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HOOFSTUK VI. 

BYBELONDERRIG OP SY INGESLANE KOERS (1917- 1942). 

l. Godsdiens in die onderrig op laerskole tot 1936. 

(a) Die tussenperiode (1917-1923). 

Die leerplan wat die Onderwyskommissie van 

1917 in sy verslag opgeneem het, het eers in 1923 in 

werking getree. Intussen is volgens die ou leerplan 

voortgegaan. Inspeksieverslae is op die gewone wyse 

gelewer. So het J.P. Botha in 1918 gemeld dat Bybel-

geskiedenis vee1al as 'n reeks feite ge1eer word en 

dat die sede1esse, waartoe die gewyde verha1e hulle 

so mooi 1een, nog te veel ontbreek.l) 

'n Baie interessante opvatting oor Bybelon

derrig is in hierdie jaar op indirekte wyse deur insp. 

N. Hofmeyr uitgespreek. Hy maak doelbewus geen melding 

van die gewone skoo1vakke nie, waaronder Bybelgeskiede-

nis, aangesien die ouers in sy kring te geneig is om 

hierdie vakke as die een en a11es van die sko1e te be-

skou. Nuttig en noodsaaklik is hu11e wel, maar hand-

werk, houtwerk, kookkuns en die gimnastiek is ook nood-

saaklik, ja, vir vele kinders is laasgenoemde vakke 

veel nuttiger en doeltreffender en die vakke pas beter 

aan by J:,u1le aard, karakter en toekoms van die kinders 

as die gewone vakke. 2 ) 

H. Visscher se bevinding was dat die Bybe1ge-

skiedenis voldoende aandag ontvang en in die re~l goed 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1918, 112. 
2) Ibid., 128. 
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behandel word.l) Volgens W. Klooster en D. Linney 

" word die vak in'die re~l goed onderrig, want die feite 

van die verhaal word goed weergegee en die gememori

seerde werk word vloeiend (hoewel soms eentonig) opges~. 

Die lewensomstandighede en agtergrond van die 

Ou Testamentiese persoonlikhede ow te vaag. Daar moet 

meer gebruik gemaak word van die beskikbare en uitsteken

de Bybelse plate en muurkaarte va.n Palestina om die ge

skiedenisverhale op te helder. 2 ) 

In 1918 is 'n hersiene l~erplan vir buiteskole 

opgestel. Bybelgeskiedenis is nie daarby ingesluit nie, 

maar ~,zoals van zelf spreekt" word die vak wel onderrig, 

en wel volgens die ou leerplan. In 'n modelrooster van 

werksaamhede vir eenmanskole, wat in die brosjure opge-

neem is, is Bybelgeskiedenis die enigste bevoorregte vak 

wat nie verdeel en versnipper is onder die verskillen-

de groepe nie. Vir al die dae van die week lees die 

et:.rste les op diE: rooster: 11 0pening. Bybelse Geskiede

nis en klasregisters- altesaam 30 minute."3) 

(b) Die leerelan van 1923 en sy werking. 

Soos reeds gehoem is, het die leerplan wat op-

geneem is in die V6rslag van die Provinsiale Onderwys-

kommissie ~an 1917, nie voor 1923 in werking getree nie. 

In 1918 het die Onderv,yskongres in Pre tori a reeds weer 

gevra dat die invoer van 'n nuwe leerplan werklikheid 

word. 4 ) Na 'n lang getalm is die leerplan toe in wer

king gestel. 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1918, 164. 
2) Ibid., 140. 
3) T. O.D.: Bepalingen en Leergangen voor Bui tenscholen, 

1918, 5, 8, 41. 
4) De Hervormer 15.6.18, vii. 
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Die nuwe leerplan het wye belangstelling uit

gelok. Oor die leerplan vir Bybelonderrig in die laer

skole het die Kommissie van Waaksaamheid vir Laer On-

derwys van die Ned. Herv. Kerk reeds in 1919 aan die 

Algemene Vergadering gerapporteer dat hul bevinding is 

dat 'n l~erplan, hoe goed ook, nie sal beantwoord nie 

tensy dit deur Christelike onderwysers gegee word. 

Die onderwysers wat nie onderwys wil gee volgens 'n 

Christelike leerplan nie, moet vrygestel word van die 

gee van sulke onderwys. Teen die voorgestelde leerplan 

self het die Ned. Herv. Kerk, mits enige wysiginge 

aangebring kan word, geen prinsipi~le beswaar nie. 1 ) 

Die OnderwyskonL.i.lissie van 1917 het self van 

die leerplan gemeld dat die beginsel daarin vervat, tog 

suiwer is, nl. dat die kerk geraadpleeg moet word oor 

die inhoud en vorm daarvan en dat enige leerplan wat 

op hulle aanbeveling aanvaar word, ook op hul versoek 

van tyd tot tyd aan hersiening onderworpe moet wees. 2) 

In 1925 het C.H. Acheson in sy algemene verslag 

geskryf dat Bybelgeskiedenis simpatiek onderrig word, 

maar die sillabus is te uitgebreid en gaan bo die kragte 

van die ondcrwysers om binne die toegestane tyd van twee

en-'n-half uur per week agehandel te word.3) 

D. Linney het ook b0vind dat die nuwe kursus 

in die leerplan van 1923 vervat, bo die kragte van die 

m~este onderwysers gegaan het. Die onderwys in die vak 

is te stereotiep en beperk tot die van buite leer van 

geskiedenisfeite en van sekere dele vir herhaling. Die 

1) Ned. Hcrv. Kerk: Notule van A1gemene Vergadering 
1919, 149. 

2) Province of Transvaal: Report of the Education Com
mission 1917, 28. 

3) Direkteur van Onderwys~ VGrslag 1925, 103. 
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prob1eem is om aan die 1eer1inge 'n he1der voorste1-

ling te gee van die lewe en tye van die mense wie se 

geskiedenis hul1e moet leer. In die Bybe1, die mees be-

studeerde Boek in die w~reld, is 'n skat van interes

sante stof waardeur enige punt van die onderwys toege-

1ig kan word. Tog is daar min b1yke van enige poging 

om die Bybelles interessant en aantreklik te maak. In 

die ho~r standerds behoort die studie van die verwante 

Bybe1geskiedenis mebr aandag te ontvang. l) 

Ook J.P. Botha het die vordering in Bybelge-

skiedenis nie goed bevind nie. Dit st~an nie te goed 

met die vak wat betref die sedelesse nie. In heelwat 

gevalle is die vak by st. 6 ook stiefmoederlik behande1. 

Die nuwe si1labus val nie in die smaak nie. Dis eer

der 'n kursus in teologie as in Bybelonderwys.~) 
P.M. v.d. Lingen h~t opgem0rk dat a~n hierdie 

be1angrike 1--ervak daeliks aan die begin van die skoo1-

dag 'n halfuur gewy word. Dit is soos dit behoort te 

wees. Hier en daar is daar 'n onderwyser wat so optree 

dat die kinders die h~1e dag deur ook deur die gee van 

onderwys in die ander vakke nog van daardie ha1fuurtjie 

profiteer. Hu11e lessd werk soos 'n suurdeeg; jammer 

dat hu1le die uitsonderings vorm. In die groot meerder

heid geva11e soek die onderwysers gewoonlik na aan

knopin~punte en is die toepassings van die kinders na 

af1oop van die les dikwe1s nie ter sake nie. Hy g1o 

nie dat die nuwe 1eerplan, wat hee1tema1 oor1aai is, 

daarop bereken is om sake te verbeter nie. As dit waar 

is dat a1 die vakke de~glike voorbereiding vereis, dan 

UDirekteur van Onderwys: Vers1ag 1925, 123, 133. 
2) Ibid., 133 
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is dit veral die geval met hicrdie vak wat by uitstek 

daarop bereken is om onder die leiding van 'n bekwame 

onderwyser van die kin~ers mense, denkers, in die ware 

sin van die woord te maak.l) 

W.F. Schoon h~t Bybelgeskiedenis b~vredigend 

bevind, maar sommig~ onderwysers stel hulle nog tevrede 

met voorlesing uit die kinderbybel. Volgens P.I. Hoogen

hout is die Bybelgeskiedcnis oor die algemeen taamlik, 

maar die sedeles word nie genoeg ingeskerp nie. Dit 

baat nie veel om die v&k as blote geskiedenis te onder-

rig nie. Die memorisering is gewoonlik goed, maar die 

leerlinge verstaan nie altyd wat hulle gel~er het nie. 2) 

Die enigsto inspekteur wat 'n gunstige rapport 

kon lew~r, was J.L. Moerdyk. Vagens hom was daar m~er 

belangstelling by die onderwysers en leerlinge waar te 

neem, grontendeels as gevolg van interessanter metodes 

en die aandag van die inspekteur aan Bybelgeskiedenis 

met sy jaarlikse besoeke. 'n Gereelde en goeie gebruik 

van die kaarte van die Bybellande lei tot 'n gewenste 

assosiasie tussen plek en feit. Memorisering is be-

vredigend, en waar gebruik van Afrikaans gemaak word, 

word die leerproses makliker verrig en die inhoud beter 

verstaan.3) 

Volgens die opvatting van die inspekteurs, die 

persone wat deur die Onderwysdepartement bevoeg beskou 

is om 'n betroubare mening uit te spreek, was die stand 

van die Bybelonderrig, na die ingebruikneming van die 

nuwe leerplan,in die algemeen minder goed as voorheen. 

L
2

) Direkteur van Onderwys: Verslag 1925, 144. 
) Ibid., 148. 

3) Ibid., 118. 
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Die lecrplan h~t in die praktyk.nie te goed gewerk nie. 

Die belangstelling in Bybelgeskiedenis is deur die leer-

plan in elk geval so opgewek dat meer inspekteurs as ge

woonlik kommentaar op die vak gelewer het. 

Die leerplan het dus nie in die smaak van die 

onderwysers en inspekteurs geval nie. Gedeeltelik is 

dit miskien waar dat die gees van oppervlakkigheid al 

so toegeneem het in die ond~rwys dat iets diepsinnigs, 

soos die nuwe lecrplan, met afsku beje~n is. Tog moet 

aan die ander kant onthou word dat die teolo~ wat die lee 

plan opgostel het, nie praktiese onderwysers was nie. 

Daarin w~s 'n doel en 'n ideaal vervat, maar die abstrak-

te is oorbeklemtoon ten koste van die konkrete. Van 

Bybelgeskiedenis wa:ruit moet blyk hoe die Raadsplan 

van God ontvou word, het vanaf st. 4 al minu.er teregge-

kom. Die orde was nou omgekeer: in plaas daarvan dat 

Bybelgeskiedenis behandel word en daaruit aangetoon word 

hoe Jesus Christus Profeet, Priester en Koning is, en 

dat God se Vaderskap geblyk het, is hierdie punte as 

ui tgang geneem terwyl gedeel tes ui t die Heilige Skrif 

geneem is om dit te staaf. Die gevolg was abstrakte 

b0redencring waarby die kleinkinderaard nie aanpas nie. 

Die werk was veels te gevorderd vir die laerskoolkin-

ders. Let maar op die dogmatiese beredenering waaros 

Sondag as die Dag van die Here beskou word. Let op die 

Na-Laerskoolgcdeclte waar vanaf st. 7 reeds begin word 

met sedepraatjies wat net so goed in spaarsaamheids-

lesse, onder burgerpligte, ens. behandel kon gewees het • . 
Die nut hi~rvan word terde~ besef, maar die uitgangs-

punt is nie reg nie. Hierdie dinge moet indirek betrek 

en veral by die toepassing van die les beklemtoon word, 

maar moet nie die hoofinhoud vorm nie. Die rangskikking 
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volgens ond~rwerp is 'n metode wat ten gevolg 'n leer

plan gehad het wat w~~ van diopsinnige studie en deeg

likheid getuig, maar wat nie met die psigologiese eise 

van die laerskoolkinders r8ksning gehou hot nie. 

Nogtans het die lecrplan ook veel waarde besit. 

Dit het die Bybelonderrig onmiddellik •n eiB karakter 

gege&. Daar is na die diepte afgesteek. Die ideaal 

was pragtig en kon in gewysigd~ vorm en met simpatieke 

en bekwame onderwysers in iets moois ontwikkel het, 

maar die reaksib teen kleurlooshcid wae to skerp in die 

l~(.rplan aanwesig. Die sprorg was te groot en 'n teen

reaksie het ontstaan, sodat die tragiese gevolg die se~

viering van die 1ib~ra1istiese gees was. Enkele jare 

nadat die nuwe leerp1an in gt.::bruik was, is dit verwerp 

en is daar teruggeva1 op g e e n 1eerp1an. Elke 

skoo1 moGs toe we~C-r soos in 1903, sy eie leerplan ont

werp wat al188n maar aan s~ker bre~ rigtings1yne moes 

vo1doen. 

(c) Die Bybe1geskiedenis1eerp1an van 1927. 

In 1927 is die vorige, veelbesproke leerp1an 

vervang deur nuwe bepa1inge wat vir buiteskole by wyse 

van 'n brosjure uitgevaardig is, maar wat deur Departe

mentele Omscndbrief No. 19 van 1927, item 324, ook op 

dorpskole van toepassing gemaak en in 1929 herdruk is 

om voorsiening vir a11e b1anke laerskole te maak. 

Onder die in1~iding tot die,1eergange vir die 

skoo1 word onder mc;.:..r geme1d: 11 Die grondslag en suur

desem van dit alles moet sede1ike opvoeding wees waarop 

die gehe1e roetine en 1ewe van die skoo1 moet ingerig 
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wees, en godsdiensonderrig gebasc;er op die Bybel."1 ) 

Vir Bybelgeskiedenis self is geen gespesiali-

seerde sillabus voorgeskrywe nie, maar dit is vereis dat 

elke prinsipaal die sil1abus wat hy gemeen het om te 

volg, aan die goedkeuring van die inspekteur van sko1c 

sal onderwerp. Die sillabus moet voorsiening maak vir 

die gousdienstige en sedelike opleiding van die leer

linge van sy skool dwarsdeur die hele kursus. Nadat 

hierdie sillabus eenmaal goedgekeur is, sal dit nie nodig 

wees om dit weer~ te 1~ nie, behalwe om magtiging 

vir vcrand~ringe of wysinge te kry, tensy die inspekteur 

hersiening nodig ag. 

Dit is nodig dat die sillabus 'n algemene, ge-

wone gedagtegang sal volg sodat die ongelykheid tus-

sen die verskillende skole nie 'n bele1nmering mag wees 

vir kinders wat van skool na skool gaan nie. Prinsipale 

moet ook die stukke uit die Bybel aandui wat hulle van 

plan is om die kinders van buite te laat leer. 

Die algemene gGdagtegang waarvan die vak deur-

dronge moet wees, is die volgende: 

1. Algemene ide~ van die Vaderskap van God 

waaruit sy liefde en sorg vir die mens blyk. 

2. (a) Die openbaring van die Vaderskap van 

God deur die 6 root helde van die Bybelse geskiedenis en 

selfs deur ander groot helde van die ongewyde geskiedenis. 

(b) Die uitverkore volk en sy geekiedenis. 

3. Die openbaring van die Vaderskap van God 

deur die geboorte, lewe, dood en opstanding van Christus. 

4. Die groot broederskap van die dissipels van 

Christus. 

1) T.O.D.: Regulasies betrei'fende Laerskole vir Blanke 
Kinders met Wenke insake LeGrgange, 1929, 7. 



- 311 -

Oor die a1gem~en moet die eerste jare gewy 

word aan verha1e oor die groot manne ~n vroue van die 

Ou Testament en aan eenvoudige verhale oor Jesus as die 

Seun van God, sonder te ambisieuse pogings om die baie 

moeilike idee van Goddelike openbaring aan die Israe

liete en die latere openbaring van God deur Jesus te ont-

wikke1. 

'n Sistematiese beskrywing van die lewe van 

Christus mo0t in die sil1abus opgeneem word, Dis ook 

wens1ik dat in omtrent die vierde of vyfde jaar die ge-

skiedenis van die Israeliete in sy gehe~l geneem moet 

word. Baic hiervan sal ongetwyfeld behandel gewees het 

gedurende die e~rste drie jare, maar op hierdie trap 

moet die leer1ing 'n algemene idee kry van die ontwik-

keling van die Israe1iete soos dit in die Ou Testament 

gegee word. 1 ) 

Die nuwe re~ling het die verantwoorde1ikheid vir 

die ontwerp van 'n leerp1an in Bybelgeskiedenis dus op 

die indiwidue1e hoofde van skole gelaai, onderhewig aan 

die goedkeuring van die inspektours van onderwys. Hier-

moe is nou tot die-ander uiterste gegaan. Terwy1 die 

kerke die inhoua van die leerp1an in 1917 bepaal het, 

is al1e seggenskap van die kerk nou offisiee1 misken. 

Slegs die inspekteur van onderwys was 'n kontro1erende 

mag, 'n stap wat in die praktyk nie veel waarde gehad 

het nie. Wie sou bepaa1 of die inspekteur self regsin

nig is? Terwyl in die meeste geva11e Bybe1geskiedenis 

nie eens van genoeg belang geag is om in die a1gemene 

jaarrapport daarna te verwys nie, sou daardie inspek

teurs waarskyn1ik ook nie die moeite gedoen het om 

1) T.O.D.: Regulasies betreffende Laerskole vir Blanke 
Kinders met Wenke insake Leergange 1919, 7-8. 
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benewens hul ander werksaamhede, die tientalle verskil

lende leerplanne in hul verskillende kringe aan 'n gron-

dige en moeitevolle ondersoek te onderwerp nie. Hier 

was nou geleentheid vir 'n groot verskeidenheid leer-

planne en algemene koersloosheid in hierdie belangrike 

vak- en dit net maar as reaksie teen die enigsins on-

hanteerbare vorige leerplan. Die ernstige hoof kon nou 

'n deeglike leerplan opstel; die ligsinnige en godsdiens

lose hoof kon dit maar liggies doen. 

In 1934 is 'n gedeelte van 'n departementele 

omsendbrief as huldeblyk aan die nagedagtenis van wyle 

mnr. J.J. Marsh van Boksburg gewy. Sy invloed as groot 

onderwysman was mcesal geestelik en as voorbeeld van 

'n deeglike sillabus in Bybelonderrig, is die leerplan 

van sy skool gepubliseer, wat met goedkeuring van die 

kringinspekteurs dwarsdeur die provinsie nagevolg kon 

word.l) 

Die Marsh-leerplan het in elke klas voorsiening 

gemaak vir die van buite leer van seker bekende Skrif-

gedeeltes, behalwe by st. 1, 'n weglating wat ongerymd 

voorkom en waarskynlik 'n setfout is. By die grade, 

waarvan die leerplan gesamentlik is, word as geskikte 

kinderliedere bv. 11 Jesus min my" aanbeveel. Ook word 

daar hoegenaamd niks van die Ou Testamentiese geskiede

nis behandel nie. 

By st. 1 word, wat die Ou Testament betref, ver-

hale ingesluit 11~t Jesus van Sy moeder sou wou geleer 

het." Dit sluit dan verhale in van Noag tot by Dawid. 

Jesus sou dus niks van die Skepping wou geleer het nie, 

terwyl die Heilige Skrif tog duidelik leer dat die 

1) T.O.D.: Departementele Omsendbrief No. 2 van 1934, 
11 - 19. 
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twaa1fjarige Kind Jesus die Skrifgeleerdes in die Tempel 

met sy verstand en antwoorde verbaas het. (Luk. 2 vs. 47). 

So 'n opskrif is duidelik Metodisties, indien nie aan-

matigend nie. 

'n Verdere punt wat hinder, is dat daar in die 

verskillende standerds nie 'n logiese eenheid bestaan 

nie. So bestaan Afd. 1 (Nuwe Testament) van die leer

gang van st. 3 uit vier onderafdelings betreffende 

Jesus Christus s~ leer omtrent God. Afd. 2 handel oor 

verhale uit die Ou Testament en meer bepaald oor die 

Rigters. Dan vo~Afd. 3 waar Jesus oor die daelikse 

lewe leer en Afd. 4 handel weer oor die Ou Testament, 

die konings Saul, Dawid en Salomo. Dit is nie duidelik 

waarom Afd. 1 en 3 nie saam een afdeling kon vorm en 

Afct. 2 en 4 'n ander nie. Die leerstof kan dan des-

noods oor die vier kwartale versprei. word. Daar is ook 

weinig afwisselends in om dwarsdeur st. 3, wat die Nuwe 

Testament betref, niks anders as die leer van Christus 

te behandel nie. 

Ten slotte moet opgemerk word dat dwarsdeur die 

hele laerskoolkursus, en nie slegs by st. 1 nie, die 

hele skeppingsgeskiedenis weggelaat is. 1 ) Daarmee 

word die vader van alle mense en die sondeval gergno-

reer en 'n skewe indruk in verband met die verlossings-

werk van Christus gelaat. Deur sy stilswye omtrent die 

skepping Sdlf skaar die ontwerper van die 1eerplan hom 

aan die kant van die ewolusioniste en kan die Bybe1 

s1egs as 'n boek mGt goeie sedelesse beskou word. ~n 

dit is die le~rplan wat met soveel instemming deur die 
I Departement as 'n pragvoorbee1d voorgehou word. 

1) T.O.D.: Departementele Omsendbrief No. 2 van 1934, 
11 - 19. 
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Die kwessie van onderrig in Bybelgeskiedenis 

by laer- en middelbare skole is in 1929 deeglik op 'n 

kongres van skoolinspekteurs bespre~k. Aandag is weer 

eens gevestig op die bepalings van die Onderwyswet van 

1907 met betr6kking tot die onderwys in Bybelgeskiedenis 

by alle skole in Transvaal.l) Die Departement het ook, 

wat die toepassing van die gewetensklousule betref, per 

omsendbrief bepaal dat Joodse e.a. kinders wat nie die 

lesse in Bybelgeskiedenis bywoon nio, nie toegelaat mag 

word om gedurende genoemde lesse op die skoolterrein 

rond te spebl nie, maar op die een of ander manier nut

tig bcsig gehou moet word en wel onder toesig. 2 ) 

Die inspeksies laat die indruk dat die Bybel-

geskiedenis op 'n losse voet gekom het. Die prestasies, 

volgens die verskillende inspekteurs? was afwisselend. 

Di0 peii wat, te oordeel volgens inspeksieverslae, voor 

1923 aan die hand van die eerste alternatiewe leerplanne 

behaal is, kon tot dusver nog nie ge~wenaar word nie. 

Volgens inspekteurs Yates en Botha was die self-

opgestslde sken1as nie altyd bevredigend nie en kon die 

Bybelgeskiedonis in sommige skole verbeter word. Soms 

is 'n goeie skema vir die hele skool uitgewerk ter wille 

van orde en nie-oorvleueling. In ander was dit egter 

bloot toevallig, is die leerplanne aan die indiwiduele 

onderwysers oorgelaat en was die uitwerking uiters na-

delig. Die gebruik van vereenvoudigde Bybels of Bybel-

stories is handig, veral waar die onderwyser nie die ver-

telkuns besit nie, maar verwaarlosing van die gebruik 

van die Bybel self moet afgekeur word, en dit gebeur 

1) T.O.D.: Departementele Omsendbrief No. 33 van 1929, 
item 525. 

·2) T.O.D.: Departementele Omsendbri8f No. 10 van 1925, 
item 191. 
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dikwe1s. Op 1etterkundige gebied a11een word taa1ge-

bruik al verbeter deur Bybelsinne en aanha1ings. 

Deur genoemde inspekteurs is die belangrike 

rigting ten opsigte van geheuewerk aangedui, wat vandag 

so 'n groot ro1 in die praktyk van godsdiensonderwys 

spee1, nl. die sogenaamde kernverse. In p1aas van aparte 

gedeeltes vir memorisering, het hul1e treffende tekste 

uit die behande1de gedeelte van die dag se les aanbevee1 

vir herhaling. 1 ) 

Volgens D. Linney is die Bybe1geskiedenis nie 

behoorlik onder'V·,ys nie. Die hooffei te van die Ou Tes

tament en van die lewe van Christus is gewoonlik goed 

bekend, maar interessante boeke soos Handelinge en 

Nehemia word v~rwaar1oos. Leerlinge in die ho~r k1asse 

behoort 'n bruikbare kennis van die Bybelse Aardryk~

kunde te h~ om die geskiedenis wat hul1e behandel, te 

kan verstaan. W. Orban het bevind dat die Bybelgeskiede-

nis in die mecste sko1e bevredigend is, veral as daar 

nie te vee1 in besonderhede getree word nie. 2) B.J. Vil-

joon het dit veral teen die voor1eesmetode, veral uit 

die kinderbybe1, gehad. T.C. Botha kon meedeel dat die 

Bybelgeskiedenis goed onderrig word en dat die pei1 

goed is. Vo1gens C.J. Blom toon dit groot ooreenkoms 

met die Sontiagskoolk1asse. Dear is te veel herhaling 

terwyl in die praktyk geen aandag aan die aardrykskun-

dige, sosiale, politieke en godsdienstige aspekte in 

die ho~r klasse bestee word nie.3) Dieselfde inspek

teur kon in 1935 meld dat Bybelgeskiedenis 'n sekere 

mate van vord0ring toon. Die onderwer is op takver

gaderings met onderwys0rs bespreek en ook per omsend-

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1931, 103. 
2) Ibid., 82. 
3) Ibid., 77, 84. 
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brief aangewakk8r. In die laer klasse is daar egter 

te min aanskoulikheid en e8nvoud. By die ho~r klasse 

moet oor die algem0en me~r in die lesse vervat word om 

die gewenste agtergrond te skep.l) Volgens W.T. Hurter 

nebm hierdie vak gewoonlik die vorm aan van vertelling 

uit die Bybel sonder veel verklaring. Hoewel die onder

wyscr verplig is om neutraal te bly in verband met vrac:~g

stukke oor dogma, kan hy tog die waarde van sy lesse 

aanmerklik vcrhoog deur beter gebruik van die kaart van 

Palestina te maak, en ook deur die aanvulling en uit-

breiding van sy eie kennis van die godsdienstige instel-
. 

lings en die burgerlike en staatkundige lewe gedurende 

die tydperk onder behandeling. 2 ) 

Om aan te toon dat die Departement groot waarde 

aan die vorming van die karakter in die skool heg, het 

die Direkteur in sy verslag 'n lys genoem van die ver-

enigings wat al aansoek gedoen het om in die skole op 

te tree, onde:c andere die Voortrekkers, Padvinders en 

C.S.V. Hierdic versoeke is toegestaan. Op die st. 6-

sertifikaat verskyn ook die vak Bybelgeskiedenis.3) 

'n Adviser~nde komitee het in 1934 die kwessie van uit-

saaidienste vir skole oorweeg en vanaf die eerste kwar-

taal van 1935 is die diens in werking gestel. Ook 

godsdiens in die onderwys het 'n plekkie daarin gekry. 

So is bv. in Februarie en Maart 1940 'n reeks praatjies 

onder die opskrif .. Readings from the Bible" deur eerw. 

W.A. Constable gelewer.4) 

Wat inspeksieverslae betref, was 1936 'n maer 

jaar vir die Bybelond8rrig. Nie eGn van die inspekteurs 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1935, 
2) Ibid., 117. 
3) Ibid., 40, 153. 
4) Ibid., 1934~ 16 en Die Onderwysgaset, 

taal 1940, t58. 

84. 

Eerste Kwar-
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h t . t d" k 1d . 1 ) e 1e s van 1e va verme n1e. 

In 1937 was die enigste inspekteur wat iets 

omtrent Bybe1geskiedenis op te merk gehad het, W.F. 

Schoon wat v~.rk1aar h:. t dat die onderwys in die va.k 

varie~r. Waar dit die onderwysers erns is, befnv1oed 

hierdie vak al die skoclwerk en word ook die geskied-

kundige en aardrykskundige agtergrond op intelligente 

wyse behandel. In sommige geval1e is dit egter gebrek-

kig en word dit selfs in die ho~r klasse nog beperk tot 

Bybelverhaaltjies. 2 ) 

Vo1ledigheidshalwe moet hicr vermeld word dat 

in die Direkteursverslag van 1938 ge~n melding van Bybel-

geskiedenis gemaak is nie. In 1939 het slegs R.E. 

Lighton vermeld dat die vak in die omgewing van Nylstroom 

goed onderwys word.3) 

Ondanks die aanbeveling van die Onderwyskom-

missie van 1917 dat Bybelgeskiedenis net so deeglik ge-

inspekteer en daaroor gerapporteer moet word as oor die 

ander skoolvakke, is daar in die algemene jaarrapporte 

weinig plek vir die gewyde vak ingeruim. Terwyl daar 

darem nog twintig jaar vroe~r sowat vier vermeldings 

per jaar, en soms wel breedvo~rige besprekings van die 

vak in die inspekteursrapporte aangetref is, word nou 

die verskynsel aangetref dat vsrslae vir die vier jaar 

tusecn 1936 en 1939 tesaam slegs tw~e verwysings bevat. 

Voorwaar nie 'n entocsiastiese beje~ning van die vak wat 

so 'n groot geaeelte van die bevolking so na aan die 

hart l~ . I n1e. 

Intussen het die Departement prysaankondigings 

l) Direkteur van Onderwys: Verslag 1936. 
2) Ibid., 1937, 77. 
3) Ibid., 1939, 85. 
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en gewone aankondigings in verband met Bybelse 1ees

stof en muurprente gedoen, radio1esse het hul gang ge

gaan, skoolrade hbt van tyd tot tyd aansoeke o~rweeg 

om skoolgeboue vir godsdienstige aangeleenthede te mag 

gebruik, en sommige skoolkommissies het 'n wakende oog 

oor die Bybelonderwys gehou. 1 ) 

Dit mag ook hier genoem word dat Transvaalse 

skole in 1942 amptelik 'n nuwe Bybelgeskiedenis leerp1an 

in gebruik geneem het. 2) 

2. 1937 En die Bybe1onderwys. 

(a) Ondersoek deur die kring van Afrikaanse hoofde. 

1937 was 'n bedrywige jaar wat godsdiens in die 

onderwys betref. Nie all0en h~t die kerke van hulle 

1aat hoor nie, maar ook is 'n omvattende ondersoek deur 

die Kring van Afrikaanse Skoolhoofde na die posisie van 

Bybelonderrig op die Randse sko1e ingestel. Die uit-

slag van die bevindings ten opsigte van laerskole was 

die volgende: 

Die skole bestoe 0 - 70 minute per week aan 

gesamentlike Bybelonderwys deur hoof of 1eraar; gemid-· 

de1d 2 uur en 16 minute aan Bybellesse insluitend By-

be1kennis; 5 - 30 minute per week aan Bybelversies. 

82% maak gebruik van die kinderbybel, meesa1 net tot . 
st. 3; 90% gebruik die Bybel as k1asboek; 13% van die 

kinders het Bybels vir skoolgebruik; 84% gee geen aan

tekeninge nie; 50% laat die Bybellesse nie i1lustreer 

1) Hekpoort Skoolkomrr1issie: Notule 23.8.40; verder die 
gebruik1ike amptelike stukke. 

2) Die leerplan word in Hoofstuk VIII in besonderhede 
bespreek. 
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nie, 38% wel, 12% af en toe. 69% van die hoofde is te

vrede met die resultate van Bybelonderrig aan hul skole; 

24% was bereid om wenke vir die verbetering daarvan aan 

die hand te doen. 84% verbind sedelesse met Bybelge

skiedenis. 54% van die klasonderwysers open die dag se 

werk met gebed; 30% nie; 16% van di~ gevalle die hoof 

alleen. In die meeste gevalle word hallelujaliedere, 

psalms en gesange gesing; in 'n klein persentasie geval

le psalms en gesange alleen. 44% laat die dag se werk 

afsluit met gebed, 50% nie, en 6% net Vrydae; by 70% 

word die Onse Vader gebruik vir gesamentlike klasgebed. 

80% beskou die publieke skoal as die eewenste plek vir 

Bybelonderrig. Uit die 530 leerkragte aan die Rand is 

18 in 1937 vrygest6l van ond~rrig in die vak. Byna al

mal gee Bybelonderrig volgens Christelike beginsels. 

Skoolhoofde het hul menings vrylik gelug, waar

van slegs enkeles hier weergegee word: 

Die vak moet slegs geg0e word deur persone wat 

liefde en aanl~g daarvoor het; 'n groat persentasie on

derNysers beje~n dit nie ernstig genoeg nie. Blote 

feitekennis van Gods Woord sander insig in die goddelike 

waarheid en in die heilsplan van God wek net opgeblasen

heid; daarom moet begrip van die Drie~nige eerste kom~n 

Bybel- of feitekennis tweede. Godsdienssin en Christe

like deugde moet beklumtoon en die sedelike opvoeding be

vorder word in en met Bybelonderrig. Omdat die inspek

teurs nie ve~l klem op die vak 1~ nie, verslap onder

wyser en kind. Bybelonderrig op skool bevredig nie, 

maar die fout 1~ nie by die godsdiens nie, wel by die 

onderrig; nie by die saak nie, maar by die persoon. 

Verbetering kan all~en verwag word wannear verbeteri~g 
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in die insigte van di8 onderwysende personeel in hier

die saak ingetre~ het. 1 ) 

Predikante uit die drie Afrikaanse kerke het 

ook op versoek hul menings uitgospreek en almal hot te 

kenne gegee dat hulle nie tevr..;de is met die Bybelken-

nis van die leerling wat die laerskool deurloop en hul 

vir 11 aannGming" aanmeld nie. Die gebrek aan kennis van 

Bybelse waarhede en leringe is oorstelpend. Baie oar

sake van die mislukkings word genoem en op vele leemtes 

gewys. Oor diekwessie van die invoer van kerkg8skiede

nis op skool was daar hoegenamnd geen eenstemr.u.igheid 

nie. Die meerderheid was ten gunste v&n die gebruik van 

die kinderbybel as handboek. Almal was ten gunste van 

die leer van dele uit Gods Woord mits dit nie onsmaaklik 

gemaak word deur uitskryfwerk, straf, ens. nie. Onge

V•-:;c;r die helftG was teen die opsetlike gebruik van sede-

lesse na aanleiding van die Bybelles. Die meerderheid 

was ten gunste van gesamentlike opening deur die hoof, 

die personnlike gebed deur die onderwyeer by die ope-

ning en sluiting van die skool en dat dit daagliks moet 

geskied; ook dat die Byb0l op die boekekatalogus van die 

Dopartement kom. Ten opsigte van die plek van Bybel-

onderrig in die goewl'rmentskool, ver~;..;istes aan die on-

derwyser gestel en die opleiding daarvoor, is die reeds 

bekende argumente weer opgehaal. 2 ) 

Die ondersoek na die toestand van die gods-

di8ns in die onderwys aan die Rand het heL:lwat organi-

satoriese en godsdienstige aangeleenthede aan die lig 

gebring. Bybelonderwys kom nie tot sy reg nie; daar-

1) Kring van Afrikaanse Skoolhoofde: Kommissie van onder
seek na die toestand van godsdiensonderwys aan die 
Rand 1937, Verslag. 

2) Ibid. 
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cor was almal dit eens. Net die inspekteurs se siening 

het deurgaans optimisties gebly in die enkele vermeldings 

wat ocr die vak in die jaarrapportc gemaak word. Hier-

moe is dan meteens ook een van die leemtes aangedui. 

Nie net aan die onderwys~rs en organisasie van die vak 

nie,naar ook aan die inspekteurs en inspeksies moet 

aanuag geskenk word. 

(b) Die Provinsiale Onderwyskommissie van 1937 en die 
Bybelonderrig. 

Maar 1937 het nog meer as net die omvattende 

cndersoek na die posisie van godsdiens in die onder,,ys 

aan die Randse skole gebring; die Provinsiale Onderwys-

km:unissie moes nl. onder meer ook ondersoek instel na 

die Bybelonderrig. Ds. W. Nicol was voorsitter van die 

Kommissie wat ondersoek moos instel 11na die onder•:.ys-

stelsel van hi~rdie Provinsie ten einde aanbevelings 

te doen wat daartoe mag strek om die doelmatigheid van 

die stelsel te vermeerder, dit tc laat aanpas by die 

modernste ontwikkelings op onderwysgebied, en dit in 

staat te stal om op bevredigende wyse te voldoen aan die 

vervistes va..Yl alle klasse van die bevolking.l) 

Die O~erwysko~nissie het breedvoerig verslag 
A 

gedoen ten opsigte van Bybelonderwys. In Par. 539 van 

die verslag word me~gedeel dat die provinsiale onder-

wys in Trausvaal op 'n besliste godsdienstige en be

paaldelik Christelike grondslag berus. As gevolg van 

die druk bespreking van die godsdiens in die onderwys 

tydens die aanname van die Ondorwyswet van 1907, is 'n 

l) Provinsie Transvaal: Verslag van die Provinsiale 
Onderwyskommissie 1937, 5. 
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spesiale hoofstuk van die Wet aan die vraagstuk van 

Bybelonderrig gewy, wat wel gewysig kan word, maar histo-

ries beskou besit dit in 'n mate die aard van 'n kon-

tr'ak. Die getuies het daarop a<::..ng,,dring dat mt:er aan 

godsdiens in die onderwys gedoen movt word. 

Die Kommissie is daarvan oortuig dat Bybelon-

derrig die grc.ndslag van alle ond-::rwys is, dat di t die 

volk bbstendig, veral so 'n saamgestelde volk, dat dit 

die middel is om 'n sterk persoonlike karakter op te 

bou en dat kultuur sonder godsdiens nie betroubaar is 

nie. Die bovolking in Transvaal verlang dat Bybelonder-

wys in 'n Christelike gees Em as 'n integrerende deel 

van die skoolleerplan gegee mo.;;t word.l) 

Volgens getuies is die toe stand van die vak 

in die skole betreurenswaardig, agtE-rlik en erg verwaar-

loos, 'n blote formaliteit. Dit word sleg gedoseer, 

min aandag word aan die Nuwe Testament gewy en 11 Bybel-

onderwys is 1 n wrede klug". Li~;;:war ge<:m Bybelonderrig 

as dat die huidige toestand van sake sal voortduur. 2) 

Die volgende oorsake het veral die toestand in die hand 

gewerk: 

l. Die normaalkollege bou op 'n swak fonda

ment want by die behandeling van die metodiek word •n 

groot mate van Bybel- en agtergrondkennis veronderstel, 

en somrnige studente besit min godsdienstige onQervinding 

en 'n geringe besef van bonatuurlike werklikhede. Die 

Kommissic is egter oortuig daarvan dat die kolleges al

les moontlik doen om die fondament te versterk en gods

dienstige ondervinding deur middel van godsdienstige 

l) Provinsie Transvaal: Verslag van die Provinsiale 
Onderwyskommissie 1937, par. 539 en 540. 

2) Ibid., par 542. 
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ond8rvinding deur middel van .godsdi8nstige bedrywighede 

te beworkst~llig. 

2. Die skool self lower sy eie moeilikhede. 

So is d~ar die organisatoriese sy: nie-Christene teen-

woordig en 'n afgewaterde l~erplan word gebruik • 

. Ook word die vak klaarblyklik nic doelm.atig getnspek-

t0er nie. Die inspeksie behocrt beslis stip nagekom te 

word. Die grootste moeilikheid on tstc-.an egter wanneer 

die lev,,e van die onderwyser nic in oor-..cnstt:m.ming is met 

die onderrig wat hy gee nie. Hy doen onherstelbare 

skade aan die geestelike lewe en karakter van sy leer-

linge. 

3. Die middelbare skole bied 'n uiters belang-

rike gelo~nthcid vir godsdiens in die onderwys, 'n ge

l~:.:~ntheid waarvan omtrent gc-:-n ge;bruik gemaak word nie. 

(Hicroor later meer.) 

4. Die huis en hedendaagse lewenstoestande is 

Lliskien diE: grootste hindernis. Die huis funksionet-r 

minder doelm.atig, nie alleen as gevolg van verwaarlosing 

van huisgodsdiens nie, maar ook ten opsigte van same-

werking met die skool. By die huis moet die regte gods-

dienstige atmosfeer wees, die voorbereiding vir wat 

verd8r in die skool geleer word.l) 

Die roeping van die skool insake Bybelonder-

rig is: 

(a) Die skool is nie die plek om die dogma te 

leer wat eie is aan 'n bepaalde gesindte of sekte nie. 

Dis feitlik onmoontlik om die kerngedeeltes van die Bybel-

geskiedenis te behandel sender dat daar •n lcerstelling 

uitstraal, veral uit die leer van J~sus. Die bepaling; 

1) Provinsie Transvaal: Verslag van die Provinsiale 
Onderwysko~~issie 1937, par. 543. 
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11 Geen leer of dogma cit; aan Emige godsdienstige ge-

me~:.mte", is verwarrend en bE.;hoort vervang te word deur 

.. Mag geen spesifiek sektariese let;r of dogma wat eie 

is aan 'n bepaalde godsdienstige gesindte of sekte on-

derrig word nie." 

(b) Dit is ewe min die plig van die skool om 

daarna te streef om die wil van die kind tot oorgawe 

aan God te lei. Dit is CE.;rder die funksie van die ouer 

en instellings van die kerk. Nietemin is die invloed 

van die toegewyde onderwys~r oorweldigend op die ouer 

l~:;;erlinge. 

(c) Die fcite en leer van die Bybel is die ver-

naamste werktuie van die onderwyser by Bybelonderrig en 

'n godsdienstige volk kan eis dat hul kindars hierdie 

kennis op skool sal opdoen deur eerbiedige en simpa-

tieke meedeling. 

(d) Die publiek het ook die reg om te eis dat 

die skcol alles moontlik sal doen om die Christelike 

deugde te ontwikkel, nl. waarheid, onselfsugtigheid, 

reinheid, eerlikheid, liefde, evrbied, e.d.m. Gods

diens in die onderwys mo~t nie net nog 'n vak in die leer-

plan wees saam met soveel ander vakke nie, maar moet 

die hele lawe van die skool deurtrek en bernvloed. 1 ) 

Die KoillQissie hbt dan die volgende aanbevelings: 

(a) Die grootste sorg moet gedra word b~ die 

werwing van nuwe kragte vir die onderwysberoep; die 

persoonlike karakter van die aspirant-onderwysers is 

van die grootste belang. 

(b) Die Departement mo~t hom by iedere nuwe 

1) Provinsie Transvaal: Verslag van die Provinsiale 
Ondcr·•·1yskommi ssie 19 37, par. 544. 
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aanstelling aan 'n normaalkollege daarvan oortuig dat 

die applikant vir die pos van lektor in die Bybelvak 

besondere kwalifikasies vir daardie werk besit. Ook 

word aanbeve0l dat normaalkollegestudente anng~mocdig 

moet word om aan buitemuurse bedrywighede deel te neem. 

Aan6esien die fondaruent waarop die opleiding in die meto

diek van Bybelonderrig gebou word, soms swak is, word 

aanbeveel dat Bybelgeskiedenis •n vak in die normaal

kolleges sal wees. 

(c) Daar moet 'n handboek vir Bybelonderrig 

opg~stel word en wel op so 'n wyse dat dit ook tuis vir 

aanvullende Bybellees gebruik kan word. 

(d) ~s die Departement die versckering van 

alle gesindtes kan kry dat daar niks in die skoolkate

gismus is wat met hul leer bots nie, word aanbeveel dat 

die kategismus vir gebruik aangen6em word as 'n leidraad 

by die onderrig. 

(Die kategismus vir laerskole bestaan uit 64 

vrae en antwoorde. Dit sluit onder meer in die Onse 

Vader, die Tien Gebooie &n die J .... postoliese Geloofsbely

denis (die Twaalf Artikels). Vraag 50 met sy antwoord 

sal bv. sekerlik nie die goedkeuring van die Sewende 

Dag-Adventiste wegdra nie, om maar een vocrbeeld te 

noem waar Jie kat~gismus nie by die bepalings van die 

Wet van 1907 verby sal kom nie. Vraag 50 lui: 11Watter 

les word in die Vierde Gebod bevat?" en die antwoord is: 

11 Die Vierde Gebod leer ons dat God ons ses dae in die 

week gegee het vir ons gewone werk, en dat een dag vir 

rus en godsdiens afgesonder moet word. Christene hou 

die eerste dag van die week, want op die dag het die 
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Here Jesus uit die dood opgE.staan.")l) 

(e) Daar word ook aanbeveel dat die werk in 

alle gevalle op so 'n wyse ingedeel word dat die onder-

wyser wat hom aan Bybelonderrig onttrek, nie daardeur 

bevoordeel word nie, dct hy bv. 'n vry periode sal h~. 

(f) Ten einde belang in die vak te toon en 

die belangrikheid da~rvan te beklemtoon, moet die in-

speksie gereeld en mGt erns gehou word. 

(g) Die posisie van die middelbare skole moet 

ernstig oorweeg word. (Onder die middelbare skool sal 

hierdie aanbeveling nader bespreek word.) 

(h) Dit is gebiedend noodsaaklik dat elke 

kind gereeld die Bybel moet hante~:;r en lees. Dit word 

derhalwe aanbeveel dat die Bybel op die boekelys ge-

plaas word, sodat kindcrs wat nie 'n eksemplaar van hul 

eie kan aanskaf' nie, dit op die manier kan verkry. 

(i) 'n FormGle daaglikse opening wat bestaan 

uit 'n haastig gelewerde gebeu, die sing van 'n lied 

gevolg deur sekere skoolbesigheid kan beslis nadelig 

wees. 'n Kort, gepaste periode vir die oggcndgebed, 

waarin 'n tcon van werklikheid he~rs, kan 'n baie groot 

godsdienstige waarde besit. Dit word aanbevcel dat skocl· 

hoofde aangemoedig word om by wyse van sorgvuldige voor

bereiding die beste gebruik van hierdie daaglikse peri

ode te maak. 

(j) Die gebruik van die rolprent besit groot 
2' 

waarde by die behandeling v&n godsdiens in die onderwys. · 
v 

(In Aanhansel E, bladsy 286 word 'n lys gekeurde 
1\ 

handboeke vir gebruik in die vak aangegee.) 

1) Provinsie Transvaal~ Verslag van die Provinsiale 
Onderwyskcm.rnissie 1937, Aanhangsel F, 286- 290 • 

. 2) Ibid., par. 545. 
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Die Nicol-verslag het wye belangstelling gc

niet. Op die Algcmene Kerkvergadering van die Hervormde 

Kerk in 1940 is dit bespreek. Daar is gevoel dat die 

boekelys verder aangevul kon word. Daar is aangedring 

op die benoeming van 'n Adviserende Komrnissie vir die 

onderrig in Bybelgeskiedenis in die AfrikaansmediUlil-

skole, waarin al drie die Hollandse kerke van die Pro

vinsie verte8nwoordig sou wees. 1 ) 

Wat betref par. 544(a), sal die geskikstc Afri-

kaanse bewoording in verband met die bepaling van dog-

matiese onderwys wees: 11 Geen kerklik of sE:ktaries 

leerstellige -onderrig sal &,ege~ word nie." Die Ned. 

Herv. Kerk bcsef dat die bedoeling nooit geh~el en al 

prakties uitvoerbaar is nie, maar sien graag dat die 

wet op hierdie stadium so bly staan. 2 ) 

Aanbeveling (c) van par. 545 behoort soos 

volg te lui: 11 dat 'n handleiding vir onderwysers vir 

onderrig in die Bybelgeskiedenis in gebruik sal kom, wat 

ook die nodige voorligting oor die Onderwysleer van die 

vak sal aanbied." Ten opsigte van par. 545 (d) oor die 

eenvoudige kategismus vir gebruik in skole, onderhewig 

aan inster~1ing van alle ouers, is die Ned. H~rv. K~rk 

se opvatting dat die voorstel lynreg in stryd is met 

die skoclwet van 1907 en met die Provinsiale Ond(..rwys

kmillJlissie sc:: eie aanbev-:;ling in par. 544 (a). Di t sal 

ook nie goeie werk afgee as die kinders in die kerk die 

Kortbeorip leer en 'n ander leerboek in die skool ge

bruik nie. Dan kan die Ned. Herv. Kerk ook nie orals met 

die voorg'"'stelde kategismus saamstem nie.3) 

1) Ned. Hcrv. Kerk~ Notule van Algemene Kerkvergadering 
1940, Rapport van die Onderwyskommissie. 

2) Ibid. 
3) Ibid. 
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Wat par. 545(f) betref, is dit wenslik dat die 

aanbeveling uitgebrei word eodat Bybelgeskiedenis 'n 

volwaardige eksamenvak in di~ laerskool sal wees, maar 

dat leerlinge wat deur die ouers daaraan onttrek word, 

1 n ander vak in die plek daarvan kan stel. Die rolprent 

in par. 545(j) geno~m, moet nie te veel gebruik word nie. 

Ander geskikte leermiddels moet m~0r gebruik word.l) 

In aansluiting by par. 545(f) het die verslag 

van die Ko:wrnissie van die Algernene Kerkvergadering van 

die Ned. Herv. Kerk, 1940 - 1942, gemeld dat 1 n afvaar-

diging na die Uitvoerende Komitee gestuur is om die saak 

te bepleit dat BybelgeskiedGnis 1 n verpligte skoolvak 

behcort te wees, gelykwaardig aan al die ander skool

vakke.2) 

Ook van Gereform~erde kant is 1 n mening oor 

die Nical-verslag uitgespreek deur J.V.C. wat verklaar 

het dat die Korili:::J.issie die genmendeerde Milnerisme verder 

wil anGndeer en o~1lap. Di t wil nou b.J 1 n stelsel van 

neutrale onderwys ook godsdiensonderwys gee .,as 1 n in-

togrerende deel van die skoclplan." Di t r:wet nou 1 n 

Christelike klGur kry. Die handboek vir Bybelonderwys 

en die kategismus soos vocrg~:;stel, sc...l nog nie help om 

sc 1 n kranke stelsel te d:okter nie. Daar moet 1 n rai.i-

kal~:; omvorrning vc:.n die skoolwese wees. 11Alleen waar 

die lewende Woord van God op skool regeer, alleen daar 

sal die Gees wat in die Woord van God spreek, alles 

deuradem." Ten opsigte van die kategismus word verder 

opgemerk: 'n Kategismus wat ongeveer almal wil bevre

dig, is baie onbevredigend. .,Die Kerkblad" wil dan ook 

Geref. ouers waarsku teen die onderrigting van hierdie 

1) N(;;d. Herv. Kerk: Notule van .Algem.ene Kcrkvergadering 
1940 (Rapport van die Onderwyskommissie) 

2) Ibid., 1940- 1942 (verslag van Onderwyskom.missie) 
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kategismus aan hul kinders op skocl. Bybelgeskiedenis 

op die grondslag van verke0r~edogma is baie gevaadik.l) 

Die Ned. H~rv. of Geref. Kerk het die Nicol-

verslag baie gun~g ontvang. Ds. Wm. Nicol was destyds 

moderator van gem.elde kerk E:n die Sinode het sy dank 

oorgebring 11 Vir die bekwame wyse waarop hy die Kerk op 

die Provinsiale Onderwyskonw1issie verteenwoordig het en 

meer in besonder vir die deeglike rapport wat groten-

dGels sy persoonlike was". Die rapport word, wat in-

houd en vorm betref, beskou as een van die beste onder-

wysrapporte wat nog ooit gelewer is. Duidelik en onom-

wonde is die rigting van die kerk op die gebied van on

dGrwys voorgedra en verdedig. 2) 

Die Departement van Onderwys het ook van hom 

laat hoor. Hy het dadelik 11 0p grond van die cngunetige 

getuienis van die Provinsiale Onderwyskommissie" opdrag-

te aan prinsipale en assistente uitgereik •. Aldie punte 
• 

van art. 34 is weer onder die aandag gebring en dan is 

bygevoeg: 11 As gevolg van hierdie wetsartikel is dit 

duidelik dat in Transvaal gousdiensonderwys as 'n es-

sensi~le leervak in die skole beskou word en daarom nie 

minder aandag behoort te geniet as enige ander vak nie. 

In die offisit~le leerplen word dit eerste genoem onder 

die verpligte lcervakke. Die Departement versoek alle 

onderwysers(esse) om die inleiding in die voorgestelde 

konsep-leerplan vir godsdiensonderwys noukeurig deur te 

lees. 3 ) 

Belangriker as die geskrewe leerplan is die 

gees, en die Departeruent verwag die konsensieuse betrag-

ting daarvan. Die onderwyser wat hom aan die Byhlles 

1) Die Kerkblad, 5.4.40, 9 - 10. 
2) N.H. of G. Kerk: Handelinge van die Sinode,l940, 56,57. 
3) T.O.D.: Depart0ruentele Gmsendbrief No. 4 van 1940, 

68 - 69. 
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onttrek, sal nie 'n vry periode b~ nie. Die Departement 

beklemtoon ook die daaglikse opening met gebed en Skrif

lesing in die klaskamer of gesamentlik. Dan word aanbe-

veel dat skoolhoofde aangemoedig word om by wyse van 

sorgvuldige voorbereiding die beste gebruik van bierdie 

daaglikse periode te maak. As dit daarin slaag om die 

regte atmosfeer vir die dag te skep, is dit tyd wat 

goed bestee is. 1 ) 

3. Kerklike optrede en C.N.O.-strewe:l917 tot 1942. 

In 1918 is 'n Onderwyskongres in Pretoria ge

re~l met verteenwoordigers uit die drie kerke. Die 

Vereniging vir Cbristelike Volksonderwys bet aanbevee1 

dat in die skoolwet voorsiening gemaak word dat gelyk-

gesinde ouers onderwysers deur middel van bul kommis-

sies kan mes, dat bul o.m. die godsdiens re~l sn die 

gees en rigting van bul skool bepaa1, asook eie normaal

skole stig. 2) 

Die Sinode van die Geref. Kerk het dieselfde 

jaar besluit om 'n kommissie te benoem om te sorg vir 

die samestelling van 'n geskikte kategismus vir skoal

en buisgebruik.3) 

In verband met dogmatiese onderrig bet T.C. de 

Villiers 'n uiteensetting in DIE KERKBODE gegee. Dog-

ma is wel nodig, en is nie, soos sownige mense g1o, 

sekere geleerde stellings wat die kerk uitgevaardig bet 

en elke ge1owige blindelings moet aanvaar nie. Skrif 

en dogma is nie twee verskillende dinge nie. Dis sle~s 

1) T.O.D.: Departementele Omsendbrief No. 4 van 1940, 
68 - 69. 

2) De Hervormer 15.6.18, vii. 
3) Geref. Kerk: Handelinge van die Sinode 1918, art. 148. 
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'n leerstellige uitspraak 0 ebaseer op Gods Woord en 

gegee deur die kerk as gesaghebbende instituut. Die 

dogma word uit die Skrif geput, 'n sistematiese for-

mulering van een of ander waarheid in die Skrif vervat. 

Slegs die dogmas wat hul grond in die Bybel vind, is 

gesaghebbend. 1 ) 

In .. De Hervormer" is die ordonnansie van De 

Chavonnes in herinnering geroep. Daar is op gewys dat 

die kerk vroe~r toesig moes hou oor die aard van die 

godsdiensondervvys en die inhoud daarvan bepaal, asook 

die regsinnigheid en bekwaamheid van die onderv1ysers 

ondersoek. Dit was 'n kenmerk van die skoo1 dat gods-

diensonderwys so •n vername plek ingeneem het. Die 

vraag was nou wat die kerk se inv1oed deesdae op die 

d . 2) on eri~ys J.s. 

Die skool het 'n duidelike ~aak, en as die 

onderivyser nuttige werk wil doen, moet hy die onder-

werp in Bybelgeskiedenis goed ken en boeiend kan ver

tel.3) 

Volgens 'n korrespondent was Bybelonderrig op 

die lesrooster 'n klug, 'n blote leesles deur die onder-

wyser of soms deur die kinders. Solank die Departement 

op sy normaalsko1e geen v~rsiening vir die spesia1e 

op1eiding in die vak maak nie, is en b1y di t 'n ,;farce" 

en die pub1ieke skool 'n godsdiens1ose en onchriste1ike 

skoo1. Liewer geen Byb~ of godsdiensonderrig nie as 

die oneerbiedige, ha1fhartige, God-onterende manier van 

die meeste sko1e. Om die posisie te red, moet die vak 

toevertrcu word aan persone in bcsit van 'n sertifikaat 

1) De Kerkbode 12.5.21, 540. 
2) De Hervormer 15.10.20, XJ.l. 
3) Ibid., 15.6.22, viii., 15.10.22, iv. 
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van hul kerk wat hulle geskik daarvoor verklaar. Daag-

liks moet minstens 'n halfuur in elke klas daarvoor be-

skikbaar gestel word. Die vak moet gernspekteer en in 

aanmerking geneem word met die oog o~ bevordering.l) 

In die verskeie ander uitgawes is sterk plei

dooie gelewer vir beter kennis van die Bybel by kinders. 

Gereelde repetisie en eksamens word bepleit as waarde

volle hulpmiddels. 2 ) 

Veral die dorpskole is skuldig aan verwaarlo-

sing van godsdiens in die onderwys. In die laer klasse 

word dit gegee net omdat die wet dit eis en omdat die 

inspekteur miskien daarna vra (wat hy gewoonlik nooit 

doen nie). Daar is bekende gevalle van Afrikaunse on-

derwysers wat openlike aterste is. Die onderwysers het 

herlewing nodig.3) Teen 1921 was die gevoel baie sterk 

vir die deeglike opleiding van onderwysers en dat Bybel-

geskiedenis 'n eksamenvak moet wees. Die gewetensklou-

sule vir andersdenkendes moet streng gehandhaaf word, en 

vir sulke vrygesteldes moet daar 'n plaasvervru1gende 

vak wees. 4 ) (Vergelyk hier Departementele Omsendbrief 

No. 10 van 1925, reeds aangehaal.) 

In 1924 het die Sinode van die Geref. Kerk 

hom uitgespreek ten gunste daarvan om samewerking met 

die ander kerke in Suid-Afrika te soek om te arbei teen 

die onchristelike gees in die landswette ten opsigte 

van laer en middelbare onderwys. Daar is aanbeveel dat 

kerkrade opgewek moet word om die stelsel van groep

onderwys weer saam met d1e ander kerke aan te pak; dat 

'n onderwyskongres van geesverwante georganiseer moet 

word wat druk op die outoriteite sal uitoefen om sovee1 

1) De Kerkbode 13.1.21, 49. 
2) Ibid., 22.12.21, 1544, ens. 

4
3) Ibid., 12.12.23, 1713 en 

) Ibid., 17.7.24, 931 en 13.12.24, 1595. 
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moontlik leerboeke van Christelike aard vir die laer 

en middelbare onderwys voorgeskrywe te kry; dat op 

parlementslede 'n beroep moet gedoen word om toe te sien 

dat by die opstel van wette in verband met onderwys 'n 

gesonde invloed op die skoolonderwys verseker word; dat 

predikante en skoolraadslede hul invloed op onderwysers

vergaderings en kongresse in die gewenste rigting sal 

laat geld.l) 

Die onderwysvraagstuk is met die volgende Si-

node in 1927 verder gevoer toe die Provinsiale Sinode 

van Transvaal die volgende beskrywingspunt ingedien het: 

Watter planne kan beraam word om skole te kry waar Gods 

Woord suiwer aan die kinders geleer word, en hoe kan 

ouers meer seggenskap kry in die benoeming en aanstelling 

van onderwysers? Daarop was daar maar weer die ou ant

woord: groepskole. 2 ) 

Die Ned. Herv. of Geref. Kerk het met sy Alge-

mene Vergadering in 1925 sy onrus uitgespreek oor die 

treurige godsdienstige toestande onder die studerende 

jeug, onder wie toekomstige onderwysers. Die gevaar 

dreig dat hulle al meer kerk- en godsdienslos word.3) 

Ook die Ned. Herv. Kerk het bedenkinge uitge-

spreek omtrent die gees aan die openbare inrigtinge en 

dat selfs aan inrigtings onder kerkrade se toesig gru

welike praktyke bestaan, en dat spotterny heers en on

christelike dinge gedoen word. 4 ) 

Prof. J. Chr. Coetzee het in verskeie artikels 

die soeklig op die verhewe doel en inrigting van die 

onderwys laat val. Dcur.opvoeding moet die kind nader 

1) Geref. Kerk: Handelinge van Sinode 1924, 60 en 188. 
2) Ibid., 1927, 16. 
3) Ned. Geref. Kerke: mandelinge van Negende Vergade

ring 1925, 16. 
4) De Hervormer 15.5.25, ix. 
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aan God gebring word, sodat die mens van God volmaak 

kan wees, tot alle goeie werk volmaak toegerus. Dis 

van GodsweM •n opgelegde taak.l) 11 Kan ons die Her

vormingsbeginsels vandag in die skoolstelsel gehand-

haaf sien, dan sou ons 'n suiwere doelstelling, uitgangs

punt en organisasie in die skoolstelsel gehad het!n 2 ) 

Die dBputate van die Geref. Kerk oor die groep

stelsel van onderwys moes in 1930 aan die Sinode rappor

teer dat die onderhoud met die Uitvoerende Komitee en 

samewerking met die ander kerke op 'n mislukking uitge

loop bet. Hulle wou verder poog om self 'n leerplan op

gestel te kry en onderwysers aan te stel. 3) In 1933 het 

die Sinode 'n beroep op al die gemeentes gedoen om dade

lik 'n begin te maak met die stigting van verenigings 

vir vrye Christelike skole. Die advies van die kommis-

sie ten opsigte van die organisasie van die onderwysers 

was o.m. om te sorg vir die opleiding van gereformeerde 

onderwysers.4) 

'n Algebele omswaai wat C.N.O. betref bet in 

hierdie jare by die Ned. Herv. Kerk ingetree. Waar dit 

hom in 1918 nog sterk vir groepskole beywer het en in 

1919 met die Algemene Vergadering besluit is dat die 
r 

kerk nie die voorgestelde lee~lan kan aanbeveel nie om-

dat bulle bly staan by die beginsel d~t die enigste op-

lossing van die skoolkwessie gele~ is in vrye skole, 

was die toestand in 1934 soos volg: 

Die Ned. Herv. Kerk verwelkom die Christelike-

nasionale idee, maar nie die middel nie. Dit veroorieel 

die groepstelsel van gelykgesinde ouers. Die drie 

1
2

) Die Kristelike Skoolblad, Mei 1932, 35. 
) Geref. Kerk: Almanak 1934, 123. 

3) Geref. Kerk: Handelinge van die Sinode 1930, art. 111. 
4) Geref. Kerk: Handelinge van die Sinode 1933, 104. 
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Calvinistiese kerke sal elk eie skole in plaas van 

groepskole h@, want daar is te groot verskille, Daar 

sal ook naas die groepskool die staatskool wees waar

uit die Bybel dan heeltemal sal verdwyn en 'n deel van 

die bevolking heeltemal sonder die Bybel sal opgroei, 

en dit mag nie gebeur nie. Die Christene het 'n roeping 

teenoor hul medeburgers, Christene sowel as nie-Chris

tene. Die oplossing, volgens die Ned. Herv. Kerk, 1~ 

daarin om die Bybel meer tot sy reg te laat kom in die 

skool, ouers meer mag toe te ken, ens. Dit kan gedoen 

word deur druk op die owerheid uit te oefen om die skoal

wet te verander. Daar word ook op gewys dat in Holland 

die stelsel reeds naas die staatskole bestaan en op 'n 

mislukking uitgeloop het. 1 ) 

Die Geref. Kerk het by monde van prof. J.A. du 

Plessis op hierdie houding geantwoord en onder meer 

daarop gewys dat die Ned. Herv. Kerk 'n radikale omswaai 

van mening s~dert 1918 ondergaan het. Die voorbeeld van 

Holland is in •n mate onvanpas. In Holland was die stryd 

teen die staatskool sonder die Bybel, in Suid-Afrika 

die hervorming van die bestaande staatskool in belang 

van die verskillende groepe ouers. Die groepskole wil 

nie kerkskole en ook nie staatskole h@ nie, maar ouer-

skole. Die beswaar dat daar te veel kerkskole sal wees, 

is 'n bloot kerkistiese standpunt wat nie in die weg van 

samewerking 'n struikelblok behoort te wees nie. 2) 

Op die C.N.O.-kongres in Johannesburg in 1935 

het die C.N.O.-strewe vo1gens die groepstelsel 'n ge
r voelige knou gekry toe die meerderheid van die konges-
"' 

l) Die Hervormer 28.11.34. 
Verge1yk ook De Hervormer 23.6.27, 329; Ned. Herv. 
Kerk: Almanak 1926, 105-111; Almanak 1928, 171-173. 

2) Die Kerkblad 6.3.35, 499. 
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1ede hu1le teen die groepste1se1 uitgespreek het. Die 

vo1gende punte is goedgekeur en het ander in die be

staande C.N.O.-manifes (wat oor die groepste1se1 handel) 

vervang: 

1. Hierdie Kongres, bestaande uit be1angste1-

lendes in Christelike onderwys, is oortuig daarvan dat 

die bestaande onderwysste1se1 opening gegee het en nog 

gee, dat kinders, wat doop1idmate is van die Christe1ike 

Kerke, afgevoer word van die ge1oof en sedes van hu1 

ouers. 

2. Die Kongres meen dat die hervorming voor-

1opig gesoek moet word deur die bes1iste verchriste-

1iking van a11e onderwysinrigtings tot bevrediging van 

die Christe1ike ouers, o.a. deur wetsverandering. 

3. Andergesindes van ge1yke oortuiging word 

vryge1aat om met bi11ike en se1fs ge1yke staatsteun vir 

hu1 kinders sko1e te verkry, waar b1yk dat hu1le deur 

geta1le of andersins dacrtoe geregtig is. 1 ) 

Die kommissie van die Algemene Kerkvergadering 

van die Ned. Herv. Kerk kon toe met genoe~ verme1d dat 

die Kongres besluit het om in die toekoms nie meer vir 

gToepsko1e te ywer nie, maar vir die verchriste1iking 

van die bestaande goewermentskole. 2) 

Op genoemde kongres het die toenma1ige Direk

teur van Onder~vys, G.A.C. Kuschke, ook 'n paar menings 

ten opsigte van godsdiens in die onderwys gegee. Hy 

w~s oortuig daarvan dat die regu1asies en wette vo11e 

vryheid vir Bybelonderrig op die openbare skoo1 gee. 

Ouers en skoolkomn1issies moet ook me~r gebruik maak van 

hu1 regte. en voorregte. Hy is onseker wat die kongres 

l) C.N.O.-Kongres, Johannesburg 1935, Notu1e, 6. 
2) Ned. Herv. Kerk: Notul~ van Algemene Kerkvergadering 

1937. 
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eintlik wil h~: dogma miskien? Hy is self 'n belydende 

Christen en voel self baie vir die godsdiens in die on

dervzys, maar het as onderwyser nie gevoel dat die wette 

enige stremming veroorsaak nie. 1 ) 

Op die Kerklike Ond~rwyskongres te Pretoria in 

1936 het die waarnemende Direkteur van Onderwys, H. 

Kreft, by die opening ges~ dat die kerk se werk waardeer 

word. Die kerk en die Departement verskil nie oor die 

plek van die godsdiens in die opvoeding nie. Godsdiens 

moet die basis van die onderwys wees en nie beperk tot 

die paar halfure per week nie. Dit moet die agtergrond, 

die lewe van die onderwys wees. 2 ) Die Konferensie het 

ten opsigte van Bybelonderrig op skole besluit: 

1. Die Konferensie versoek die outoriteite 

om bevoegde dosente vir die Bybelgeskiedenisonderwys op 

die normaalskole aan te stel, op dieaifde wyse waarop 

dosente vir gimnastiek, musiek en houtwerk aangestel is. 

2. Hierdie Kongres spreek die oortuiging uit 

dat die regte Bybelonderrig 'n onge~wenaarde geestelik-

opbouende en karaktervormende krag besit; dat 'n toege

wyde Bybelonderrig daarom 'n prim~re plek op skool en 

in ons hele opvoedingstelsel moet inneem; die Kongres 

is nie tevrede dat die vak met genoeg vrug doseer word 

in ons openbare skole nie, en meen dat die oorsaak 

daarvan is /dat die kennis nie altyd genoegsaam deur die 

Departement en sy Inspekteurs getoets word nie. Die 

Kongres versoek dus wetgewing en regulasies wat die in

spekteurs, hoofde en onderwysers kan beweeg om deur na-

vraag en toetse die vak tot sy reg te laat kom. 

1) Die Republikein 11.10.35. 
2) Die Gereformeerde Vaandel 

' Nov. 1936, 348. 
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3. Met die Departement van Onderwys word on-

derhandel in verband met die inste11ing van 'n eksamen 

in die normaa1sko1e vir studente van die kerke. 1 ) 

In die kerkalmanak en .. Die Kerkb1ad" is van 

Geref. kant nog druk gGskryf, maar die besef was dat 

die stryd vir C.N.O. vo1gcns di6 groepste1se1 ver1ore 

is. Prof. C.J.H. de Wet het dit ook as sy mening uit-

gespreck dat die stroom tedn die beweging di~ swanesang 

van die C.N.O. is, ~n hy noem dan •n paar oorsake. Prof. 

D.J. van Rooy het egter gep1eit dat die moed-opge~ry nie 

a1gemeen moet word nie. Hoewe1 die Ned. Herv. Kcrk teen-

kanting bied, is da&r samewGrking van die kant van die 

Ned. Hcrv. of Guref. Kerk. 2 ) 

Met sy Sinode van 1937 het die N.H. of G. Kerk 

ook aandag aan die posisi~ van die godsdiens in die on-

derwys gcgee. Vers1ag van die K~rk1ike Onderwyskongres 

is gedoen en die manifes van die C.N.O. goedgekeur. 

Daar is ook verme1d dat 'n e0nvoudige kategismus, opge-

ste1 vir gebruik in 1aersko1e, deur •n gesament1ike kom-

missie van die Prot~stantse kerke in Suid-Afrika opge-

ste1 is om 'n verenigde front in die onderwys te kry 

teen die onge1oof en byge1oof wat soms op die sko1e ver-

kondig word, maar die saak het mis1uk omdat daar nie 

ecnstemmigheid verkry kon word oor die doe1, inhoud, 

vorm, ens. nie. Op die Sinode is ook gemc1d dat die in

spekteurs geree1d navraag doen of die Bybe1onderwys 

vo1gens die voorskrifte van die wet gegee word. Die 

Departcment is ook teen< die inste11ing van 'n eksamen 

vir Bybe1onderrig op sko1e.3) 

1)" Die GereformcE:rde Vaande1, Nov. 1936, 352. 
2) Die Kerkb1ad 15.9.37, 27 en 28. 

Vg1. ook Geref. Kvrk: A1manak 1936, 122; 1937, 177. 
3) N.H. of G. K~rk: Hande1ing van Sinode 1937, 117-121, 

485-486. 
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Die Kommissie vir Opvoeding het ook aanb~v~bl 

dat die Permanente Opvoedingskommissie samewerking met 

die ander Hollandse kerke sal soek om 'n handleiding 

op te stel wat die voorgeskrewe skema van Bybelonderrig 

sal dek. Verder is aanbeveel dat al1e pogings aangewend 

sal word dat die tyd op die lesrooster aan die vak toe-

gewys, w~rklik vir die doel gebruik word. Die Sinode 

dring andermaa1 by die Departement daarop aan om 'n ek-

samcn in Bybelkennis af t~ neem. In geval van waiering 

sal die samewerking van die ander kerke gesoek word om 

'n korilluissic vir sodanige eksamen in te stel. 

Die teenslag op die Onderwyskongres was egter 

nie die genades1ag vir C.N.O. nie. In Desember 1937 

en Januarie 1938 het dr. E. Greyling bv. 'n paar wel

deurdagte artikels geskryf onder die opskrif ,.Wat is 

'n Christelike Skool?" Die slotsom waartoe hy geraak, 

is die volgende: Alleen wanneer die doel, die leerplan, 

die klasmetode, die opleiding van onderwysers en die be-

hc"'r in lokale en wyer kring deurtrek is van die Chris

telike lewens- en w~reldbeskouing, dan is dit 'n Chris

telike skool. 1 ) 

Ds. D.F. Erasmus weer het hom veral oor die on-

lo~nbare feit bekla dat die Christelike ou~rs oor die 

algemeen geen oog het vir die sedelik-godsdienstige ge-

vare verbonde aan die onderwys in die sogenc.:.amde neutrale 

staatskool nie. Die C.N.O.-strewe word byna. orals deur 

gebrek aan belangste1ling van die kant van die Christe

like ouers lam geslaan. 2) 

Met die sinodale vergaderings van die Geref. 

l) Die Gercf. Vaandel: Jan 1938, 7. 
2) Ibid., Okt. 1938, 309. 
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Kerk in 1939 en 1942 is ernstige aandag aan C.N.O. 

geskenk.l) In 1939 is C.N.O. opnuut in 11 Koers" en 

11 Die Kerkblad" bepleit, voral dcur prof. J. Chr. Coet-

zee. Daar is gewaarsku te~n 'n gesonde boginsel aan 'n 

ongeso11de praktyk te gaan waag, met ander woorde, hulle 

tevrede te gaan stel met 'n verchristliking van die be

staande staatskool. 2 ) 

In 1939 is 'n volkskongres ts Bloemfontein ge

hou waar die C.N.O. weer baie sterk beklemtoon is.3) 

Vol.:s:ons A.K. Bot is die elastiese wet en die 

milde toepassing van art. 34 vir die gewenste soort on-

derwysers egter geen bel~tsel om hul beginsel in die 

skole uit te lowe nic. Die' geheim van 'n wnarlik C.N.-

volksopvoeding 1~ nie in 'n nuwe wetgewing nie, maar in 

die hande van die C.N.-onderwyser. 4 ) 

Op die Sinode van die Ned. Herv. Of Geref. Kerk 

in 1940 is gerapporte~r dat die Kommissie viTI Opvoeding 

en Onderwys by die owerheid daarop aangedring het om 

Bybelonderwys verpligtend te maak tot st. 10 en dat 

jaarliks in die vak eksamen afgel~ word. Die vak moet 

ook op laer- en ho~rskole konsensieus deur simpatieke 

onderwysers vir die volle aangegewt.; periode onderrig 

word. Ook in die laerskool, sowel as in die ho~rskool, 

moet in die vak eksamen afgel~ word.5) 

Die Partikuliere Sinode van die Geref. Kerk 

van Transvaal het die eenheidsgrondslag van die Ned. 

Herv. of Gcref. Kerk se Ondervzyskommissie en die Geref. 

Kerk van Transvaal se C.N.O.-deputate aanvaar, soos op 

1) Ger0f. Kerk: Handelinge van die Sinode 1939, 104-107; 
1942, 199. 

2) Die Kerkblad 19.7.39, 15. 
3) Die Christelike skoolblad Sept. 1939, 5. 
4) Ibid., 6-10. 
5) N.H. of G. Kerk: Agenda vir Sinode 1940, 110. 
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die C.N.O.-Kongres van Julie 1939 bepaal, n~: 

1. Bybelgeskiedenis moet nie hormeties van die 

ander skoo1werksaamhede afgeskei word nie. 

2. Dit moenie b1oot 'n moadee1 van feite wees 

nie, maar geskraag word deur die geloofsoortuiging van 

die ouers soos vasge1~ in die belydenisskrifte. 

3. Ten opsigte van die Afrikanervolk beteken 

dit onderwys in Bybe1geskiedenis en Christelike leer 

konform met die Be1ydenisskrifte van die drie Hollandse 

kerke in Suid-Afrika. 

4. Die godsdiensonderwys in die C.N.O.-skoo1 

moet die sentra1e plek beklee, en moot nie alleen self 

van ho~ gehalte wees nie, maar moet die gees en rigting 

van aldie ander vakke en ganse skool bepaal.l) 

In 1942 is die Ned. Herv. Kerk se sienswyse 

deur ds. C.H. Rautenbach soos volg gemotiv~er in 'n ar-

tikel onder die opskrif 11 Kerklike-Godsdienstige Opvoed-

ing": 

11 Wnar die openbare skole nie kerkskole is nie, 

kan nie met reg verwag word dat die skool die kerk se 

werk - kategese - direk sal behartig nie, maar hoogstens 

'n indirekte bydrae sal lewer. Die godsdiens in die onder 

wys aan die openbare skool geskied vanJWe~ die wyere 

volksgemeenskap, en as dit 'n Christelike gemeenskap is 

met 'n Christelike bewind, sal die opvoeding vanself ook 

Christe1ik wees, maar nie bepaald kerklik nie. 97% 

van die Afrika&nsprekendes b~hoort aan een van die drie 

Ho11andse Kerke met diese1fde 1eerstukke. Indien 97% 

ouers, kindero en onderwysers in hoofsaak dieselfde 

C:Jristelike gG1oof- en 1e;wens1E:er huldig, sal die kerk 

se invloed op die opvoeding en onderwys, wat betref die 

1) Die Kerkb1ad 21.2.41, 11-13. 
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Afrikaanse skole, groot moet wees. Omgekeerd, die 

Afrikaanse skoal se indirekte bydrae tot die kcrklik-

godsdienstige vorming mo~t nie onderskat word nie. 

,,Ons kerklike opvatting was deurgaans da t op

voeding en onderwys in die skoal moet geskied in 'n 

Christelike-nasionale gees. Deur ons rcgte as Burgers 

en Ouers het ons die gelebntheid om invloed uit te oefen 

op die skole. Die idee van 'n Christelike kerklike op

voeding eis dat onsmoet ywer dat die openbare volkskool 

'n verlengstuk sal wees van die Christelike huisgesin."l) 

4. Na-prim~re onderwys. 

(a) Middelbare skole: 

Voorheen is reeds vermeld dat dit nie na wens 

toegegaan het met die Bybelonderrig aan hierdie inrigtings 

nie. InspeksieraiJpc:rte het aan die begin nooi t enigiets 

omtrent Bybelgeskiedenis bevat nie. Die vak is na wille-

keur georganiseer in die veronderstelling dat dit nie 

minder as een uur per week sou wees nie. Die dosering 

en inspeksie v&n die gcwyde vak is ten gunste van die 

sekul0re onderrig afg8skeep. Daar was geen eenvormige 

lcerplan nie en he~l dikwels ook geen skema waarvolgens 

indiwiduele skole of onderwysers gewerk het nie. Die 

vak was 'n blote 11 stopklip". Sommige hoofde het egter 

erns met die saak gemaak en met lus daaraan gewerk. 2 ) 

Die Gimnasium-Hogrskool van Potchefstroom het 

teen 1922 nog sy Christelik-nasionale karakter gedra. 

Die kerkraad van die Geref. K0rk moes egter tot sy leed-

1) Die Hervormer 16.3.42, 20-22. 
2) Inspekteurs van Onderwys en skoolhoofde: meegedeel. 
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wese opmerk dat die kennis van die Bybel by die kinders 

agteruitgaan. Die kcrkraad het sy 11 sedelike steun" 

aan die skool egter ernsig beje~n en in 'n gem00nte-

blaadjie van 1925 is onder meer geskryf: 11 As Gercfor

meerdes pas dit ons om die skool te ondersteun. Kinders 

moet na die Gimnasium gestuur word omdat hy 'n deur-en-

deur Christ~lik-nasionale karakter dra. Hy is gestig 

deur manne soos dr. Du Toit en wyle proff. Cachet en 

Kamp. Hy tel onder sy skoolkommissielede persone soos 

prof. DuPlessis, dr. Postma, dr. De Wet, en andere. 

Daarby het hy 'n staf van Christelike onderwysers en 'n 

leerplan wat veral ook insluit Bybelonderrig, Kerkge

skiedenis, en Bybelse OudheidkU.nde."l) 

In 1923 het die Ned. Herv. of Geref. Kerk deur 

middel van 11 Die Kerkbode" oor die bvtreurenswaardige 

posisie van godsdiens in die onderwys aan die middelbare 

skole gckla, waaroor die kerk sterk voel. Die lesrooster 

is glo reeds te vol met al die vakke sodat 11 geen" ge-

leenthElid gevind kan word om nog die Bybel by te voeg 11ie. 

Dit mag nie gedoog word dat dit hier uitgesluit word nie, 

want tussen die magteloosheid van die kerk en die on-

willigheid van die skool word 'n geslag gekweek wat min 

grondige kennis van die Bybelgeskiedenis het. Bybel-

onderwys moet as 'n volwaardige vak in die ho~rskool be-

skou en aan vrywillige onderw~sers opgedra word. Die 

een uur per week moet streng gehandhaaf en 'n leerplan 

opgestel word. Vir voorbereiding moet leerlinge die 

Bybel of 'n klasboek gebruik. Vir hersiening moet daar 

skriftelike toetse op gesette tye wees. In sommige 

skole word net smorens 'n paar verse gelees en gebid en 

1) Coetzee: Die Geref. Gemeente, Potehefstroom, 46 en 50. 
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dis klaar met godsdiensonderwys. Ds. W.P.J. Poen van 

Pietersburg het dit veral weer oor gebrekkig~ inspeksie 

in Bybelgeskiedenis gehad. Daar bestaan in TranYaal 

'n uitstekend uitgewerkte sillabus vir laerskole (die 

van 1923), maar niks vir die ho~rskole nie en die onder

wysers weet nie waaraan hulle hul moet hou nie. Die hoof 

van die ho~rskool van Pietersburg, wat erns maak met 

Bybelonderwys, het egter toe aan ds. Poen gevra om 'n 

sillabus vir sts. 7 - 10 op te stel. Ry het dit gedoen 

en sal dit ook aan ander ho~rskole verstrek.l) 

In die rapport oor sekond~re onderwys vir 1928 

1930 meld die Direkteursverslag dat, hoewel beter voor-

siening vir Bybelonderwys op die lesroosters van die 

ho~rskole gemaak word, die toestand nog ver van bevre

digend is. Bybelonderwys is die enigste vak wat in die 

Onderwyswet verskans is, maar dit is taamlik duidelik 

dat, indien die huidige geslag nie die volste voordeel 

haal uit die bevoorregte posisie waarin die vak verkeer 

nie, dit baie onwaarskynlik is dat die volgende geslag 

enigiets sal doen om die bepalings te red van 'n dooie 

letter te word. In sommige skole is die vak nie goed 

georganiseer nie en ook nie bevredigend onderrig nie. 

In wcrklikheid ontvangdit geen regmatige aandag nie. 

Eenheid van doel en 'n progressiewe kontinufteit van 

behand8ling ontbreek. D~selfde beginsels van onderrig 

wat g~onweg by die onderrig van die sekul~re vakke 
A 

toegepas word, behoort ook hier van krag te wees. Dit 

is die taak van die middelbare skool om die verspreide 

inligting in die laerskool, Sondagskool en tuis verkry, 

op te som, te harsien en te koBrdineer. Hiervoor is die 

swartbord, kaarte en soortgelyke middele nodig en ook 

1) De Kerkbode 12.12.23, 29.4.25, 24.6.25, ens. 
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deGglike le~s en voorbereiding deur dia onderwyser. Die 

etiese en geestelike waarde van die vak sal alleen kan 

baat deur die regte opvoedkundige hantering daarvan, en 

die belangstelling van die leerlinge sal beter behou 

word. Dit is nodig om die belangrikheid te benadruk dat 

die Bybel self deur die leerlinge gelees en hanteer moet 

word.l) 

Die kommissie deur die Kring van Afrikaanse 

Skoolhoofde in 1937 aangewys om die posisie van gods-

diens in die ondcrwys op Randse skole te ondersoek en 

daaroor te rapporteer, het ook omtrent die ho~rskole die 

volgende bevindings bekend gemaak: 

Van 10 - 60 minute per week word aan gesament

l~Bybelonderwys deur hoof of leraar bestee; Bybel

lesse kry self 0 - 4 uur 40 minute, gemiddeld 72 minute 

per week; Bybelversies niks. 

Die kinderbybel word nie as handboek op die 

ho~rskool gebruik nie; 85% gebruik die Bybel as hand

hoek. Slegs een ho~rskool behandel die kerkgeskiedenis 

tot by die Hervorming. 40% gebruik die Bybel as klas

boek. 33% van die leerlinge het Bybels vir skoolgebruik. 

64% van die onderwysers gee geen aantekeninge nie, en 

die wat wel gee, doen dit meesal net tot st. 8. Geen 

illustrasies word by die Bybellesse gedoen nie. 78% 

is tevrede met die resultate van Bybelonderwys op hulle 

skool. 29% was bereid om wenke aan die hand te doen. 

78% verbind sedelesse aan die Bybelonderrig. 

43% van die klasonderwysers open die dag se werk 

met gebed, 36% nie (21~ het nie hierop geantwoord nie). 

Die meeste skole laat hallelujaliedere, psalms en ge-

sange sing en net •n klein persentasie slegs psalms en 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1930, 56. 
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gesange. 29% 1aat die dag se werk deur gebed afs1uit, 

36% nie (35% het nie hierop geantwoord nie). 29% 

moedig persoon1ike gebed aan. Gesament1ike k1asgebed 

word nie toege1aat nie. 

71% beskou die pub1ieke skoo1 as die gewenste 

p1ek vir Bybe1onderrig. Uit 197 onderwysers verbonde 

aan die 14 ho~rsko1e wat op die vrae1ys geantwoord het, 

is 19 vrygestG1 van onderrig in die vak. A1 die gods

diensonderwysers gee. die vak vo1gens Christelike be

ginse1s, of naastenby alma1. (Vyf hoofde het hierdie 

vraag nie beantwoord nie.) 

Hoofde van hoersko1e het ook sekereopmerkings 

gemaak: 

1. Bybe1onderwys moet dee1 van die 1eerp1an 

b1y. 

2. Dit moet deur onderwysers gegee word en 

nie deur predikante nie, tensy die onderwysers beswaar 

maak en onbevoeg is. 

3. A11een as die onderwyser op hoogte is, kan 

sy werk ges1aagd wees. Geskikte handboeke vir die vak 

en sy vertakkinge is nodig. 

4. Daar moet 1iefs nie 'n vaste voorgeskrewe 

1eerp1an vir Bybe1onderwys voorgeskryf word nie. 

5. In die ho~rskoo1moet die strekking meer 

eties wees (sede1esse) 

6. Aktue1e Bybe1kennis moet nie so 'n groot 

ro1 spee1 nie. Die kind moet ge1eer word om liefde te 

besit jeens God en sy medemens. Die inprent van feite 

verydel net die waardevo1le idee. 

7. Onderwysers moet spesiaa1 vir die vak op

ge1ei word en die vak moet nie in die hande ge1aat word 

van •n onderwyser wat geen warmte in sy hart vir die 
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saak hE:t nie. 

8. Bybe1periodes moet nie 11 kerk1ik" gemaak 

word nie, maar a1gemeen sede1ik opheffend en karakter

bouend. 

9. Mens kan we1 oor die Bybe1kennis van die 

kind oordee1, maar nie oor sy godsdienssin nie. 

10. Die betekenis van hierdie vak op skoo1 is 

grotendee1s negatief, omdat dit by geskiedenis b1y, en 

omdat di t nie by die tUB ervaring van die kind aanknoop 

nie. 

11. Sondagskoo1 is die p1ek vir godsdiensonder

rig, die skool vir Bybe1geskiedenis en sedelesse. 

12. Die hoofdoel mo~t wees om die geskiedenis 

van Israel en die godsdiens vir die kind meer werklik-

heid te maak. 

13. Abstrakte Bybellesse is van min waarde. 

14. Persoonlike kritiek op Bybelfeite is on-

wenslik. 

15. Bybelgeskiedenis en godsdiensonderrig is 

twee aparte sake en moet geskei gehou word.l) 

Die vers1ag van die Provinsiale OndE:rwyskom-

missie het in 1939 oo~ aan die 1ig gebring dat die middel

bare skoo1 besondere moeilikhede het. Die algemene toe

stande van haastigheid en drukte skep •n ietwat ongun

stige atmosfeer vir godsdiens in die onderwys. Die op

leiding aan normaa1kolleges kan nie die nodige spesia1i

sering in Bybelon~rig verskaf wat nodig is vir die 

midde1bare skool nie. Die leer1inge is op 'n ouderdom 

wanneer hul verstand vinnig aan die ontwikkel is. •n 

Simpati~ke en inte1ligente voorstelling van die Bybe1 

1) Randse Kring van Afrikaanse Skoo1hoofde: Verslag 
oor die toestand van godsdiensonderwys 1937 (onge
publiseGrde verslag.) 
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en die Christelike geloof op hierdie stadium sal besonder 

waardevolle resultate oplewer. As Bybelonderrig enige 

wesentlike rol in die skole moet speel, moet hierdie 

propleem ernstige aandag geniet. Die posisie van die 

middelbare skool moet ernstig oorweeg word. Dit is nodig 

dat die standaard van behandeling geensins ondergeskik 

moet wees aan di~ van die ander vakke nie. Die kritiesc 

opgroeiende kind kan blywende veragting vir die vak aan

kweek as die kinders minder sorgvuldige voorbereiding 

in daardie vak toon en 'n minder besliste doel voor o~ 

het as met die ander werk van sy spesialis-onderwysers. 

Daarom word aanbeveel dat die Departement besondere aan--

dag aan die ho~rskool moet skenk en dat die weeklikse 

periode vir hierdie vak in alle klasse gereeld gebruik 

word. Die kind moet ook die Bybel gereeld hanteer. 1 ) 

Ten opsigte van bostaande aanbeveling het die 

Departement in 1940 verklaar dat die bedoeling daarvan 

duidelik is. Bybelonderrig wat volgens art. 34 'n ver

pligte leervak in elke openbare skool is, behoort in 

status en standaard gelykwaardig me·t ander vakke beskou 

te word. Erken word ewewel dat minder tyd vir die vak 

beskikbaar is; daarom is 'n intensiewe behandeling 

noodsaaklik. Dis die prinsipaal se werk om 'n sillabus 

vir sy skool op tP. stel en die ui. tvoering daarvan te kon-

troleer. Die Departement wys met nadruk op die gevaar 

van selfs maar die skyn van verwaar2.osing van hi,::rdie 

vak. Dit word verwag dat die les sorgvuldig voorberei 

en die Bybelonderrig met •n besliste doel voor o~ gegee 

word. Die Departement beveel aan dat die uur in twee 

halfuurperiodes verdeel word en dat dit op twee dae van 

die week in aanslui ting by die waardevolle gemeensk;.::-;>like 

1) Provinsiale Onderwyskommissie: Verslag 1939, 543(iii), 
545 (g, h.) 
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opening sal geskied.l) 

(b) Normaalkolleges. 

Nog steeds is die belangrikheid van die oplei

ding van onderwysers ingesien. In 1919 het die Kom

missie van die Ned. Geref. Kerk ocr kerklike normaal-

skole gerapporteer dat, sodra die geleentheid geskik is, 

voorstelle aan die Provinsiale Raad gemaak sal word. 

Daar is niks om te verhinder dat die kerk buite die 

stac.t om •n vormende invloed op die onderwyser-kweke-

linge uitoefen nie. Die Provinsiale Raad kan egter nie 

bepaalde ooreenkomste met die Ned. Geref. Kerk aangaan 

nie, want dan is hy sedelik verplig om voorregte aan 

die ander kerke ook te gee. Die reg van toegang is af

geskaf en kan nie maklik weer ingestel word nie. Ook 

kan daar ewe min van salari~ring van kerklike dosente 

sprake wees in die huidige toestand. Die oplossing 

skyn dus kosinrigtings op eie inisiatief deur die kerk 

te wees. 2 ) 

ViBr jaar later het bogenoemde kommissie ocr 

die voorgestelde onderwyswet in Transvaal gemeld dat hy 

moes nagaan in ho€verre dit voorsiening maak en bevor-

derlik is ter verkryging van die verlangde normaalskole. 

Die bevinding is dat daar geen nuwe onderwyswet in Trans

vaal is nie en dus ook niks omtrent die normaalskole nie~) 

In 1937 is op die Sinode van die Ned. Herv. of 

Geref. Kerk gemeld dat die Onderwyswet verlang dat Bybel-

onderwys deur die vaste personeel van die kollege gegee 

1) T.O.D.: Departementele Omssndbrief no.4 van 1940, 68. 
2) Raad der Ned. Geref. Kerken: Handelingen van Zesde 

Vergadering 1912, 51. 
3) Ibid., Achtste Vergadering 1923, 54. 
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moet word. Die 8inode dring by die Departement van 

Onderwys daarop aan om 'n gekwalifiseerde dosent vir 

Bybelonderrig in die personeel van die normaalkollege 

aan te stel en andermaal is gevra dat 'n eksamen in 

Bybelkennis ingestel word. In geval van weiering word 

aan die Onderwyskommissie opgedra om samewerking met 

die ander twee kerke te soek ten einde •n Kommissie te 

benoem om •n eksamen in Bybelkennis af te neem. 1 ) 

Die Provinsiale Onderwyskommissie het in sy 

verslag van 1939 ook die normaalkolleges betrek, soos 

voorheen aangehaal is. Die normaalkollege moet op 'n 

ffiak godsdienstige fondament bou. Die opleiding wat aan

gebied word, is daarop bereken om 'n geskiedkundige en 

aardrykskundige agtergrond aan die inhoud van die Bybel 

te gee. Sommige studente isnLe oortuig van die bonatuur

like werklikhede wat in die Eybel voorgestel word nie 

en besit min godsdienstige ondervinding. Die normaal

kolleges ·wend egter 'n erns:tige poging aan om aan die 

Bybelonderrig die plek te gee wat daarvoor in die leer

plan bedoel is. Daar word probeer om veronderstclde 

kennis van die feite van die Bybel te vermeerder ten 

einde die onderwyser in staat te stel om volledigheid 

in sy lesse te verkry, asook om hulle belangwekkend te 

maak, deur onder me~r 'n uitgebreide bibliografie oor 

die onderwerp te verskaf en om die godsdiens 'n werklik

heidskarakter te gee, word die studente aangemoedig 

om by godsdienstige verenigings aan te sluit en aan an

der godsdienstige bedrywighede deel te neem. 

Die Provinsie was nog altyd gelukkig om manne 

van onbetwisbare Christelike karakter as prinsipale van 

1) N.H. of G. Kerk: Handelinge van die Sinode 1937, 486. 
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die normaalkolleges te h~. Dit is soos dit behoort te 

wees. Wat die lektore egter betref, is in alle ander 

vakke deskundiges verantwoordelik, maar in Bybelonderrig 

moet 'n onderwyser met kwalifikasies hoofsaaklik in 'n 

ander vak gevra word om die klas te lei. Hulle is dus 

in werklikheid leke in die vak. Daarom beveel die Onder-

wyskommissie aan dat die Departemcnt hom by iedere nuwe 

aanstelling moet oortuig dat die applikant vir die pos 

van lektor in die Bybelvak besonde~kwalifikasies vir daar

die werk besit. Normaalkollegestudente moet aangemoedig 

word om aan buitemuurse godsdienstige bedrywighede ·deel 

te neem. Met die oog daarop dat baie rekrute tot die 

normaalkollges toetree sander genoeg kennis van die feite 

van die Bybel en waarop hulle die opleiding in die meto

diek van Bybelonderrig kan bou, word aanbeveel dat Bybel

geskicdenis 'n vak in die normaalkolleges moet wees. 1 ) 

Prof. J. Chr. Coetzee het namens die Provinsiale 

Sinode van die Geref. Kerk in 1937 'n reeks artikels in 

11 Die Kerkblad" geskryf oor die 11Beleidsverklaring i.s. 

C.N.O.". Daarin word staatsondersteunde Christelik-

nasionale normaalskole bepleit. As daar geen geskikte 

onderwysers is ni.e, kan van die ideale niks tereg kom 

nie. Waar daar op bestaande normaalskole wel Christe

like onderwys gegee word, is dit heeltemal 'n toeval

ligheid, want dit kan ook anders as die onderwyser 

self geen Christen is nie. Onder 'n stelsel van staats-

ondersteunde onderwys kan 'n Christelike normaalskool 

geen ander onderwys as Christelike onderwys gee nie: dit 

is dan geen toevalligheid nie, maar ree1. 2 ) 

1) Provinsiale Onderwyskommissie: Verslag 1939, 543(i), 
545(b). 

2) Vie Kerkblad 6.10.37, 9 en 11. 
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Ook prof. s. du Toit van die Geref. Kerk het 

in 1940 hierdie saak aangeroer. Volgens hom is die ide-

aal normaalskole waar aanstaande opvoed.ers deurknee 

sal wees in die Christelike lewens- en w~reldbeskouing 
. s 

en dat bulle bekwaam sal wees om godsdien2nderwys te 

gee ooreenkomstig die drie formuliere van enigheid en 

hulle nie tevrede sal stel met 1 n humanistiese Christen-

dom wat 'n liberalistiese Gods- en Skrifbeskouing daar-

op nahou nie. As die onderwyser dieselfde lewensbeskou-

ing van die ouers het, kan re~ds ten spyte van die huimge 

stelsel veel bereik word. Miskien kan volgens Hollandse 

gebruik 'n spesiale diploma vir onderwysers uitgereik 

word na die aflegging van 'n eksamen in Bybelgeskiede-

nis, Bybelse aardrykskunde en oudheidkunde, geskiedenis 

van die Christelike kerk en Christelike opvoedingsleer. 1 ) 

5. Samevatting. 

Na die storm en drang tyd tussen 1900 en 1907 

het daar 'n tydperk van konsolidasie ingetree waarin 

taamlik rustig aangegaan is met die Bybelonderrig volgens 

nuwe patroon, 'n min of meer onge~rgde houding in die 

skole ten opsigte van die vak. Na die belangrike Onder

wyskommissie se benoeming in 1917 kon daar met redelik-

heid verwag word dat daar verdere uitbouing en vordering 

sou plaasvind. Hierdie verwagting het egter nie in ver

vulling gegaan nie. Volgens die barometer van die open

bare mening het die Bybelonder~~s beslis nie bevredig nie, 

soos geblyk het uit die vertolking daarvan deur die 

kerke op onderwyskongresse. Die tydperk tussen 1917 en 

1942 word gekenmerk deur verskeie kongresse waar besonder 

l) Die Kerkblad 23.8.40, 15. 
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ve51 aandag aan die Christe1ik-nasiona1e aspek geskenk 

is, maar die beweging daaragter het teen 1937 byna 'n 

antik1imaks be1eef toe die midde1weg gekies is tussen 

die onverbeterde bestaande skoo1toestand en die begin-

se1 van vrye sko1e van ge1ykgesinde ouergroepe met 

staatsonderstem1ing, m.a.w. 'n be1eid van verchristeliking 

van die staatskool. Die C.N.-strewe is egter nuwe lewe 

ingeblaas deur die vo1ksfeeste tydens die Eeufeesviering 

van die Groot Trek in 1938. Die kerke het wakker op die 

wagtoring gestaan en te1kens 'n woord van waarskuwing 

1aat hoor, nie a11een op sinoda1e sittings nie, maar ge

ree1d ook in die kerkb1aaie. 

Die organisasie van Bybe1onderrig het vera1 

twee be1angrike gebeurtenisse be1eef, n1. die pub1ikasie 

van die 1e0rp1anne van 1923 en 1929. Eersgenoemde was 

'n produk van grondige studie, diepsinnig en deeg1ik, 

maar vo1gens onder.werp gerangskik, 'n metode wat nie by 

die 1aerskoo1 aan te bevee1 is nie. Die gevo1g was dat 

dit onhanteerbaar en te abstrak was en gevo1g1ik het dit 

nie in die smaak van die onderwysers en inspekteurs ge

va1 nie. Die 1eerp1an van 1929 word weer gekenmerk 

deur die pedagogies juiste beginsel van vryheid, maar 

dit wore ook weer te veel bek1emtoon. Daar is nie be

hoor1ik 1eiding gegee nie, sodat die gevo1g 'n sonder-

1inge leegheid was en 'n wyd1opende produk. Van een

vormigheid was daar geen sprake nie. 

Die inspekteurs het die agteruitgang verme1d en 

oor die a1gemeen was die rapporte vir hierdie tydperk 

nie bemoedigend nie. In die dertigerjare is byna nooit 

iets van godsdiens in die onderwys verme1d nie, en bier

die slapte aan die onderwysfront het die be1angstel1ing 

van die buitekringe in omgekeerde verhouding 1aat op1ewe, 

soos in 'n vorige paragraaf verme1d is. 
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In 1937 het 'n onderwyskongres die aandag geves

tig op die betreurenswaardige posisie van die Bybelonder

rig aan die staatsinrigtings. In dieselfde jaar het die 

Kring van Afrikaanse Skoolhoofde aan die Rand 'n omvat

tende ondersoek ingestel na die toestand van godsdiens 

in die onderwys aldaar, 'n werk wat op prys gestel is en 

wat ook sekere leemtes in die vak onder die aandag ge

bring het. Dit is opgevolg deur die uiters belangrike 

Provinsiale Ondervzyskommissie, onder voorsitterskap van 

ds. W. Nicol, wat in 1937 aangestel is en in 1939 rap

port uitgebring het. Hierdie belangrike verslag het ge

staaf wat algemeen reeds besef is, nl. dat die toestand 

van Bybelonderrig op die laerskool veel te wense oorlaat; 

dat die normaalkolleges nog swakker daaraan toe is en 

dat die posisie op die middelbare skole uiters ellendig 

is. 

Die Departement het op die getuienis en aanbe

velings gereageer: instruksies is gegee en wenke aan die 

hand gedoen ter aansporing van onderwysers en ook ter 

verbetering van die vak aan die verskillende inrigtings. 

Daar is ook duidelik besef dat Bybelonderrig op die laer

skool nie meer so lassies, sander 'n behoorlike plan 

kan bestaan nie, met die gevolg dat 'n nuwe leerplan met 

heelwat wenke daarin vervat, saamgestel is en in 1940 

reeds beproef en in 1942 offisieel ingevoer is. Dit 

staan bekend as die leerplan van 1942 en word in die 

volgende hoofstuk bespreek. 




