige les in 'n 

and0r vak in die plek van die Bybelles gegee word. 

Hierdie laaste sin verteenwoordig 'n gewetensklousule 

wat ingevoeg is in die belang van dis onderwysers wat 

gewetensbesware te~n die gee van godsdiens in die onder

wys mag hg.l) 

As gerusst~lling vir skeptiese persone word 

V8rdcr vermeld dat nie enigc onderwyser deur die Depar-

tement aangcst8l sal word nic-~. Hulle is gedurig onder 

1) Religious Instruction in Schools Com..u1issicn: Report, 
App. l. 
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toesig van die inspekteurs. Baie oorsese onderwysers 

bet sertifikate dat bulle in Bybelgeskiedenis geslaag 

bet; so ook die uit die Z.A.R. Daarby kom nog die deeg-

like opleiding van die normaalstudente in die 1uetodiek van 

Bybelonderrig. 1 ) 

5. Die Stryd ten opsigte van Godsdiensonderwys - die 
C.N.O.-beweging. 

(a) Die beweging vir C.N.O. 

Die onderwyswet van 1903 (Public Education 

Ordinance) bet vir die Afrikanerbevolking as 'n ver-

pletterende slag gekom, al kon bulle miskien nie meer ver-

wag b0t nie 1 en miskien nog minder voorregte verkry bet. 

Bybelgesk:i.edenis mag nie meer as twee uur per week bedra 

nie en mag wel deur medium Hollands geskied. Die ouers 

het egter die reg gehad om hul kinde.,·s hieraan te ont-

trek, indien bulle dit verkies. Leerstellige onderrig 

mag, indien verkies, die belfte van die tyd beurtelings 

op 'n afsoneierlike deel van die terrein gegee word deur 

'n preuikant van die betrokke kerkverbc~nd, en mag deur 

medium Hollands wees. 2 ) 

Die hele stryd oor art. 5 (2) betreffende die 

reg van toegang, b0t by die Afrikaners as groep verby-

gegaan. Dit was 'n kwessie wat die goewerr.aentskole en 

-stc.lsel onderling moes uitspock. In die bt;le Transvaal 

bet g e e n Hollandse prEuikan t gebruL.: gemac:.k van 

die reg van t06gang n1e.3) 

Aan die begin van 1903 het die belangrike be-

1) Religious Instruction in ::khools Comrnission: Report, 
xxxvi. 
Sien ook Tran.:waalse Blouboeke, Argief 1905: TIL 178: 
T2CLX1V en Tll/CLXXV. 

2) Director of Education: Report 1903, 109. 
3) Religious Instruction in Schools Coiillllission: Report, 

xxxiv, voetnoot 231. 
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weging vir .. vrye Christelike Nasiona1e Sko1e" dus begin, 

'n onderwys wat wou voortbou op die verlede, op die gods-

die_;s, die taal, die geskiedenis en die ku1 tuur vo.n die 

oorwonne Boerenasie. Die reglement van die 11 A1gemene 

Kom.missie" h~:;;t onder meer behe1s dat dit die taak van 

die ouers is orH te sorg vir die opvoc:ding van hu1 kin-

ders. Die onderwys moet gegec word in Protestants-

Christelike gees en Bybelgeskiedenis is een van die ver

naamse 18ervakke. 1 ) 

(b) Die rol van die kerke. 

Die drie Afrikaanse kerke bet hulle nou ernstiger 

as ooit tevore vir Christelike onderwys beywer en as 

vurige kampvegters vir die Afrikaner se standpunt opge-

tree. 

Die Gereformc:erae Kerk was op die 11 Algemene 

Koiruni ssie" vir c;. N. 0. verteenwoordig en ook op die la tere 

11 Hoofkommissie". Dit het die beweging van die begin af 

gesteun en het 'n helder klank laat hoor ten opsigte van 

bevorQering van C.N.O. in die gemeentes.a) 

In Pretoria het die groot C.N.O.-voorstander, 

ds, P. Postma, op sy heel eers~~ kerkvergadering na die 

oorlog onder mc~r ge~is dat die onderwys in Christ~lik-

n&sionale ge0s mo6t wees. So vroeg as April 1903 kon 

al melding van verskeie C.N.O.-skole gemaak word, en 

die einde van die jaar van veertien skole. 3 ) 

In die Geref. Gemeente, Rustenburg, is deur die 

oorlog-verlamde ouers onder tocsig van die kerkraad sko1e 

1) Coetzee: Die Gereformecrde beginsel en die onderwys, 25. 
2) Geref. ~erk: Almanak, 1904. 
3) Geref. Gemeente, Pretoria: Kerkraadsnotu1e 15.10.02, 

3.4.03, 25.12.03. 
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opgerig wat met groot opoffering aan die gang gel1oJ.l is. 

Dit was 11 die skool met die Bybel". Die ouers wou h~ 

d t die ondcrwys van hu1 kinders nwes ooreenstem met die 

doopbelofte wat hulle in die kerk afgel~ het. Die onder

wysers moes van gereform8erde belydenis wees. 1 ) 

Op Qie Sinodale Vergadering van 1904 is ern8Qge 

oorwc::ging aan die bevorcieringvan C.N.O. geskenk. Daar 

is teen die ge;aarlike rigting in die opvoeding van die 

Afrikaanse jeug getuig, en ouers, onderwysers en kerk-

rc.de is tot harm.oniese samewerking opgewek, Die Sinode 

het gereke'n dat die tyd aangebreek het dat oorgegaan 

word tot die stigting van kerkskole 11met die oog van die 

geloof op die Koning van die Kerke, Jesus Christus." 

Regeringsondersteuning moet nie nou aanvaar word nie, 

w&nt dit sal verwatering van die stryd en beginsels mee

bring. 2 ) 

By Witrand, Rustenburg, ~et 'n teruggekeerde 

balling skoolgehou en in die algemene nood gedeel. Tafels 

is van ou sink en populierhout gemaak en dit is met ka~-

komberse oorgetrek. As banke het elke kind 'n kassit. ge-

bring en die skool is met 30 leerlingevoortgesi t, 11 door 

Gods hulp tot nu toe." In hic.rdie skool wat onder armoe-

dige omstandighede bestaan bet, is die leer ooreenkomstig 

die doopbelofte aan die kinders gebring.3) 

In 1905 is die volgende waarskuwing geuit: Vir 

'n man vir wie die godsdiens beteken onvoorwaardelike 

gehoorsaamheid aan Gods gebod, is dit duidelik gcnoeg 

hoe die regering almal wil vang in die net van sy eie 

staatsgodsdiens wat gehe6l vreendis, 11 die niets meer te 

maken heeft met wat wy den kern en het~g van onze 

1) Geref. Kerk: A1manak 1944, 124. 
2) Geref. Kerk: H&ndelinge van die Algemene Sinode 1904, 

artt. 202, 205. 
3) Het Kerkblad 1.12.04, 1. 



- 215 -

Christe1yk be1ydenis achten."1 ) 

Teen 1906 moes daar egter a1 skerp artike1s in 

nBet Kerkblad" gcskryf word teen die gemeentelede en 

vriende wat die saak in die steek laat en die regering-

skole ondersteun. 11 Als er waarheid by ons is, zal er 

oak ernst zyn, als h~t ons ernst is voor God, za1 de 

kracht en bet geloof er ook wel komen, en zal de Vrye 

School ook wel vry .worden." 2) 

Die algemene karakter van die C.N.O.-stryd van 

die Geref. K~rk bet teen 1907 begin verander. Die hoop 

op sukses met die vrye skool hGt gekwyn en nou het die 

een artikel die ander gevolg in die veroorde1ing van die 

godsdiens in die onderwys op die staatsko1e. So is aan

gehaal dat Groen van Prinsterer van die neutrale, die 

godsdienslose skool ges~ het dat dit die sekteskoo1 van 

die Anti-chris is. Daarom is dit 'n verskriklike ge-

dagte dat die anders nogal Christt::like Afrikaanse volk 

aan so 'n skool opgevoed moet word.3) 

Die Ned. Herv. of Geref. Kerk as di~ sterkste 

van die dri8 Hollandse kerke, het 'n toonaangewt-nde ro1 

in die C.N.O.-stryd gc.sp&E:d. Die strewe was om vir alle 

ou~rs, as hul r~g, 'n deur di~ stuat ondersteunde Chris-

tGlike opvoeding te verseker. 

h~t in 1903 Qieselfae argumente gebruik, soos algerueen 

die geval was in genoemde stryd. Die vergadering het 

onder meer twec-en 'n-half uur per wee:_.;. vir BybeJ.ge-

skiedenis ge~is. In 'n oesperking is die onderwysers-

bepalings van 1903 gekritiseer. Die regering onderneem 

o.m. om na. ·die sedelike gedrc..g en sinswyse van die aan 

1) Het Kerkblad, 1.8.05. 
2) Ibid., 1.5.06. 

Vergelyk ook H~t Kerkblad, 1.5.07. 
Geref. £erk.~ H~~deling van di0 Sinode 1907, art. 68. 

3) H0t Kbrkblad: 1.9.07, 1. 
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te stel1e onderwysers ondersoek in t~ ste1. Hiertoe is 

die regering nie bevoogd nie. Waar gaan mens die siens-

wyse van diegpewerment soek? Die regering be1oof 'n 

onmoont1ikb.eid waar hy so 'n toesig be1oof . 1 ) 

Die A1gemenc Vcrgadering het reeas in 1902 

'n memorie aan die ~t.-Goew. 1aat opstel waarin namens 

die K~:;rk gevra word om. die Oildorw.y;:3 te bchartig in mede

werking met die regering. 2) In antwoord hierop is onder 

meer gemeld dat al1e prtdikante ui tgenooi word o~ op 

vasgest~lde tye leerst~llige onderwys in die skole te 

korn gee en da.t die kerk wenke tot ciie verbetering van 

Bybelonderwys aan die hand kan doen.3) 

Uit die bespreking van die onderhandelings bet 

geblyk dat die Algemene Vergadering nie veel goads uit 

die houding van die Lt.-Goew. vir die Afrikanerdom se 

onderwysstrewe verwag nie, en daarom is besluit op die 

instelling van 'n stelsel van selfbesturende skole in 

samewerking met die ander Hollandse kerke. Hulle sou dus 

ywer vir die insameling van fondse vir die opstelling 

van 'n leerplan wat o.m. twee-en-'n-half uur per w~ek aan 

Bybelonderrig toegeken het 7 en vir die stigting van vrye 

skole. 4) 

Ds. P.G.J. Meiring, skriba van die Sinode, het 

dan ook aan die Lt.-Goew. geskryf dat die Kerk nie met 

die goewer.nent onde1· die Onderwyso!onnansie van 1903 kon 

saamwerk nie. Dan liewer privaatskole sender staatsteua 

in bul Vt..rc..rmde toestand. 11We valu8 th<:; principles at 

stake as highly as those men 7 who beforeour time have, 

1) Ned. H0rv. of G8ref. Kerk: NotulG van die Algemene 
Vergadering 1903, Bylaes Xl, X11, E~ns. 

2) Lt. Gov" of the Tvl. 137 - 120/6: K8rklike Koilllnissie 
aan Kol. Sekr. 3.10.02 en daaropvolgende korrespondensie. 

3) Ibid., Kol Sekr. aan ds. H.S. Bosman, 15.11.02; asook 
N.H. of G. Kerk: Notuld v&n die Algemene Vergadering 
1903. 

4) Lt.Gov. of the Tvl. 137-120/6: VersLg van Kommissie 
vir Opvoeding en enderwys, 8.5.03. 
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for these satne principles,, ~oyfully suffered privation, 

provided only they secured the instruction and education 

of their children according to the dictates of their 

conscience and the claims of tbeir baptismal vow. These 

priuciples are the nominationcr teachers by the parents 

and the consequent supervision by the parents of the 

spirit anim",ting th0 schools!'l) 

Op 30 Mei 1903 het Miln~r aan Chamberlain ge-

skryf oor die gebrek aan Sulllewerking van die kerk se kant 

en die aanrlrang op staatsondersteuning vir vrye skole. Om-

trent di8 Sinodale besprekings skryf by:: 11 The speeches 

emphasise • • • • C) • 0 • that this agitation is prima~y an eccle-

siastical one. It is the danger to the church that is in-

sisted upon rather than th€ dissatisfaction of the Dutch 

populs.tion" 2 ) 

In 11 De Vereeniging" het telkens artikels oor die 

onderwys verskyn. 3) 

So is o.m. betoog dat as onderwys in Christelike 

gees gegee word en dus diensbaar gemaak word aan die op-

voeding, dit die hart en karakter daarvan vorm. Vir 'n 

Christenouer is daar niks ernstiger as die ewige heil 

van sy kind nie.4) 

Om samewerking tusscn die Hollandse en Engelse 

bevolkinsgroepe te kry, is 'n goeie skool in die pastorie 

van die N.H. of G. Kerk, Pretoria, gestig met die naam 

11 De Eendracht School." Albei bevolkingsgroepe sou gelyke 

regte h~. Die onderwys sou streng Christelik van aard, 

maar nie-sektaries wees. Onder Christelike aard word 

verstaan: 11 dat Gods Woord in de school de eereplaats zal 

1) Lt. Gov. of the Tvl. 137- 120/6: P.G.J. Meiring aan 
Luit.-Goew., 15.6.03. 

2) Ibid. A. Milner (Lt.Goew.) aan Chamerlain, 30.5.03. 
3) De Vereeniging 15.7.03, 9.9.03, 4.11.¢3, 2.6.04, 

2.11.05, ens. 
4) De Vereeniging: 29.7.03, 7 en 10. 
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inneemen, en dat men zich er op toe1egt om by de leer

lingen ecn Christelyk en godsdienstig karakter te help 

opbouwen".l) 

Die gevoe1 van alle gelowige ouers is uitge-

spreek deur J.P. Furter: 11Myn kind wil ik met de genade 

des Heeren doen en helpen onderwyzen in de vreeze des 

Heeren overeenkomstig de dure belofte die ik voor God 

afgelegd heb teen ik het voor doop hield." Die kind 

word dus na die privaatskool gestuur~ 2 ) 

In 1903 het ds. H.S. Bosman in die Kaapse Sinode 

gemeld dat die hele gees in Transvaal ongodsdienstig 

word en oorgeplant word op die goewermentskole.3) 

Die Eendrachtskool is toe op 2.2.04 met gods-

dienstige verrigtinge geopen. Aan die Heilige Skrif sou 

die ereplek in alle afdelings van die skool gegee word. 

Huisgodsdiens is bv. altyd in Hollands vir tagtig kos

leerlinge gehou. 4 ) 

In 'n Potchefstroomse koerant is 'n ope brief 

gepubliseer wat onderteken is deur ses predikante van die 

Nea.Herv. of Geref. Kerk, onder wi~ ds. H.S. Bosman, 

waarin die mense opgeroep word om ten bloede toe te stry. 

Geen ouer, veel minder 'n Christelike ouer, mag die ont-

wikkeling van sy kind aan 'n onbekende en moontlik onge

wanste persoon opdra nie, is onder meer gepleit.5) 

Op 'n baie kernagtige wyse het ds. G. Radloff 

die kerk se standpunt in verband met C.N.O. weer eens 

gestcl: Dit is 'n waar woord wat s~: 11 Gee my die kin

ders en ek het die volk." Daarom moet die Afrikanerdom 

skole met die Bybel he. Die kind moet op skool eerbied 

1) De Vereeniging: 12.8.03, 1. 
2) Ibid., 23.9.03. 
3) Ibid., 4.11.03. 
4) Ibid., 10.2.04 en 23.2.05. 
5) Potchefstroom Budget and Western Chronicle, 30.4.04. 
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vir Gods Woord leer. Hy moet vir daardie Woord smaak 

kry en in daardie Woord onderrig word. Geen dogmatiese 
' onderrig nie - dit is die werk van die leraar - maar 

egte, Protestantse Byb~lse onderrig. En as die eerste 

beginsels so reg gel~ word, dan sal die kind, volgens 

Gods Woord moet buig en daaruit moet lewe asof dit 'n 

lus is om die kinders uit die Woord in die vrees van die 

Here te ond0rrig. Met ander woorde~ die skoolopvoeding 

moet by die Christelike opvoeding van die ouerhuis aan

sluit.1) 

Die saak van die regte onderwysers is ook ern

stig op die Algemene Vergadering van 1906 beklemtoon. 2) 

Met die stryd vir C.N.O. word gestry vir 'n 

heilige beginsel, vir huis en haard, taal en godsdiens, 

kerk en staat en vir Protestantse beginsels teenoor 

Roomse en Ritualistiese dwalinge.3) 

Die regte opvoeding moet aan moedersknie begin -

'n eg Christelike fondament - en voortgesit word in die 

skool. Daar moet meer studente as onderwysers opgelei 

word, anders kom vre~md0linge 'n nadelige invloed op die 

kinders uitoefen. Daarom is dit so belangrik dat die 

godsdienssin sowel as die tradisies van die voorouers 

'n vername plek in die opvoedingstelsel moet kry. 4 ) 

Ook in 11 De Vereeniging" is in 1906 die klag ge

hoor dat die Afrikaner se knie~ slap geword het en dat 

nog net 'n deel van die ouers opoffer ten einde hul 

kinders 'n goeie Christelike opleiding in die C.N.O.

skole te gee.5) 

Reeds in 1902 is daar op die sinode van die 

l) De Vereeniging, 2.1.05. 
2) N.H.of G. Kerk: Notule van Algemene Vergadering 1906. 
3) De Vereeniging, 28.12.05. 
4) Ibid., 26.7.06. 
5) Ibid., 9.8.06, 23.8.06, 6.9.06, 13.12.06, ens. 
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Ned. Hcrv. Kerk die gevoel beklemtoon dat daar van 

kerkwe~ uitgesien word na 11 kennis van den Cbristelyken 

godsdienst, steunende op een voldoende kennis van den 

Bybel en geschiedenis· ... l) Toe die Kerk se steun gevra 

is in die onderwysstryd, het die Ned. Herv. Kerk hom 

dan ook heelhartig aan die kant van die ander twee kerke 

geskaar. 2 ) 

Van die stryd self vertel die kerkalmanak: 

11 We ston.den voor •n he.erlike, maar reusachtig taak: 

tegenover •t oorwegend Goevernements-onuerwys moesten wy 

komen met 'n stelsel van scholen, dat rekening hield 

met de godsdienst, de taal en de geschiedenis der Hol-

landse Afrikanurs, dus met 'n stelsel van Chriatelik-

Nationale scholen, ui tgaande van de ouders.. En d&t ogen

blikkelik na zulk 'n verwoestende oorlog! Zulk 'n taak 

te beginnen eiste vertrouwen op Gods hulp en geloof in 

de toekoms van de Afrikaner Natie."3) 

Op die Algemene Vcrgadering van die Ned. Herv. 

Kerk wat aan die begin van 1904 gehou is, is 'n kommissie 

aangestel om onder~vyssake te behartig. Die lede was ds. 

M.J. Goddefroy (voors.), A.D.W. Wolmarans, F.A. Smith, 

W.J. Easson en L.L. Steen (sekr.). In hul verslag het 

die kommissie die volgende beklemtoon: Die kerk sal met 

die regering onaerhandel op voorwaarde dat die ouers 

die skoQlkownissies en onderwysers kan benoem. Ook moet 

met die ander twee Ho1landse kerke saamgewerk word om 

fondse vir die onderv~s in te same1. Daar moet maande-

1iks ko1lektes vir die onderwys in die drie kerke gehou 

word. 4 ) 

1) Ned. Herv. Kerk:· Hande1ingen der Synode 1902, 582. 
2) Notule van Algemene Vergadering 1906 (N.H. of G. Kerk), 

224. Sien ook De Transvaalsche Kerkbode, 1.9.04, 11. 
3) Ned. Herv. Kerk: Almanak 1943, 98. 
4) De Vo1ksstem, 20.2.04. 
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.. De Transvaalsche Kerkbode" (met medewerking 

van die predikante van die Ned. Herv. Kerk) het ook tel-

kens 'n woord gespreek oor die onderwyskwessie. So is die 

stelling in 1904 gemaak dat die onderwys 'n saak is waar

by alle verskil van kerke moet wegval.l) Daar is ook 

gekla dat die kennis van die Bybel, behalwe in die ,vrye" 

skole, onrusbarend verswak hGt. 2) Die onderwys op skool 

moet met die gees van die Evangelie deurdrenk word. Die 

mense wat 'n skool sonder Bybel voorstaan, sal die kin-

ders ook later laat glo dat die Bybel van minder belang 

is. Die skool moet ook nie lidmate afrig nie, maar 'n 

Christ5like volk Christelik opvoed, in die gees van die 

Evangelie. 3) Daar mag geen boeke sonder God, geen ge

skiedenis sonder God, geen skool sonder gebed of Gods 

lied wses nie. 11 De volksschool (die Ned. Herv. Kerk het 

nog steeds die verchristeliking van die staatskool voor-

gestaan, soos ook uit hierdie aanhaling blyk, behalwe 

vir tyd0like deelname aan die C.N.O.-stryd) moet zyn 

eene Christelyke School'! 4 ) 

Die verloop van die stryd om Christelike onder

wys het in elk geval veroorsaak dat die N8d. Herv. Kerk 

hom tydens 'n Algemene Vergadering te Pretoria in hier

die strydperiode met die ander twee kerke vereenselwig 

het deur hom ten gunstc v~n die vrye skool met sta&ts

hulp uit te spreek,5) en op sy Algemene Vergadering van 

April 1907 is daar besluit om m8t die C.N.O.-skole voort 

te gaan. 6 ) 

1) De Transvaalsche Kerkbode, 1.9.04, 11. 
2) Ibid., 29.9.04, 39. 
3) Ibid., 16.2.05. 
4) Ibid., 16.2.05, 202. 

Vergelyk ook Engelbrecht: Geskiedenis van die Ned. 
Herv. K~rk, 426. 

5) Het Kerkblad, 1.5.07. 
6) De Volksstem, 20.4.07 en 27.4.07. 
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So was die Ned. Herv. Kerk in hierdie aktiewe·c.N.O.-

stryd in die ware sin van die woord bittereinders. 

Die kerke het ook geswmentlik opgetree, soos 

reeds aangehaal. 

In Waterberg was dit veral ds. J.A. van Rooy 

van die G~ref. Kerk en ds. L.E. Brandt van die Ned. Herv. 

Kerk wat aan die spits van die organisasie gestaan het. 

Daar is onder m~er met die nagmaalsviering van die twee 

kerke in Des. 1904 'n geslaagde vergadering gere~l.l) 
Daar was verskillende C.N.O.-kongresse. 

Met die kongres van Maart 1906 is ook 'n C.N.O.-

hoofkommissie gekies waarop aldrie die kerke verteen

woordig was. Die grondslag vir Christelike onder .ys het 

gelui dat dit onderwys is ooreenkomstig die Heilige Skrif, 

in ooreenstem.ming met die belydenisskrifte van die· drie 

Hollandse kerke. 2) 

Met die kongres te Pretoria in 1907 is weer op 

staatsteun aangedring. Daar wns mos nou 'n Afrikaanse 

ministerie. Min. Smuts het op uitnodiging die vergade

ring bygewoon mnar kon slegs 'n staatskool beloof wat 

alle mense tevrede sou stel. Dit was 'n teleurstelling, 

m2ar die kongres het besluit om nie die beginsel prys 

te geG nie.3) 

In 1907 het C.N.O. doodgeloop, veral aangesien 

die koloniale sekretaris, genl. J.C. Smuts, 'n onder

wyswet in die vooruitsig gestel het wat almal sou be-

vredig. In dieselfde jaar nog is 11begrafnis" daarvan 

te Potchefstroom gehou. Op die vergadering is die ont-

binding van die organisasie van die C.N.O. forme~l aan

vaar.4) 

1) De Vereeniging, 15.12.04 en 12.1.05. 
2) Witwatersrand Kerk- en School Blad, April 1906. 
3) Het KGrkblad, 1.5.07 en Ned. Herv. Kerk: Almanak 1943, 

117. 
4) Het Kerkblad, 1.8.07. 
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(c) Die Reg~ring se houding teenoor C.N.O. 

Predikante wat al die Hollandse kerke verteen-

woordig het, bet met die Departement oor die aanstel-

ling van onderwysers beraadslaag. Veral ds. H.S. Bosman 

en P. Postma het die woord gevoer. Die Departement se 

standpunt wE.s dat aanstE.:llings deur deskundiges moet ge-

" skied, wt.-g van plaaslik~.;;,toutrekkery af. Die kerke het 

natuurlik die heilige plig van die ouers op grond van 

die doopbelofte en die tradisie van die verlede aangehaal. 

Die Departement kon egter geen ·tegemoetkoming hieromtrent 

d . 1) oen n1e. 

Met die samesprekings oor alle aspekte van C.N.O, 

hE:,t baic min oor die godsdiensonderwys self gehandel. 

Uit 'n verslag v~n 7 bladsye is slegs 'n kwart bladsy 

daarao.n gewy, nl. art. 9 wa t handel oor die 111islukking 

van die onderhandelings en wat onder mt;er die volgende 

insluit: ,(It) is all the more disappointing as there is 

every reason to believe that the Boera themselves when 

uninfluenced by direct pressure on the part of their 

leaders are satisfied that their religion m~ets with all 

respoct in the Government schools." 2 ) 

Daar is s~lfs deur die Departement aangevoer 

dat die goewermentstelsel op die plase en afgele~ dis-

trikte geslaagd is, waar dit in die meeste gevalle deur 

die bevclking verwelkom word.3) 

E.B. Sargant het ook in sy verslag vir 1900 -

1904 geskryf dat hy na i n d i v i d u e 1 e ken-

nismaking met baie Afril:;:anars glo dat die goewerment 

dwaas sal wees om die Hollmldse kerke of tydskrifte te 

1) Lt. G.: 129: 114/8. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
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aanvaar as verteenwoordigend in hul standpunt betref-

~ende die skole. Die mecrderheid van die bcvolking is 

nie so erg begaan oor die stelsel nie as oor die eksamen

uitslae.1) Sargant se mening is klaarblyklik deur die 

Departement as gcsaghebbend &anvaar, maar dit is duidelik 

dat die Engelssprekende Direkteur met sy individuel~ ken

nismaking nie die regte Hollandssprekende bevolking ont-

mo~t het nie. Hy kon wer l.:lik nie tot die hart van die 

volk deurgedring het nie. 

Uit die korrespondensie tuss:an Milner E:n Cham-

berlain word verduidelik waarom nie hulp aan kerklike 

skole verlcen is nie. Indien die verskillende En5else 

kcrkgenootskappe hul eie skole het, sal die Ned. :;E:ref. 

Kerk sy skole gewis orals laat.opskiet. Terselfdertyd 

is die regering gretig om alle k~rkgenootskappe te ver-

soGn en die vyandskap wat teen die C.N.O. mag ge.openbaar 

word, te ontmoedig, en daarom is gereken dat Sargant ver-

standig sou gchandel h(;;.;t as hy die reg van toegang aan 

predikante van alle kerkverbande sou toegestaan het. 

Waarskynlik sal min mense van die vergunning 

gebruik maak (soos dan ook later werklik die geval was) 

omdat die meeste mense met onsektariese onderwys tevrede 

is Em omdat onderwyscrs dit self gu~;;. 11 But the fact that 

it is optional is calculated tc disarm a certain amount 

of op"'·;osi tion. "2 ) 

J Ti' 
• .J.J • Adamson, die nuwe Direkteur van Onderwys, 

wat sy eerste verslag oor die tydperk Julie 1905 tot 

Jru1ie 1906 opgestel het, hct op heel verstandige wyse die 

godsdienstige besware teen die goewermentskole probeer 

omseil, alhoewel dit nie in sy vermo~ w&s om die l~~mtes 

van die Ondur\•<.ysordonnansie, in die ou van die Afrikaners, 

te verdoesel nic. Ter verdcdiging van die Christelike 

1) Director of Education: Report 1900 - 1904, 49. 
2) Mj_lner P2.pers; 2, 279. 
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aspek hct hy Lord Selborne se woorde aangehaal: Dit 

is skaars nodig om te verklaar dat die Engelse volk nie 

vir 'n Gnkele dag •n nie-godsdienstige of sekulere stelseJ. 

in die onderwys sal duld nie. Dis selfs nog duideliker 

dat die Transvaaalse onderwysers volkome bevoeg en heel-

temal gretig is om dio Bybellesse waarmee elke skooldag 

moet begin, te gee en om in di0 skool da&rdie sedelike 

en godsdienstige atmosfoer te sk0p wat allesdeurdringe.ri.de 

on allerbelangriks is. Miskien het die wanopvatting uit 

die feit ontstaan dat die Engelse volk die minste se oor 

die dingo waaroor hulle die storkste voel. 

Maar om alle twyfel uit die we 6 te ruim, wil hy 

beklumtoon dat Bybelonderrig 'n verpligte skoolwak is; 

dat dit ook die plig van elke inspekteur is om toe te 

sien dat die dag deur Byb0llesse psslik begin word; en 

dat vir die opleiding van toekomstigo onderwysers dit be-

paal is dat hullc hul moet bekwaam in die kuns om die 

eenvoudige Bybelwasrhede ep pligte wat kinders kon ver

staan en waardeer, tuis te bring en op te h~lder. Hier-

die godsdienstige toets staan, en sal hopelik altyd aan 

die poort wat toegang verl~en tot die onderwysprofessie 

in Tranc:vaal, staan. Daar is gcE:n rasse- of gE:loofs-

vooroordcel in die Onderwysdeparte.illent nie. Die enigste 

voorwa_rde is dat •n ond-.:.rwyscr bereid moet woes om die 

oonvoudige Bybelwaarhede wat die kinders kan v0rstaan, 

pligsgetrou to ondvrwys. 1 ) 

Selfs J.E. Adamson kon maar nie die kern van 

die saak begryp nie. Die tradisionele Engelse en Afri-

kaanse opvattings het hemclsbreed verskil. 

Om die houding van sekere vcrantwoordelike amp-

tonare teenoor die oorwonne Boerevolk te laat blyk, dien 

diG volgende voorbeeld: Op •n vraag. van 'n lid van 

1) Director of Education: Report 1906, 8 - 9, 33. 
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die Godsdiensonderwys-Kommissie van 1904 aan 'n inspek

teur: .,And yet you consider it would be of advantage 

to distrub th6 ordinary curriculwn of schools by in

troducing the teachin0 of religion?" hot die inspekteur 

ge;an twoord: ,I do in this country." 

Korru11issielid: 11 Why in this country?" 

T.G.L. (die inspekteur): ,I am getting into 

deep watcr 1 I admit, but I feel that the home influence 

on the children is even more neglected than it is per

haps in England. Any influence which can be considered 

to be for their gcod ought to be exerted."l) 

Dis duidelik dat die hoogste amptenare in die 

D~partement nst soos Engelse skrywers in di~ vorige eeu, 

nie altyd 'n goeie begrip van die Afrikanersiel en -strewe 

gehad het nie. Juis die ho~ sedelike en godsdienstige 

opvattings het die Boerevolk beroemd gemaax. 

Hier wat:> di t 'n geval van botscmde groepe wa t 

in tw~e verskillende gedagtew~relde gel~ef het. Die 

owerheidstandpunt was om te glo aan die sedelikc waarde 

van die Bybel, maar besondere klem is gel~ op die seku-

l~re vakke, min of me;er die tegniese voorbereiding vir 

die lewe. Die Boerevolk daarenteen het nog geen be-

sondere waarde aan die wetenskappe geheg nie. In hul 

siele was daar nog die lowcnde er:t'enis van die voorge-

slag. DiG doel van die ondorwys was nog vir hu.lle in 

hocfsaak 'n voorbereiding tot 'n lewe, wat tot eer van 

die Skepper moes wees. Die kind moet (in die woorde van 

Prof. Woltjer soos aangehaal in Die Kerkblad) geleer 

word 11 dat zyn lichaam met al zyn krachten Em zyn geest, 

met al zyn vermogens Gods zyn, dat daarom ook de kun

digheden, voor dat beroep noodig, met yver en naauwge-

l) Religious Instruction in Schools Coilluittee: Report, 
xxxv, 36. 
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zetheid moeten worden aangeleerd; dat eindelik Gods 

Woord voor allen handel en wandel het voornaamste richt-

sneer meet zyn en daarom door ieder voor zich moot worden 

gelezen en onderzocht."l) 

Reeds is dc~ar verwys nn die opvattings oor die 

goasdienstige posisie in die skolc:, wat gehuldig is deur 

die skapper van die bekende s~lborne-memorandum, nl. 

Lord Selborne wat Lord Milner as Goewerncur van Transvaal 

opgevolg het. Sy opvoedkundige bydracs in belang van die 

Tr~nsvaalse onaerwys was groot 9 maar wat di0 Bybelon-

derrig betref, is daar slegs a~ndag aan beheer geskenk. 

Die skoolkommissie sou onder meer toesig moes hou oor 

die Bybelonderrig in die plaaslike skoal. So moes 

hulle 8lke klagtE> VC:r.n dis ou0rs oor die karo.kter van die 

godsdiens in aie on6.orv\ys van die skoal ondersoek, as-

ook enige invloed wat mag bc:stacm of daC:.t.rtoe mag neig 

om die kinders vun die kerkverband waartoe hul ouers be

hoort, te vervreem. 2 ) 

(d) Bybelonderrig in die C.N.O.-skole. 

Bybelgeskiedenis het as vak voorop gegaan in 

die C.N.-skole. Die skole was •n karaktergetroue voort-

setting vcn die ou Republikeinse stelsel. So het die 

skoal van mnr. Nic van der Walt op Hartebeestfontein, 

Krugersdorp, byvoorbeeld vrylik met godsdiens en moeder-

taal gewoeker. Daar was g0sn sprake van neutrale Bybel-

onderrig nie. Die onderwyser het voldoen aan die ver-

langens van die ouers. As bybedrywighede het hy soos 

1) Die Kerkblad: 21.4.50, 16. 
2) Government Gazette 22.12.1905, 1199 (Goewermentsken

nisgewing No. 1117 van 1905). 
Vergelyk ook Director of :E:ducs.tion: Report, June, 1905 
to JunG, 1906). 
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meester Poen van Lydenburg in die vyftigerjare, veral 

katkisante vir belydenis van die geloof voorberei, en, 

met gocdkeuring van die skoolkommissie, selfs die kat

kisante na Krugersdor:p vir die 11 aanneming" vergesel.l) 

Jochem van Bruggen, die bekende Afrikaanse 

skrywer, hct in sy skool te Steenko:ppies, Magaliesburg, 

veral mocite met die gewyde sang gedoen. Hy het twee-

driesteffililige sang teen 'n veel vinniger tempo ingevoer, 

wat deur sy groe:p skoolouers as 'n 11 duiwelse nuwigheid" 

beskou is. Hy is verbied om met die 11mooising" aan te 

gaan en versoek om terug te keer tot die sing van :psalms 

en gesange volgens vier telnote. 2 ) Dit was die ligter 

sy van die saak, en· tog dien dit as voorbeeld van die 

erns waarmee die Afrikaners aan die be:proefde tradisio-

nele Bybelonderrig vasgehou het. 

Dat hierdie skole net die regte inrigtings was 

vir oucrs wat hul kinders in die vrees van die Here wou 

laat o:pvoed, is o.m. deur De Goede Hoop School,, Fords

burg, bewys. Hierdie C.N.-skool het in 1905 twaalf ~an-

dida te vir die k,:;;rklike Bybcdk~nniseksaml::n ingeskryf, 

waarvan elf geslaag het, en daarvan vyf me;t lof. Van 

die vier pryse vir Transva8.l uitgeloof, het hi0rdie skool 

twee verower.3) 

Voorlo:pig is :predikante van die Hollandse kerke 

gevra om die ins:peksiewerk te doen, en so kon daar toe-

sig oor die Christelike gees in die skool gehou word. 

Die onderwysers was nie baie gediend hiermee nie, omdat 

:predikante nie vakmense ten o:psigte van onderwys was nie. 

Hierdie inspeksies is egter verwelkom in die karakter 

1) N. van der Walt (Oud-C.N.-onderwyser): Meegedeel. 
2) Jochem van Bruggen (Oud-C.N.-onderwyser): Meegedeel. 
3) Witwatersrand Kerk- en School Blad, Jun. 1906. 
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van 11 belangstellende besoek."l) 

Omdat die C.N.O.-beweging soveel erns met die 

godsdiens in die onderwys gemaak het, was dit die De

partement van Onderwys ver voor wat die organisasie van 

hierdie vak betref. Hier was geen koersloosheid nie, 

maar doelgerigte optreae. Terwyl in die goewermentskole 

geen eenvormige Bybelgeskiedenisleerplan aangetref is 

nie, het die KoMnissie vir C.N.O. 'n leerplan vir alle 

C.N.O.-skole opgestel waarvan gedeelt~s hieronder weer

gegee word. 

Die 11 Leerplan voor de Scholen voor Christelyk 

Nationaal Onderwys" het die volgende tydstoekenning vir 

Bybelgeskiedenis gemaak: st. 1 - 3 uur per week, 2 - 6 

twee-en-'n-half uur elk. Laer onderwys was van st. 1 - 3, 

en middelbare onderwys van 4 - 6. Alle standerds moes 

van 1 Desember tot Pinkster die Nuwe Testament behandel 

en van Pinkster tot 1 Des. die Ou Testament. 

St. 1. Nuwe Tastament: vanaf die twaalfjarige 

Jesus in die tempel tot by die verskyning aan die Em

mausgangers. Gelykenisse. Hemelvaart tot Paulus se 

reis na Rome. 

Ou. Testament: Skepping tot by Dawid en Goliat. 

(Einde van jaar geboorte van Johannes die Doper en Jesus.) 

Elke Vrydag moet herhaal word wat die vorige vier dae 

geleer is. Geheuewerk: Skeppingsdae op rym, plae van 

Egipte, die seuns van Jakob, die eers-ce drie van die 

Tien Gebooie en die betekenis van die Christelike fees

dae. 

St. 2: Nuwe Testament: Jesus in die tempel, 

wyse uit die Ooste, verskillende gebeurtenisse uit sy 

lewe, Getsemane tot opstanding. In tw~ede kwartaal weer 

1) VOOZA: Gcdenkboek, 28. 
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episodes uit Jesus se lewe, bv. die negentiende week:l) 

Jesus se verheerliking op die berg, die barmhartige 

Samaritaan, die hemelvaart. Twintigste week: Die groot 

Awendmaal, die verlore seun, die Pinksterfees en die 

eerste gemeente. Een-e~wintigste week: Pbtrus genees 

'n kreupele, Ananias en Saffira, Stefanus. ~vee-en-twin

tigste week: Die Skepping, ens. tot Konings, Elia en 

Elisa. End van die jaar weer vanaf Sagaria en Elisabet 

tot die twaalfjarig~ J~sus in die tempel. 

Leer: H~rhaal vorige met daarby al tien gebooie, 

dietwaalf Apostels en die Onse Vader. 

(Die indruk wat die werk van die aangehaalde 

~ laat, is dat dit baie fr£bentaries is. Daar word 
A 

baie bont gespring. Die tydvak onder behandeling geduren-

de die twee-en-twintigste week is ook geweldig wyd. Die 

bedoeling is natuurlik om cbronologiese verband links te 

laat l~ en om slegs enkele verhale uit die hele tydperk 

aan te bied. Nogtans kon die veld veel kleiner gewees 

het.) 

St. 3: ~en maal per week in die Bybel gelees en 

wel in verband met die onderwerp onder behandeling. Dae

liks word aan die kinders die gedeelte van die Bybel wat 

die volgEmde dag behandel sal word, opgegee om te lees. 

Gelykenisse, wonders, intog van Jesus in Jeru-

salem - dood - verskyning. Hemelvaart - Apostels, sen-

dingreise tot dood van Paulus en verwoesting van Jerusa-

lem. Dawid en Jonatan - verdeling van Ryk - Elia, Eliss, 

konings - ballingskap tot Esra en Nehemia. Die Skep

ping tot wetgewing op Sinaf. Vergelyk hier die vyf-en-

veertigste week: Jakob trek na Egipte, Jakob se se~a en 

l) Commissie voor C.N.O.: Leerplan voor de Scholen voor 
C. N. 0. , 12. 

2) Ibid., 11- 15. 
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dood, Job. (Mens voel dat Job darem nie in hierdie 

deel van die geskiedenis inpas nie.) Ses-en-veertigste 

week: Geboorte van Moses, ens. Sagaria en Elisabet -

vlug na Egipte en kindermoord. Leer: herhaling van vorige 

met daarby die Rigters, Kruiswoorde en Bybelboeke. 

St. 4: Albemene opmerkings soos vir st. ]. 

Tw3alfjarige Jesus in tempel, verskillend8 gebeurtenisse 

en wonders - Getsemane - verskyning aan Maria en die 

dissipels. Net daarna volg die gelowige Kananese vrou, 

Jesus genees 'n doofstomme, ens. Jl,sus se laaste reis 

na Jerusalem, intog, verdorde vyeboom. (Op bl. 13 ver

skyn bv. drie gelykenisse met lang gedeeltes uit die Ou 

Testament daarin, alles in eon week.) Agt-en-twintigste 

week: Vanaf Isak se huwelik tot voltooiing van Jakob 

se dions by Laban. In die twintigste week word die vol

gende behandel: Heilige Awendmaal, Jesus se toespraak 

voor die dissipels, dan Emm.ausgangers, Hemelvaart - Pink

sterfees, die tog na Kanat:in - rigters - Salomo - Elia -

Elisa - Josia en Jeremia, Dani~l - Esra en Nehemia. 

Eleasar, Judas die Makkabe~r, die RomeinsG Ryk I Skepping 

- Isak seen Jakob en Esau. Agt-en-veortigste week: 

11 Zie, Ik kom! Hosanna den zone Davids", Sagaria en Eli

sabet- die wyse uit die Ooste. 

Leer: Herhaling, met daarby konings van Israel 

en Juda, die Geloofsartikels, die sewo diakens, JGsus se 

vorskyning na die opstanding, die wondere uit die eu-en 

Nuwe Testament, vernaamqte profesie~ aangaande die koms 

van die Mossias, Luk. 2: 1 - 26. 

St. 5: Soos vir st. 3 met daarby gedurende die 

tweede halfjaar da~liks 'n gedeelte uit Maclear se Hand

leiding om vooruit te bestudeer. 

Petrus genees 'n kreupele - sendingsreise - dood 

van Paulus, verwoesting van JGrusalem I Heilige Awendmaal -
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verskynings. In tweede kwartaal opsotlike behandeling 

van die Tien Gebooie, bergrede, gelykenisse, Onse Vader, 

Tw&alf Gelocfsartikels, profesie~ met betrekking tot 

die koms van die Messias, terugkoer uit diu gev~ng~kap, 
1\ 

vreemde heerska:ppy, Eleasar, geskiedenis van di~ sewe 

broers, Judas die Makkabe~r, die Romeinse Ryk /. Vanaf 

derde kwartaal Maclear se Bybelgcskiedenis: Sondvloed -

Dc..wid spaar lewe vc.n Saul. In die vyftigste week word 

behandel van Sagaria &n Elisabet tot di8 reis na Jerusa-

lem. 

Le8r: Herhc::al, en dac:.rby die woestynreis, salig-·· 

sprekinge, gelykenisse en sendingsreise van Paulus. 

lewe. 

St. 6: Soos vir st. 5 (daaglikse voorbereiding). 

Lerste kwartaal: Gebeurtenisse uit Jesus se 

Tweede kwarts.al: Lydensweg - Paulus se dood. 

Derde kwartnal: Dawid - Konings - Josia - Bel-

sc.se.rsfees. 

Vierde kwartaal: Hbrvorminge van Nehemia, 

Ptolomcms Filadclf'us. Josua of Jason, opst:and vsn die 

volk, Judas die Makkabe~r, voorspoed van Johannes Hycranus, 

Herodes, viorvors van Galilea, droefheid van Alexandra, 

her-besluit om tempcl te herbou, Sage..ria en Elisabet, 

her haling. 

Leer: Hwrhaal, met daarby betukenis van ver-

skillende offerand~s, die betekenis van die vernaamste 

Bybolname. 1 ) 

Die opstellers van die leerplan het seker 'n 

doel gehad met die rangskikking van die leerstof wat 

soms so onlogies voorkon1. Vandag is daar ook 'n ster.k 

reaksie teen die lang Bybelge~eeltes en lang rye name 

soos die Bybe1bocke, konings, ens. Tog is dit baie dui

delik dat die leerplan da~xvoor sorg dat 'n stewige 

1) Conrraissie voor C.N.O.: Leerp1an voor de scho1en voor 
C.N.O., 14- 15. 
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fondament vir uie katkisasie en uiteindelike afl~ van 

die belydenis gel~ word. Daar sou •n ruim Bybelkennis 

opgeqou word, en hoewel die vordering vinnig moes ge

skied, sou die ernstige C.N.-onderwysers wel deeglik 

d&arvoor g0sorg hGt d2t dit nie by blote geskiedenis 

bly nie. Die C.N.O.-leerplan word ,:_;ekcmmerk deur 

deeglikheid. Maar di t is cok progressief van aard: 

van die maklike na die IilOE::ilike, van die bekende na die 

minder bekende, veral wat ~eheuewerk bctref altyd iets 

nuuts by die oue wat herhaal en behou word. Die Nuwe 

Test~nent het besonder veel aandag geni~ en van opper

vlakkigheid was hiGr geen sprake nie. Daar was opset-

like verdiepte stuilie van die profesie~ oor die koms van 

die Messias, die Twaalf Artikels, ens. Dit h~t ook aan 

dj_e eise van die Christelike ouers voldoen: dit was beslis 

nie neutraal nie. Die hele indruk wat gelaat word, is 

dat die leerplan volkome by die aard van die Afrikaner 

pas. En dan het dit iets positiefs gebring. E.B. Sar

gs.nt se kc.ntoor ht-t glad geen leerplc:m ui tgereik nie. 

'n Vc:rwarde konglc1nere.at van onderwysors van verskillende 

nasionaliteite en die mees uitecnlopende denkrigtings 

1noes maar koersloos ronddobber. Hulle het nie presies 
geweet wat van bulle verwag word of hoe om dit te doen 

nie. Die C.N.O. kon doelgorig voortstap op 'n duidelik 

aan~eduide weG volgens beproefde en gewaardeerde resep, 

kompleet met metodiese toeligting. Volgens die voorwoord 

moes die leerplan prcbeer oin tot sc~n te wees vir die 

skolc in diE:. blcei vr.n die Chri stelike en nasionale ond0r

wy s bevorder. 2 ) 

1) Commissie voor C.N.O.: Leerplan voor de scholen voor 
C.N.O., 14- 15. 
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6. Samevatting. 

Hierdie storm-en-drang tydperk was die mees 

veelbewo~ wat die godsdiens in die onderwys in Trans

vaal ooit geken het. Die woelinge onder Burgers beleef, 

was niks in vergelyking met wat nou gebeur het nie. 

Transvaal het hier 'n oorgangsperiode beleef vanaf die 

rustige Republikeinse onderwysstelsel volgens Boerekul

tuur, tot die stelsel soos dit min of meer tans is. 

Hierdie oorgangsperiode het plaasgevind gedurende 'n 

tydperk van die allerskerpste kontras wat 'n onderwys

stelsel en 'n volk ooit kan beleef~ en dit so skielik: 

die vervanging van die Protestants-Christelik deurdronge 

onderwys deur 'n onderwys waarin die Christelike gees 

vervaag het tot veel minder; waarin die Bybelonderrig 

self, in plaas van hoofsaak te wees, blote bysaak geword 

het. Dit het geskied gedurende die jare van oorlog

smart toe die vyand die onderwys in die kampe op die met 

smart bewo~ gemoedere afgedruk het met die doel om die 

imperiale belango te dien, toe feitlik slegs Bybelon

derrig in die moedcrtaal gehoor is. Daarna het die ver

oweraar aan die verowerde 'n onderwyswet gegee wat die 

vreemde gees wevrspie~l het en wat die volk in sy armoed 

en ellende moes aanvaar of heel temal sonder onderwys 

moes klaarkom. Hior het die volk in die praktyk kennis 

gemaak met die sogenaamde neutrale Bybelonderrig wat in 

sy ideale vorm beteken het die voorlees van sekere leer

same Skrifgedeeltes sonder kon~entaar. Die volk het die 

gewetensklousule leer ken wat nic alleendie kind teen 

die godsdiens beskerm het nie, maar ook die ongelowige 

onderwyser vrymag tot godsdienslose onderwys gegee het. 

Die volk het ook die slinkso, Machiavellistiese wetge

wing l0er ken waar die geliefde moedertaal en die geliefde 
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godsdiens in die onderwys teen mekaar uitgespeel is, as-

ook die toegewing aangaanue godsdiensonderrig wat deur 

predikante tydens skoolure gegee kon word, 'n toegewing 

wat bedoel wc.s om deur die vrywillige aard daarvan teen-

kanting enigsins te smoor. 

Nog nooit het die godsdiensondcrwys in Transvaal 
e 

soveel twis belcef nie. Die Engelse en Katolike kerk
/\ 

genootskappe, selfs di0 skoolbesture, hot oorgegaan tot 

'n heerlike twis oor die Departementele re~ling. In 

sekere gebiede het chaos ontsta~n en 'n spesiale kommis-

sie moos noodgedwonge die aangeleenthede cndersoek, en 

dit het gelei tot die skrapping van die gewraakte sub-

artikel. 

Maar ook die verarmde en neergeslane Afrikaner-

dom het onder leiding van die drie Hollandse kerke, in 

opstand gekom en geveg vir al wat dierbaar is, teen die 

vreemde liberale onderwys. Met groot opoffering en met 

hulp uit Nederland is C.N.O.-skolc uit die staanspoor by 

die tientalle opgerig. Hier kon die godsdiens in die 

onderwys weer tot sy reg kom. HiGr kon die ouers toesien 

da t die onderwy sors, deur hulle aanges tel, die regte gods-. 

dienstige leiding aan die tere jeugdige gemoedere VGr-

skaf. Manmoedig het die volksl~iers en veral die drie 

Hollandse kerke bly veg en aanspoar totda t die opoffe-

ringstaak te lank aLngehou het en te swaar vir die moe~ 

skouers geword het, en die goew0rmentskole al lokkender 

hier langsaan vertoon het. En toe het daar die belofte 

van beter dingi:::. gekom toe die Afrikaners die landsbe-

stuur oorgeneem het. 

Die C.N.O.-skole bet opgehou om to bestaan. 




