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HOOFSTUK VII. 

OPTREDE VAN LIGGAME EN PERSONE VAN 1942 

TOT 1953, EN V/AT DAARDEUR BEREIK IS. 

1. Die C.N.O.-strewe (Groepsko1e) ter verbetering van 
die Bybe1onderrig. 

(a) Geskrifte en optrede van persone en 1iggame. 

Ondanks teens1ae het die geesdrif vir die C.N.O.-

gedagte in sekere kringe van die Afrikanerdom nog vurig 

gebrand. Die Nico1-vers1ag het, soos reeds verme1d, uit

eenlopende reaksies van kritiek en bemoediging uit-

gelok. Dit het nuwe belangstelling gewek. Die Departe

ment het daarop gereageer deur nuwe instruksies te gee 

en wenke aan die hand te doen. Dit het ook die posisie 

van die staatskool onder die aan~ag gebring. 

Toe dr. E. Greyling se boeke oor Christe1ike en 

Nasiona1e Onderwy-s die lig gesien bet, is dit skerp 

onder die aandag gebring deur prof. J. Cbr. Coetzee in 

11 Koersn~ 1 ) In deel 2 van 11 Christelike en Nasiona1e 

Onderwys" wys die skrywer onder meer op die reg van 

enige onderwyser om sonder gevaar van penalisering ont

hef te word van die gee van godsdiens in die onderwys. 

Dit is dus om die ewe of die onderwyser 'n Christen, 'n 

Jood of 'n heiden is. Die Christenouer het dan ook 

geen reg om enige beswaar o~ daardie punt in te bring 

nie. Volgens die Onder.yswet, art. 34 (6), is daar 

dus die verderflike standpunt dat die invloeG van die 

Bybe1onderrig tcruggedruk word in 'n aparte tronkse1-

1) Koers, ·okt. 1941, 69. 
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letjie en dat 'n skool as Christelik beskou word wanneer 

godsdiens as vak deur sommige onderwysers op die skool 

gegee word 1 afgesien van die gees en ricsting van die 

and0r vakke en onderwys0rs. 'n Christelike skool met 

'n anti-ChristeliKe of neutrale onderwyser is ondenkbaar. 

Christianiscring van dio staatskool is meesal net 'n 

doekie vir die wond. Dis 'n gGdurige onmagsposisie van 

vlvi e::n snwek en lapwerk.l) 

Selfs in die,,Gcsamcntlikc Teologiese Studente-

blad" is in 1942 diG vraag bespreek of 'n neutra.le lewens-

houdi~g moontlik is, en die antwoord hierop gegee, is: 

Nee; en wel kragtens die algemeen religieuse bepaaldhcid 

van die Skepping en die besondere geloofsbasis van die 

menslikc hart. 2) 

Na a&nleiding van die C.N.O.-Kongresbesluite van 

Julie 1939 te Blomnfontein is in 1942 deur die Onderwys-

kOIIDilissies van die driB kerke weer eens 'n aantal punte 

beklemtoon ter verbetering van die godsdiens in die onder-

wys, nl. dat dit in die C.N.O.-skool diu sentrale plek 

moet inneem, nio hermeties van die ander skoolwerksaamhede 

afgeskei word nie, volgens belydenis van die voorouers 

moet woes en nie klcurloos nic; die Wet van 1907, wat 

die karakter van die onderwys aantas, moet vervang 

word, en t'-'n opsigte van die normaalkolleges word ver

skeie wenkG aan die hand gedoen.3) 

Die Alg~e Kerkvergadering van die Ned. Herv. 
A 

Kerk het in 1942, na aanleiding van dieselfde C.N.O.

Kongres, sy standpunt gestel. Hy onderskryf die begin

sel van C.N.-opvoeding volgens kcrklike en volkstradisie. 

1) Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys, deel 2, 
12-16, 56. 

2) Gesan.en tlikc Teologi ese Stud en teblad, Sept. 1942, 36. 
3) Inspan, Okt. 1942, 12. 
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.. ons kerklike tradisie was om te staan vir Christelike 

skole. Ons tradisie was om te staan vir Christelike 

owerheidskole", en verwys dan na die onderwyswette van· 

1874, 1882 en 1892 as deel van die Herv. Ker~ se tradisie: 

Bybelonderrig moet op staatsondersteunde skolB van 'n 

nie-konfessionele aard webs en die leerstellige gods

diensonderwys hoort tuis by die kerk. Daarom onderskryf 

hy alles ten opsigte v.::.n die beginsel, maar maak beswaar 

teen alle dele van die besluite wat gcfnterpreteer kan 

word dat hulle groepskole of besondere skole wil bevorder. 

Groepskole sou beteken nasionale versplintering, en dit 

sou beteken dat die Afrikaanse Protestantse Christen-

dom sou optree asof die eersgeboortereg nie aan hom toe

kern nie. Die Afrikaner in Suid-Afrika is nie die bywoner 

wat sy Christelike oortuiging eenkant en apart moet uit

lewe nie, maar hy moet dit orals indra, ook in die open

bare skole. Die oplossing is: 

1. 'n Versk~rpte toepassing van die beginsels 

van die Onderwyswet van 1907, hoofstuk 7, veral punt 6. 

2·. Hervorming van die wetgewing in die rigting 

van ·wet No. 8 van 1892 van die Z.A.R. 

Die Ned. Herv. Kerk stem volkome saam ten opsigte 

van die prinsipi~le besluite van die Kongres, nl. dat 

die Christelik-nasionale lewens- en w~reldbeskouing die 

grondslag van die opvoeding en onderwys van die Afrikaner

volk moet wees en dat dit ten doel moet h~ voortplanting, 

beskerming en ontwikkeling van die Christelike en nasio

nale wese en aard van die volkslewe; verder dat Bybel

onderrig as vak 'n skool nog nie Christelik maak nie, 

maar dat 'n skool alleen dan Christelik is wanneer bier

die beginsel kenmerkend is van die hele skool sowel wat 

sy gees, doel, leerplan, metodiek, tug, perGoneel en 
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. 
organisasie betref as al sy ander aktiwiteite. 1 ) 

In 1944 is die Ned. Hervormde Kerk se standpunt 

weer skerp gestel, nl. dat Groepskool die skool van die 

Afrikaner~ng in die sektehoek druk. Dit maak hom tot 

die afgeskei8 skooltjie teenoor die groot bestaande 

Goewerment-Volkskool. Dit gee aanleiding tot 'n hopelose 

versnippering. Die algemene karakter van die Christen

dom word dan op skool verruil vir die besondere, privaat 

karakter. Die skool is afgeskei agter hoe mure en die 

res .moet laa t vaar word. Die skool is nie Christelik nie, 

in hierdie sin dat die roeping van die Christelike kerk 

en ook van die Christen nie in die afgeskeie kring van die 

enersdenkende groep is nie, maar in die volle stroom van 

die w~reld. Dis ook nie nasionaal nie, omdat dit die 

kinders v&n die nasie as sodanig loslaat en alleen ywer 

vir die kinders van •m bepnalde enersdenkende groep 

ouers. Die Ned. Herv. Kerk glo saam met die Vrystaatse 

Algemene Vc.rgadering van die Gereformeerde Kerk van 1939 

en.dr. C.J.H. de Wet aan 'n Christelik-nasionale Volk-
'• 

skool as die re~l of Normskool, en ander burgers van die 

staat wat nie hierdie C.N. Volkskool verwelkom nie, kry 

skole volgens hulle oortuiging, die Ui tsonderings~cool. 

Die bestaande staatskole moet dus gehandhaaf en sover 

moontlik verchristelik word. Die taak is nie om 'n 

deel van die jeug van die volk los te laat nie, maar te 

doen wat doenlik is om die staatskool of volkskool en 

daardeur die hele volk vas te hou, nie vir 'n bepaalde 

kerk of groep nie, maar vir Christus. 2) 

Die Nasionale Instituut vir Opvoeding en Onder

wys (N.I.O.O.) het nie stilgesit nie. In 1944 is 'n 

1) Ned. Herv. Kerk: Notule van Algemene Vergadering 1942. 
2) Die Hervormer, 21.2.44, 1. 



- 359 -

skema opgestel vir 'n kursus in godsdiensonderwys, ~e

re€:1 deur die N.I.O.O. en oedoel vir onderwysers van 'n 

Christelike wandel en wat kon dien vir privaatstudie of 

plaaslike gereelde kursusse. Eksamen sou afgeneem word 

deur die Kommissie vir Godsdiensonderwys van die N.I.O.O. 

Sodra 'n kandidao.t in een vak slaag, ontvang hy 'n erken

ningsertifikaat met vermelding daarvan; so vir elke vak, 

en nadat in al sewe vakke geslaag is, 'n gesamentlike 

erkcnningsertifikaat. Die vakke is soos volg bepaal: 

1. Die Bybel, die Woord van God, en sy ontstaan. 

2. Die Ou Testament: 

(a) Kennis van die Bybelgeskieaenis van die 

Ou Testament, insonderheid van die hoofpersone en hoof

f ei te in hul onder ling; sam.ehang. 

(b) Kort inhoud van die profetiese en digter-

like boeke. 

(c) Die 1v1essiaanse beloftes in die Ou Testa-

ment. 

3. Die Nuwe Testament: 

(a) Kennis van die geskiedkundige inhoud van 

die Nuwe Testament,veral van die Persoon en werk van Jesus 

Christus. 

(b) Verbreiding van die evangelie deur die 

Apostels. 

(c) Kort inhoud van die sendbriewe van die 

Apostels. 

4. Bybelse oudheidkunde en aardrykskunde. 

5. Geloofsle~r en sedeleer: 

(a) Geloofsleer: Grondige kennis van die 

ontstaan en inhoud van diE:; drie formuliere van enigheid. 

(b) SedE';lecr: handboek in voorbereiding. 

6. Die. geskiedenis van die Christelike Kerk 
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vanaf Pinkster tot en met die Sinode van Dordrecht 

1618 - 1619. 

1. Christelike Opvoedingsleer: 

(a) Christelike sielkunde (met nadruk op 

kindersielkunde). 

(b) Beginsels van die Algemene Christelike 

Opvoeding. 

(c) Godsdiensonderwys: Beginsels en die Ge

skiedenis van Godsdiensonderwys in Suid-Afrika. 1 ) 

Die Algemene Sinode van die Geref. Kerk het in 

1945 bostaande plan goedgekeur en die hoop uitgespreek 

dat die drie Afrikaanse kerke deur ondertekening hul 

stempel op die sertifikate sal afdruk. Die Sinode het 

ook opnuut sy beginsel van staatsondersteunde skole be

klemtoon en besluit om dit onaer die aandag van die 

N.I.O.O. te bring, terwyl ondertussen alle kragte inge

span sal word om die staatskool waar moontlik te hervorm 

ooreenkomstig die gereformeerde beginsel. 2 ) 

Op 8 en 9 Oktober 1945 het 'n kursus in gods-

diensonderwys aan die Pretoriase Normaa1ko1lege p1aas-

gcvind wat gere~l is deur die F.A.K. Drr. J.P. Jooste, 

E. Greyling, J. Chr. Coetzee, S. du Toit, J.H. Kritzinger 

en H.P. Womarans het elk 'n lesing gehou. 3) 

Dr. D.J. Barnard het in 'n artikel in ,Die Kerk-

bode" dit onder di€ aandag gebring dat 'n neutrale uit

gangspunt by die onderv~ys 'n onmoont1ikheid is. Elke 

mens hu1dig een of ander lewens- en w~reldbeskouing. 

Allerlei humc.cnistiese strominge deursuur die onderwys 

vandag en daarom moet 2 Tim. 3 : 17 die hoofdoel van die 

1) Ongepubliseerd: Korrespondensie E. Greyling- J.C. 
Coetzee 2.8.44. 

'2) Koers, April 1945, 193. 
3) Pretoriase Normaalkollege: L~er Godsdiensonderrig

kursus 1945. 
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onder,vys bly.l) Prof. S. du Toit weer het verklaar dat, 

indien die skool nie ten nc..uste by die huis aansluit nie, 

dit 'n vloek word. 2) 

Dr. H.J.J. Bingle het die Onderwyswet van 1907 

en die C.N.O.-strewe bespreek. Onder me~r het hy ver

klaar d&t daar wel dogmatiese Bybelonderrig in die prak

tyk gegee word, maar nie op die grondslag van gerefor-

meerde dogma nie. Dit is die liberale dogma wat gewoon-

lik bestempel word as ondogmaties. Bybelgeskiedenis 

onder die bGstaande skoolwet is slegs 'n gewone skoolvak 

soos enige ander vak en kan nie die skool Christelik 

maak nie. Die C.N.O.-skool moet 'n skool wees wat in 

a1le vertakkinge van sy aktiwiteite Christelik is, wat 

die Bybelgeskiedenis volgens gereformeerde dogma leer, 

wat die belydenisskrifte van die Ho1lands-Afrikaanse 

kerke leer, wat dit die sentrale vak op skool maak. 

Die wet van 1907 vorm geen grondslag van Christelikheid 

van die skool as geheel nie. 2 ) 

Daar het nou, na 'n betreklike sti~, weer 'n 

intensifering van die C.N.O.-aksie bekom. Artikels oor 

die C.N.O.-be1eid het mekaar vinnig opgevolg. Inver-

skeie artikels in 11 Die Kerkblad" was die strekking en 

inhoud min of meer dieselfde.3) 

In 11 Koers" het A.F. Weich dit bv. bek1emtoon 

dat die grondslag van die onderwys en opvoeding van die 

kinders ook die l~wens- en w~reldbeskouing van die ouers 

moet wees. Dit is die beleid van die C.N.O. Onder 

Christelike onderwys en opvoeding vir Afrikaanssprekende 

kinders word verstaan die onderwys en opvoeding wat ge-

1) Die Kerkbode 10.9.47, 484-485. 
2) Ibid., 7.11.47, 20. 
3) Ibid., 22.8.47, 23.4.48, 21.5.48, 4.6.48, 9.7.48 en 

18.3.49. 
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gee word in die lig van die Godsopenbaring soos dit uit 

die Heilige Skrif verstaan wnrd. Dit sal die doel en 

inhoud van al die vakke van die Christelike ~n nasionale 

onderwys bepaal.l) Hierby word gevoeg dat, as die Afri-

kaners as Christelike volk wil voortbestaan, onderwysers 

gelewer moet word wat onderwys as lewensroeping sien. 

Die godsdiensonderwys self moet nie net van ho~ gehalte 

wees nie, maar moet so 'n sentrale plek in die ond~rwys 

inneem dat dit die gees en rigting van alle vak~e en van 

die hele skool bepaal. Dit is die C.N.O.-beleid. 2) 

(b) Die brosjure van die F.A.K. en reaksies daardeur 
ui tgelok. 

In die jaar 1948 bet 'n belangrike gebeurtenis 

plansgevind toe die Instituut vir Christelik-Nasionale 

Onderwys van die F.A.K. (I.C.N.O.) sy behoorlik t:;eformu-

leerde C.N.O.-beleid, die samevatting van al die belang-

rike vroe~re oorwegings, in een deeglike brosjure die 

lig laat sien het. Hierdie uiteensetting besta~n uit 

twee afdelings waarvan die ilihoud kortliks soos volg is:-

Deel 1 bestaan uit nege artikels wat handel oor 

laer en middelbare onderwys en opvoeding. Art. 1 handel 

oor die grondslag, nl. die opvoeding in die Christelik-

nasionale lewens- en w~reldbeskouing van die nasie. Art. 

2 wat handel oor Christelike onderwys en opvoeding, word 

volledig gesiteer: 11 0nder Christelike onderwys en op

voeding.vir Afrikaanssprekende kinders verstaan ons onder-

wys en opvoeding wat gegee word in die lig van die Gods-

openbaring in die Bybel soos dit in die Belydenisskrifte 

1) Koers, April 1948, 178. 
2) Die Kerkbode, 20.10.48, 904. 
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van ons drie Afrikaanse kerke uitgedruk is. Ten einde 

die lig van die Godsopenbaring wat in die Skrif vervat 

is in die skool te laat skyn, glo ons dat godsdiensonder

wys1) ooreenkomstig die Bybel en ons Belydenisskrifte 

die sleutelvak op skool moet wees. Dit moet die gees en 

rigting van al die ander vakke en gans die skool bepaal 

sodat alle onderrig wat op skool gegee word in die Chris

telike grondslag van die lewens- en w~reldbeskouing van 

ons nasie gefundeer is. Dit moet nie bloot 'n kennisvak 

wees nie.',.2) 

Art. 3 omskryf nasionale onderwys en opvoeding 

en art •. 4 handel oor die kind en die Christelik-nasionale 

onderwys en opvoeding. Art. 5 bepaal die doelstelling 

van onderwys en opvoeding en verklaar onder meer: ,Die 

hoogste doel van alle onderwys en opvoeding is die vorming 

van mense Gods vir elke goeie werk volkome toegerus." 

Die inhoud da~rvan (art. 6) bestaan onder meer uit gods~ 

diens in die onderwys, moedertaal, burgerlE:er, aardryks-

kunde en geskiedenis wat alles in die lig van Gods Woord 

onderrig moet word. Aangaande godsdiensonderv~s word be-

paal: ,Onder godsdiensonderwys verstaan om onderrig 

hoofsaaklik in Bybelse geskiedenis en diE: daarby be-

horende aanverwante vakke en onderrig in Christelike 

G~oofsleer. Die onderrig in Bybelgeskiedenis moet nie 

bloot 'n mededeling van feite wees nie, en die onderrig 

in Christelike Geloofsleer moet nie kleurloos en hermeties 

van die ander skoolwerksz.amhede afgeskei wees nie, maar 

beide moet daarmee een organiese geheel vorm en beide 

moet geskraag word deur en in ooreenstemming wees met die 

1) "Godsdiensonderwys" word gebesig, aangesien 
C.N.-gToepskool meer as net Bybelgeskiedenis 
sal word. 

2) F.A.K.: Christelik-Nasionale Onderwysbeleid. 

in die 
gegee 
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· geloofsoortuiging van die ouers van die skoolgaande kinders 

soos dit in die Belydenisskrifte wat die ouers aanvaar het, 

uitgedruk is. Ten opsigte van Afrikaansspre/kende kinders 
• 

beteken dit dat die onderrig in Bybelgeskiedenis en geloofs

letr ooreenkomstig die Belydenisskrifte van ons drie Afri

kaanse kerke moet geskied. Die Godsdiensonderwys moet 

nie net self van hoe gehalte wees nie, m~-.ar moet so 'n 

sen trale, plek in die onderwys inneem dc,t di t die gees 

en rigting van alle vakke en van gans die skool bepaal. 

Ons glo dat godsdiensonderwys, soos hier voorgestaan, in 

laer- en midd~lbare skole gegee moet word en dat die 

erkende kerksang van die drie Afrikaanse kerke ook daar

in tot sy reg moct kohl. "l) 

Art. 7 handel oor metodiek en tug, die volgende 

oor beheer van die onderwys wat onder meer die organisasie 

van die skoolstelsel insluit, en art. 9 oor die belang

rike plek en taak van die onderwyser. 

Afd. 2 handel oor die ander onderwys en opvoeding: 

kleuterskole (art. 10), ho~r onderwys (art. 11), tegniese 

en ander besondere onderwys (art. 12) , onderwys en op

voeding van volwassenes (art. 13), kleurlingonderwys en 

opvoeding (art. 14) en die vyftiende en laaste artikel 

oms~yf naturelle-onderwys en -opvoeding. 2) 

Bostaande beleid is deur die hele Afrikanerdom 

goedgekeur vir sover dit in sy georganiseerde geledere in 

die F.A.K. verteenwoordig is. Dasr is geed gevorner en 

daar is te veel op die spel om in die stryd te verslap.3) 

Die opstelling en publikasie van genoemde memo-

randum vorm 'n hoogtepunt in die C.N.O.-strewe. Dit is 

'n positiewe beleid, bondig maar tog duidelik uiteengesit. 

1) F.A.K.: Christelik-Nasionale Onderwysbeleid. 
2) Ibid. 
3) Ibid., Voorwoord. 
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Na die rustige gang van sake in die vyf jaar tussen 1943 

en 1947 het die stryd met nuwe krag opgelaai. 

Die uiteensetting het wye reaksie uitgelok en 

veral skerk kritiek van die nie-Afrikaanse bevolking. 

Die T.T.A. (Engelse onderwysvere~ging van Transvaal) het 

in 1949 vierkantig stelling teen die C.N.O.-beleid inge-

neem. 'n Beroep om 'n liber~le beskouing is deur die 

organisasie gedoen, en om te veg teen die negatiewe, 

,,the spirit and intentions of the Christian National 

pamphlet."l) Terloops.mag hier vermeld word hoe wyd 

die kloof tusscn die 11 liberale beskouing" en die van die 

C.N.O. is. Terwyl die C.N.O. graag die hele skoollewe 

in die lig van die Godsopenbaring wil sien (volgens die 

T.T.A. 'n negatiewe rigting), getuig dieselfde vereniging 

se tydskrif met gr·oot instemming hoe die Krugersaorp 

High School dansklasse bui te skoolure re!:H waar die seuns 

en meisies wals, drafstap, ens. 2 ) Dit is opvoeding van 

die hele mens in 'n nie-C.N.O.-lig gesien. 

Prof. M.C. Botha hC;;t volgens 11 Die Kerkbode'', ge-

protesteer teen pogings 11 om ons hele onderwysstelsel te 

verpotchefstroom." Hy vind die C.N.O. onchristelik, on-

verdraagsaam, onnasionaal en bedroewend bekrompe. Die 

I.C.N.O. wil die Bybel misbruik vir fund~~entalistiese 

teologie. 3) 

Die .. Education League" weer, h.;;t volgens die-

selfde tydskrif, beweer dat die Bybel deur die C.N.O. 

selfs as 'n wetenskaplike handboek gebruik salword. 4 ) 

Mnr. Lister, voorsitter van die S.A. Teachers' 

Association (S.A.T.A.) het van C.N.O. ges~ (soos aange-

1) The Transvaal Educational News, Jan. 1950, 11. 
2) Ibid., Okt. 1950, 6. 
3) Die Kerkbode, 9.3.49, 584. 
4) Ibid. 
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haal deur Die Kerkbode): 11 Iets wat ontvang8 is ~n vrees, 

gebore uit rasse-fanatisme en gekoester in godsdienstige 

dweepsug en dogmatisme."l) 

Vir die Christian Education Movement wou dit 

voorkom of die beweging 'n politieke kleur het. Die 

C.E.lVl. se respek vir persoonlike vryheid van wil en 

denke sal verhoed da t di t 'n onder·rvysbeleid sal onderskryf 

wat nie 11 Vloeibaar" is nie. Nogtans is hy bevrE:es dat na 

die ander uiterste gegaan sal word deur die te~nstanders 

van C.N.O. en dat godsdienstige vryheid so ver mag gaan 

dat daar naderhand nie sprake van 'n ware Christelike 

opvoeding kan wees nie. 2) 

Die Administrateur van Transvaal, dr. Wm. Nicol, 

het dit as sy persocnlike mening uitgespreGk.dat sekta

riese skole (soos deur die I.C.N.O. voorgestaan) nie in 

die provinsie ingestel behoort te word nie. Die C.E.M. 

het sy dank daaroor uitgespreek.3) 

Die Transvaalse Onderwysersvereniging (T.O.) het, 

volgens genoemde tydskrif, die beleid eenparig aanvaar. 

(In werklikheid het die T.O. hom nooit offisieel oor 

Groepskole uitgelaat nie. Wel is die C.N.-beginsels 

heelhartig onderskryf.)4) Die C.N.O.-pamflet waaroor so 

'n storm losgebars hE:t, het slegs uitdrukking v~rleen 

aan wat reeds lank die beleid in baie skole in die land 

is. 5) (Vergelyk hi~rmee weer prof. Bingle se bevinding 

dat nie gereformeerde dogma nie, maar liberalistiese dog

ma die kenmerk van die staatskole is.) 

Die redaksie van .,Die K0rkbode" het op die veel-

1) Die Kerkbode, 6.7.49, 11. 
2) Christian Education, Julie 1948, 12. 
3) Ibid. 
4)0nderwysblad, 1.9.49, 5. 
5) Ibid. · 
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vuldige kritiek geantwoord dat die w~reld en beskawing 

veral deur die jongste w~reldoorlog in so 'n diepe ellcnde 

beland het dat in alle Christelike lande gewys word op 

die noodsaaklikheid van 'n diepgaande Christelike opvoe-

ding van die jeug wat die leiers van die toekoms is, 'n 

opvoeding wat hulle sal wapen met 'n lewens- en w~reld-

beskouing wat op die Bybel g2grond is. Ook die jeug van 

Suid-.A.frika het daar behoLfte aan. Die gees van De Mist 

se skoolorder het heeltemal ooreengekom met die denkrig-

ting van die twintigste e8u en di~ ontkerstenende invloede 

wat daarvan uitgega&n het. MLt die neutrale Bybelonder

rig bo alle geloofsverdaeldheid sonder dogmatiese inhoud, 

~an die Bybel nooit tot sy volle reg kom nie. Daar is 

geen onderwysstelscl wat homself so stbrk by die Afrikaner 

met sy godsdienstige agtergrond en tradisie aanbeveel as 

C.N.O. nio. Vandu.g is daar wel oorvloedige geleentheid 

om Bybelonderwys in die skole te gee volgens die Onder-

wysw~t, en die plig rus op elke skool om daarvan die beste 

gebruik te maak, maar met C.N.O. word nog me~r beoog.l) 

Maar Vvral was dit prof. J_ Chr. Coetzee wat die 

stryd in die pers volgehou het. Hy het die beleid krag-

tig verdedig, verduidelik en gepropageer. So het hy 

onder meer verduidelik dat in die Republieke van Trans-

vaal en die O.V.S. dinge vir die Afrikaner se opvoeding 

voor die wind gegaan het; daar is die Christ~like Afri-

kaanse opvoeding van staatswe~ verseker. Daarna was daar 

die intense C.N.O.-stryd, en toe hct in 1907 weer eens 

'n liberalistiese onder~ysstelsel gekom. Tog het die 

bittereind8rs die stryd voortgesit. Selfs die Trans

vaalse Provinsiale Onderwyskommissie van 1918 onder H.L. 

l)·nie Kerkbode, 9.3.49, 585 en 6.2.49, 809. 
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Malherbe het in sy rapport vir so 'n stelsel van groep- · 

skole geplEi.t. 1 ) 

Die stuatsonderwys is uiter~ard neutraal, het die 

genoe1nde skrywer elders verklaar, sender enige lewens- en 

w~reldbeskouing, sender doktrine of dogma. Met so 'n 

stelsel kan geen Christen en geen gelowige Jood en selfs 

geen vrysinnige tevrede wees nie, want alle Christene, 

alle gelowige J ode, alle dienende vrysinniges het duidelike 

lewensrigtinge, want daar is geen mens met verstand be-

gaafd wat sender rigting is nie. 11 0uers van watter oor-

tuiging ook al, wil hul kinders in daardie beskouing op

gevoed h@. Chri3tene en gelowige Jode in 'n bepaalde 

rigting elk, vrysinniges en liber&liste ook in 'n be

paalde r:i.g;ing- die libe.ralistiese rigting". 2) 

V>iat die meer bepaalde as.ntygings van die S.A.T.A. 

teen C.N .0. betref: Christelike ondervvys kan nie anders 

geskied as op die grondslag van die Heilige Skrif wat vir 

die Afrikaner die openbartg van God is, wat op sy beurt 

weer verstaan word soos die belydeJ.~isskrifte van die drie 

.E.frikaanse kerke dit formuleer. Indien S.A.·t'.A. die 

C.N.O.-standpunt as eng beskouwat dit kwalik neem dat die 

huidige goewermentstelsel van onderwys nie op Christelike 

beginsels gebaseer is nie, is dit hulle saak. Die C.N.O. 

beskou laaegenoemde egter so. Dis duidelik dat Christe-

like onderwys sender godsdiensonderwys eenvoudig ondenk

baar is. Christelike onderwys eis 'n Christelike gods

diensonderwys, 'n onderrig in die Christelike geloof. 

Daar kan egter verskillende vertolkings van 11 Christelike 

godsdiensonderwys" wees. Die Rooms-Katolieke n~em dit 

anders op as die Protestante, die Anglikane anders as 

1) Inspan, April 1949, 12 en 13. 
2) Ibid., (oorgeneem deur die Kerkbode, 6.7.49, 4). 
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die Lutherane of Calviniste. Godsdiensonderwys wat op 

skool gegee word, hang af van die opvatting van 11 Chris-

telike godsdiens". Die beleid is duidelik: vir die Afri-

kaner se skole is 'n Christelike gereformeerde godsdiens-

onderveys nodig. Dit is godsdiensonderwys met dogma. Die 

S.A.T.A. wil dit egter anders h~. Art. 5 van hul 11 educa-

tional faith" lui: .,It professes reverence for religion 

and believes that state schools should instil such reverence 

in their pupils on a non-sectarian basis. 11 
• Art. 6: 11 It 

regards tte Freedom of Conscience Clause as of funda-

mental importance to democracy. 11 Dit is die S.A.T.A. se 

s..J.ak as hy so dink. 11 Reverence for religion on an non-

sectarian basis 11 se niks. Dit is nog geen onderrig in die 

godsdiens nie. Godsdiensonaerwys h~t in die eerste plek 

te doen met 6eloof; daarsonder is dit bloot 'n stukkie 

kennisonderrig. Geloof sonder dogma is onmoontlik en 

onderrig van godsdiens as .,a teaching of the broad prin-

ciples of Christianity" is onuitvoerbaar. Iemand moet 

tog eers bepaal wat die 11 broad principles 11 is - daar 1~ 

die knoop. Die Calvinis en Room~Katoliek se opvatting 

van .. broad principles 11 ver.:::;kil. Die Afrikaner vra gods-

diensonderrig gegrond op die Heilige Skrif soos gefor

mule~r in die belydenisskrifte. Ander mag godsdiens

onderwys volgens hul eie opvattings kry.l) 

Die stac..tskole kan nie omgeskep word in Christe-

like skole nie. Met reg kan die onwilliges protesteer. 

Niemand kan egter beswaar maak dat die Afrikaners vir die 

Afrikaanse ond~.rwysers ten bate van die Afrikaanse jeug 
a 

'n wetenskjllike diploma sleep (in Christelike opvoedkunde, 

metodiek, Bybelkennis en aanverwante vakke) wat sal ver-

1) Inspan, Maartl950, 11; Okt. 1949, 15; ook April 1950; 
M.ei 1950; Nov. 1950; Des. 1950; Jan. 1951. 
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seker dat geen verkeerde leerstellings geprogageer word 

nie·en wat daarvan verseker is dat die Afrikaner se 

nasionale godsdienstige tradisies nog in gees, nog in 

woord geweld aangedoen word. 11 Dit is kaf om te beweer 

van pogings om die godsdiensonderwys meer tot sy reg te 

laat kom. Godsdiensonderwys is 'n leervak en mag selfs 

anti-Christelik wees". Godsdiensonderwys kan nie in 

Staatshande wees nie. Die staat moet hom beperk tot 

die sekul~re onderwys. 1 ) 

(c) Verdere optrede tot 1953. 

In 11 0nderwysblad" het L. Bonsma ongeveer dieselfde 

gedagte uitgespreek as wat A.K. Bot.in sy reeks artikels 

voorheen gedoen het, 'n opvatting wat nogal taamlik al

gemeen deur d.ie indiwiduele onderwysers gehuldig word. 

As man wat aktief die stryd tydens die C.N.O.-tydperk 

deurgemaak het, glo hy: 11 Solank die wette en regulasies 

dit nog altydmoontlik maak om die skoolwerk met gebcd, 

die sing van 'n Christelike lied, en Skriflesing te be-

gin en verder die vertel van die Bybelgeskiedenis voor-

skryf, vrees ek dat die behoefte aan C.N.O. nie gevoel 

sal word nie. Die onderwyser van werklik Christelike 

oort~iging word in die grond van die saak nie verhinder 

om sy beginsel in die klas uit te lewe nie." 2 ) 

Die Geref. Kerk het in 1949 'n rapport goedge-

keur wat sou dien op die Ekumeniese Sinode van die Geref. 

Kerke waarin die volgende voorkom: 11 In beginsel is ons 

teen enie;e stelsel van staatslwle. Sulke skole is in 

hul wese neutraal. Ons glo aan 'n drievoudige oplossing: 

1) Inspan, Nov. 1950, 28. (sicn verder Koers, Okt. 1949, 
45-46; Onderwysblad, 1.9.49, 5.) 

2) Onderv~sblad, 1.10.1950, 2~ 26. 
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(a) Die skepping van 'n stelsel van staaton-

dersteunde skole, waarin die georganiseerde ouergemeen-

skap beslis. 

(b) Die skepping vnn 'n onafhanklike stelsel van 
. t 

Christelike skole, met of sender staaRteun. 

(c) Die evange1isering van die neutrale staat

skoo1. Christene mag selfs die staatsko1e nie alleen 

1aat nie. Hul1e moet die onderwys van die staatskoo1 

be!nv1oed."1 ) 

Prof. J.D.· du Toi t het in 11 Die Kc;rkb1ad" in 

dieselfde jaar getuig dat die C.N.O.-stryd van 1903 -

1907, oor 1917 en 1918 en tans w0er een en dieselfde 

grondstrekking het (hoewe1 met kleiner wysigings), mc.ar 

die beweging vir die vrye skoal was te1kens die uiting 

van opregte Christelike volksgevoe1. 2) 

Prof. S. du Toit het in sy artikelreeks verklaar 

dat die openbare skool in Suid-Afrika nie godsdiensloos 

en nic direk onchri~te1ik is nie, sodat die antitese 

nie so sterk aangevoel word nie. Sommige voormanne is 

tevrede as die onderwyser 'n troue kerk1i·~maat en vroom 

van inbors is, as Bybelonderrig gegee word. Die gedagte 

dat die Christelike rigting in a1le vakke gesien moet 

word, dat daar verband bestaan tussen die Christendom 

en die wetenskap, wil maar nie oral ins1aan nie. Hier 

1~ dan ook die worte1oorsaak van die 1 y d e n s g e-

s k i e ~ e n i s van die C.N.O.-gedagte in Suid-

Afrika. Die Ondar,~yswet van 1907 het die volk gerus ge-

maak, met die ~evo1g dat die C.N.O.-sko1e in die staat-

skole opgegaan het. Deur hierdie wet van genl. Smuts 

(tesame met die van gen1. Hertzog in die Vrystaat) is 

1) Die Kerkblad, 18.2.49, 20. 
2) Ibid. , 9 • 9 • 4 9 , 3. 
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aan die Afrikanervo1k 'n ontsettende skade aangedoen. 

Daar is geg1o dat die wette C.N.O. gee, terwy1 dit niks 

anders as gemengde staatsko1e was nie met 'n Christen-

dom bo ge1oofsverdee1dheid, presies soos die van De Mist. 

En die grootste dee1 van die vo1k is vandag nog met hier

die toestand tevrede. 1 ) 

Ook prof. W.J. Snyman hct in 'n hoofartike1 in 

.,Die Kerkb1ad" 'n waarskuwing 1aat hoor: .,Die ge1owiges 

moet waaksaam wees, vera1 op die punt van die ondervzys 

en opvoeding van die jeug. Christe1ik-nasiona1e onder-

wys kry nuwe k1em teenoor die onderwys bo ge1oofs- en 

raase-vooroordee1. Kerk en skoo1 is innig verwant." 2) 

Duide1ik het die Geref. Kerk ook sy ampte1ike 

standpunt insake C.N.O. in 1949 uitgespreek- instem

ming sonder voorbehoud met die be1eid van die I.C.N.O. 

Die Sinode moet 'n beroep doen op die Departement van 

Onderwys en hom daarop wys dat die Geref. Kvrk 'n sterk 

voorstander is van die invoer van godsdiensonderwys op 

gereformeerde gronds1ag soos vervat in die be1ydenisskrifte 

en me8r in besonder die kategismus. Die Sinode bekragtig 

ook die be1eid van die F.A.K. soos in die C.N.O.-pamf1et 

uiteengesit. Die deputaatskap moet stappe doen om die 

C.N.O-be1eid te propageer, maar in besonder ondersteuning 

aan die I.C.N.O. to~s~ in verband met sy optrede insake 

godsdiensonderrig op normaa1ko11eges, midde1bare en 1aer

sko1e.3) 

In 1948 het die Sinoda1e Kommissie van Opvoeding 

en Onderwys van die Ned. Herv. of Geref. Kerk in sy ver

s1ag geme1d dat die Kolliillissie op die bes1uit van die 

1) Die Kerkb1ad, 22.12.50, 21 en 19.1.51, 9. 
2) Ibid. 7.9.51. 
3) Geref. Gemeentes: Hande1inge van Sinode 1949 (Die 

Kerkb1ad, 18.2.49, 16. 
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Sinode van 1944 let dat die tyd nog nie ryp is vir die 

oprig van C.N.O.-skole nie, en skenk sterk oorweging 

aan die moontlikheid van 'n Ned. Herv. of Geref. Kerk-

skool. Verder is die Komrnissie daarvan oortuig dat die 

C.N.O.-beleid die basis vir die toekomstige onder,Nysrig

ting vc:~n die volk bepaal. 1 ) 

Snydend is in 'n hoofartikel in 11 Die Gereformeerde 

Vaanrlel" oor die Sinode en C.N.O. geskryf: 11Helaas, die 

vreugdevure is gou geblus en die mooie verwagtinge wreed 

teleurgestel. Te veel ondersteuners het dit nie waar-
;toe 

agtig en e8rlik bedoel nie. En hierdie, vir die Chris-

Uiike volksdeel geloofsaak, in die politieke arena gewerp 

is, het die C.N.O. sy grootste t~rugslag in sy lange 

lydensgeskiedenis gekry." 2) 

M0t die Sinode van 1951 het die Ne~ Herv. Of 

Geref. K . .:;rk nie meer 'n ui tstel-beleid ten opsigte van 

C.N.O. verkondig nie, maar die volgende verklaar: 11 0nder 

Christelik-Nasionale Onderwys verstaan ons Kerk geensins 

die daarstelling of oprigting van aparte kerkskole nie 

(soos ten onregte deur sommige beweer), ma~r wel die 

Christ~like bernvloeding van ons bestaande skole in oor-

eentemming met die besondere Christelike belydenisse wat 

eie is aan die Geref. Kerke in Suid-Afrika."3) 

Die Ned. Herv. Kerk het op tradisionele wyse 

standpunt teen die C.N.O.-beleid ingeneem. Op die Al-

gemene Kerkvergadering van 1948 het die Kommissie vir 

Onderwys en Opvo~ding na die memorandum van die F.A.K. 

verwYs en gemeld dat nog vraagtekens daarby geplaas 

kan word. 4 ) 

1) N.H. of G. Kerk: Agenda vir Sinode 1948. 
2) Die Gereformeerde Vaandel, Sept. 1949, 2. 
3) N.H. of G. Kerk: Handeling van Sinode 1951, 221. 
4) Ned. Herv. Kerk: Notule van Algemene Kerkveragdering, 

1948. 
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In November 1949 het ds. Joh. Dreyer van die 

Ned. Herv. Kerk sy artik~1reeks oor C.N.O. afges1uit met 

die ste1ling: 11 0ns verwerp die Groepskoo1 of Staatsonder-

steunde Vryeskoo1 as synde onnasionaa1. Ons verwerp die 

neutra1e Staatskoo1 as synde godsdiens1oos en k1eur1oos. 

Ons staan vir die Christe1ik-Nasiona1e Vo1kskoo1."1 ) 

Op ds. Dreyer se uiteensetting ten opsigte van Christe1ike 

bssware, het prof. J._ Chr. Coetzee geantwoord: Groep

sko1e is nie sektaries soos ds. Dreyer beweer nie. Sko1e 

vir Afrikaanssprekendes of Enge1ssprekendes is nie s~k

taries nie, maar we1 apart. As die groot bevo1ki~groep 

van me~r as eenmi1joen (die drie Afrikaanse kerke) een 

soort skoo1 kry, n1. 'n gereformeerde Afrikaanse skoo1, 

kan dit tog nie 'n sektariese skoo1 genoem word nie. 

11 Net so min as ek kerksko1e voorstaan, net so min gaan 

ek sektesko1e voorstaan. Die C.N.O.-skoo1 is vir my 'n 

Afrikaanse skoo1 met 'n Christe1ik-gereformeerde gees en 

rigting- vir sover dit die kinders van ons drie Afri

kaanse Kerke betref." 2 ) 

Intussen het die Geref. Kerk se aksie vir groep-

sko1e onafgebrokc voortgegaan. Die K1assis Waterberg 

het in 1950 die vo1gende beskrywingspunt opgeste1: 

11 Die Eerw. Klassis bes1uit na aan1eiding van die 

antwoorde op vraag 10 van die Gemeentevers1ag, onder 

diepe besef van onsroeping as ge1owiges ten opsigte van 

die onderwys van ons kinders op staatsondersteunde sko1e 

waar miskien onbedoe1d gewe1dige agteruitgang te bespeur 

is ••..•••••• , • da t: 

1) Die Hervormer, Nov. 1949. 
2) Ibid., Des. 1949. 
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(a) Ons Kerk daadwerklik en met krag nie alle:~m 

sedelike steun moet gee aan alle aksie tot daarstelling 

van C.N. Onderwys en 'n C.N.-Beleid op Laer- , Ho~r- en 

Normaalskole, volgens besluit van die Sinodes van 1945 

en 1949; (nie, maar dat) 

(b) Ons Kerk dadelik oorgaan tot die propagering 

en bevordering van die 11 Skool met die Bybel", d.w.s. skole 

wat staan op ons Drie Formuliere van Enigheid met 'n be

slis Afrikaanse Christelik-Calvinisti~se-Reformatoriese 

karakter, en dat ook bE;gin word met die stigting van 'n 

fonds vir die doel. Hierdie besluit word deurgestuur 

na die Partikuliere Sinode ... l) 

Die deputate van die Geref. Kerk h~t toe op die 

Parikuliere Sinode van Noord-Transvaal gerapporteer dat 
" die saak van die onderwys weer eens deeglik bespreek is 

en dat na aanleiding van die opdrag van die Sinode oor 

die beskrywingspunt tot die gevolgtrekking gekom is dat 

die tans bestaande neutrale skole, sowel wat die gees 

en rigting, as wat die organisasie daarvan aangaan, nie 

die gewenste resultate lewer vir 'n Christelik-nasionale 

nasie, soos ons eie nasie histories gesien, is nie; en 

besluit derhalwe om die landsow~rhede te versoek om nou 

aan ons nasie aanpassende onderwysinrigtings te gee. 2 ) 

By die Partikuliere Sinode is ook verslag gedoen 

van die Kerklike Konferensie ~s. die onderwys te Alberton 

die vorige Oktober waar besluit is om opnuut en pertinent 

weer die ideaal te stel en om met alle beskikbare middels 

kragdadig aan die werk te gaan om die program van aksie 

ten uitvoer te bring. Die ideaal is: 

1) Afskrif van beskrywingspunt, l~er ds. H.F.V. Kruger. 
2) Verslag C.N.O. aan die Partikuliere Sinode, Noord

Transvaal, 23,1.51. 
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Die ouers is geheel verantwoordelik vir die 

gehele opvoeding en onderwys van hulle kinders. Ouers is 

daarom verplig om toe te sien dat bulle kinders ooreen-

komstig die doopbelofte opvoeding en onderwys o~tvang. 

Dit moet ook geskied op Christelike ouerskole, of ge

differensieerde groep- of rigtingskole, waarvan die ower

heid, weens die belang wat dit moet h~ by die onderwys 

van die burgers, die finansitlle las in 'n groot mate 

moet dra. Die owerheid het tewens die plig om toe te 

sien dat die gehalte van die werk gelewer op die skole 

sodanig is dat dit voldoen aan die eise van kennis en 

ontwikkeling wat gestel word in alle vertakkinge en ter-

reine van die samelew lng en volkslewe. Dit is voorts 

die plig van die Kerk om die ouers aan te sponr om so-

danige Christelike skole en sodanige Christelike onder-

wys vir hul kinuers te soek, en dit is die plig van die 

Kerk om toesig te hou oor die bestendiging van diefhris

telike gees en rigting van sodanige skole en van onder

wyser~(esse) wat sodanige onderwys dos1eer. 1 ) 

In die program van aksie op Alberton beplan, is 

o.m. middele ontwerp wat oor 'n langer tydperk (as die 

onmiddellike aksie) kragtiger verspreiding en inskerping 

van die ideaal by kerk en v~lk sal verseker. So moet 

die Afrikaanse Kerke gevra word om onvermoeid deur te 

gaan met die propagering van die ideaal van gereformeerde 

(nie kerklike) groepskole en onverpoosd by die owerhede 

op die uiteindelike daarstelling van die skoolstelsel 

aan te dring. 2) 

Verder moet die I.C.N.O. van die F.A.K. gevra 

1) Verklaring van die K~rklike Konferensie i/s die 
onderwys gehou te Alberton op 12.10.50. 

2) Ibid. 
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word om kragtiger voort te gaan met die propa~gering van 

die C.N.O.-beginsels. Ook moet die I.C.N.O. gevra word 

om in samewl:!rking met die kerke te begin met die stigting 

van plaaslike C.N.O.-komitees op alle nodige plekke; 

sodanige ouerkomitees moet kragtig bly aandring op gerefor-

meerde godsdionsonderrig en op die uiteindelike verwesen

liking van die ideaal.l) 

Op die Partkuliere Sinode het die deputate (be

staande uit H.J.J. Bingle, J. Chr. Coetzee en H.F.V. 

Kruger) verder die volgende verklaring uitgereik: 

11 Graag wil u deputate be.klemtoon dat hulle die be-

ginsel van staatsond~rsteunde vrye skole as ideaa1 hand

haaf, maar d;,t bulle van mening is dat vir die huidige 

al1e pogings aangewend moet word om godsdiensonderwys 

ook op ons openbare skola na suiwer gereform~erde be

ginsel te 1aat geskied. 112 ) 

In die C.N.O.-rapport Jan. 1951- Jan. 1953 kon 

die deputaatskap vir onderwyssake meedeel dat die vorige 

opdrag uitgevoer is, dat die bcsluit aan die I.C.N.O. 

gestuur is waarin gevra word dat kragtiger opgetree 

mo~t word om die beginsels sterker onder eie mense te 

propageer, maar dat geen antwoord ontvang is nie.3) In 

sy besl~it oor die rapport het die Partiku1iere Sinode 

toe aan sy deputate opgedra om die C.N.O.-gedagte by elke 

geleentheid te bevorder deur gebruik te maak van elke 

bestaande en van tyd tot tyd voorkomende geleentheid, 

soos bv. persoonlike kontak en die vestiging van die 

aandag op bcstaande publikasies. 4 ) 

1) VerKhring van die Kerk1ike Konferensie i/s die onder
wys, gehou te Alberton op 12.10.50. 

2) Vers1ag C.N.O. aan die Partiku1iere Sinode, Noord
Transvaal, 23.1.51. 

3) C. N. 0 .-Rapport, ac ... n die Partiku1iere Sino de, Noord
Transvaal, 20.1.53. 

4) Besluit oor bogenoemde rapport. Vgl. ook: Geref. Ge
meentes: Hande1inge van Sinode 1952 (Die Kerkb1ad, 
4.7.'52, 16). 
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So het die jaar 1953 die Afrikaanse kLrke, die 

hewige kampvegters vir Christelik-nasionale onuerwys, ge

vind. In hul houding teenoor die groepskole is van bier

die drie kerke die Geref. Kerk nog vol strydlus en op 

die voorpunt van die aksie vir groepskole gevind; die 

Ned. Herv. Kbrk aan die ander kant heeltemal daarteen; 

met die Ned. Herv. of Geref. Kerk as liggaam die laaste 

paar jaar amptelik koud daaroor. 

·~eenkanting en teenslae het werklik 'n .. lydens

weg" vnn die C.N.O.-geskiedenis gemaak. Tog is die stryd 

nog lank nie volstry nie, as op die optrede en geskrifte 

van die laaste drie jaar gel(;;t word. 

As laaste opmerking cor hierdie aangeleentheid 

dien die volgende: Die probleem geskep deur die Trans

vaalse onderwysstelsel en die godsdienstige bepalings 

met al die billikheid, verdraagsaamheid en rekbaarheid, 

is nie dat dit nie ruimte laat vir iets meer as bloat on

dogmatiese, kleurlose Bybelonderrig nie. Met al sy be

perkinge is dit nog nie negatief tot di~iterste nie. 

Die probleem van die staatskool met sy neutrale onderwys 

is egter dat dit nie positief genobg is nie. Ruggraat 

ontbreek en gevolglike insakking tree in. 

'n Ander onderwysstelsel (en hBr word gedink aan 

die I.C.N.O. se onderwysb~leid) sal die prikkel verleen 

om daadkragtig op te tree en die volste gebruik van 

geleenthede te maak, tcrwyl die tans bestaande stelsel 

'n futloosheid in die hand werk van : 11 As ek nie juis 

v~rvolg sal word ocr my bietjie lewensbeskouing wat ek 

by die Bybelonderrig invleg nie; ek sal seer seker nie 

vervolg word as ek dit nie inwerk nie. Ek hoef selfs 

glad niks in te werk nie; daarvoor beskerm die gewetens

klousule my doeltreffend genoeg." 
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Dit 18 dus nie soseer die negatiewe in die be

staande stelsel nie as die gebruik aaa die positiewe wat 

hinder. 

Dit geld vir die Bybelonderrig. Van die Chris

telike gees en rigting in die hele skoal word nie eens 

gepraat nie. 

2. Verbetering van die bestaande staatsinristings. 

(a) Optrede ter verbet~ring van Bybelonderrig in die 
laer en middelbare skole. 

Van owerheidswe~ is daar belang gestel in die 

deegliker opleiding van onderv.ysers wat Bybelonderrig 

betref ten einde die peil in die vak verhoog te kry. 

Dieselfdeverskerpte aktiwiteit word gevind in die verskyn

sel van vakansiekursusse wat gere~l is om die onderwysers 

se bevoegdheid ten opsigte van Bybelonderrig op 'n ho~r 

peil te bring. Behalwe kleiner plaaslike kursusse of 

lesings, kon vir Julie 1943 so 'n vakansiekursus te 

Bekkerskoolplaas gere~l word wat sou insluit lesings, 

besprekings en demonstrasielesse oor die inhoud en metode 

van BybelonQerrig, bedoel vir junior, middel en ho~r 

klasse. 1 ) In die Direkteursverslag van 1943 is spesiale 

melding van hierdie kursus gemaak. Die organisasie 

daarvan was in die hande van mej. Kachelhoffer van die 

Unie-Onderwysdepartement en mej. Snell van die Christian 

Education Movement in samewerking met die Adviserende 

Komitee waarop drie Transvaalse Onderwys~rsverenigings 

verteenwoordig was. Dit is deur 70 onderwysers bygewoon 

1) T.O.D.: Algemene Omsendbrief No.6 van 1943. 
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en deelnemers het groot tevredenheid oor die kursus uit

gespreek. 11 Verwag mag word dat die kursus sy deel daar

toe bygedra het om Bybelgestiedenis volgens moderne 

metodes te onderrig en om nuwe belarlttelling in die vak 
A 

onder leerlinge en onderwysers aan te wakker."l) Deur 

Sister Frances Mary is onder meer •n demonstrasieles oor 

die Ballingskap gelewer en 'n lesing oor 11 Christus, die 

vervulling van die Ou Testament." Mej. S.C. Kachelhoffer 

het onder meer gepraat oor: 11 Hoe moet ons die gelykenisse 

bestudeer?" Daar is ook heelwat aandag aan metodes ge

skenk.2) 

Dieselfde jaar nog, tydens die Oktober-vakansie, 

is 'n tweede kursus van dieselfde aard te Pietermaritzburg 

vir onderwysemgere~l.3) In Julie 1944 is nog een in 

die Opleidingskollege, Johannesburg, gehou. Dr. J.B. 

Gardiner het in Engels gepraat oor die inpoud van die 

Bybel en meer bepaald oor 11 Die Profete van Israel en hul 

boodskap vir vandag" {re~::ks) aangevul deur •n reeks van 

ds. Ben Marais in Afrikaans qor 11 Die Bergpredikasie en 

sy betekenis vir die hede". Lesings oor die metodiek 

is deur mejj. Kachelhoffer en Snell (seniorwerk) en mejj. 

L. Boys en E. Marais {juniorwerk) gehou, ook in albei 

tale. 4 ) 

Soos reeds elders aangemerk is, is in Okt. 1945 

'n soortgelyk~ kursus aan di~ Pretoriase Normaalkollege 

deur die F.A.K. gere~l.5) 

Die volgende jaar is weer •n vakansiekursus in die 

Pretoriase Normaalkollege gere~l, nl. in Oktober 1946. 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 1943, 15. 

4

2
3
l Insp. L. de Villiers: Aantekeninge van lesings. 

T.O.D.: Departementele Omsendbrief No.5 van 1943, 86. 
L. de Villiers: Aantekeninge 24 - 28 Julie 1944. 

5) Pretoriase Normaalkollege: Lber Godsdiensonderrig-kur
sus 1945. 
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Prof. van Selms sou praat oor " Die Skrifprofete en die 

Bybeloncierrig~' ds. Weiss oor 11 Die Gebruikmaking van Arge:

ologiese ge~ewens in verband met die Bybel", prof. Dek

ker oor 11 Die Skoonheid van die Bybel", prof. Pellisier 

oor 11 Die Nuwe Sie:lkundt: en sommige momente van die 

Christelike Geloof"; prof Rautenbach oor .. Die ontstaan 

van die eerste drie Evangelies", dr. Greyling oor 11 Die 

Metodiek van Bybelonderwys".l)Hierdie kursus moes egter 

gekanselleer word weens die.geringe aantal inskrywings. 2) 
Intussen het die C.E.M. onder meer skole be-

soek, onderwysersverenigings toegespreek, plaaslike op

leidingskursusse geregl, biblioteekdiens en apparaat 

beskikbaar gestel en samekomste vir onderwysers gere~l. 

So is in 1947 en 1948 71 skole in Johannesburg en 

Pretoria besoek. Die sogenaamde 11 Leaders' Courses" is 

onder meer te Hillcrest School, Malvern, Con Cowan High 

School en Central Hall, Johannesburg, gehou. In 1948 is 

vier kursusse in Bybelstudie en ses lesings in die metodes 

van Bybelonderrig gehou.3) 

In Mei 1948 is 'n Bybelonderrig-kursus te Boks

burg gere~l deur die inspekteurs van Onderwys in same

werking met die C.E 7 l\l. onder beskerming van die T.O.D., 

bygewoon deur 270 onderwysers. Sertifikate van bywoning 

is aan die onderwysers deur die Onderwysdepartement uitge

re~k. Die kursus het bestaan uit lesings oor die Bybel 

en metodiek van godsdiens in die onderwys, demonstrasie

lesse, bespreking van probleme in verband met die vak en 

uitstalling van boeke, prente, kaarte, modelle en ander 

1) T.O.D.: Departementele Omsendbrief No.4 van 1946, 62. 
2) Pretoriase Normaalkollege: L~er Godsdiensonderrig

kursus 1946. 
3) C.E.M.: Report of work 1947 & 1948. 
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hulpmiddels by die Bybelonderrig. 1 ) 

Nog eens is in April 1950 'n vakansiekursus 

te Happy Rest-skoolplaas gere~l waar onder meer 'n lesing 

oor Bybelonderrig deur insp. L. de Villiers gehou is. 

Hy het die ho~rskoolleerplan van 1948 onder die soeklig 

gehad en oor die ontstaan, oorwegings, inhoud, ens. ge

praat. Van belang is sy verwysings na die onderwysers wat 

aan die ho~rskole verantwoordelik is vir godsdiens in die 

onderwys. In baie ho~rskole word dit beskou as 'n sy

delingse vak. Baie onderwysers het daaroor 'n huiwerige, 

beskroomde, onverskillige of selfs onwillige houding. 2 ) 

In Okt. 1951 sou 'n· vakansiekursus aan die 

Potchefsroomse Universiteit plaasgevind het waarin ook 

godsdiensonderwys in 'n reeks lesings deur professore 

in die teologie onder behandeling geneem sou gewees het, 

maar weens gebrekkige belangstelling moes die kursus 

afgestel word.3) 

Sender twyfel het die Departement van Onderwys, 

die inspekteurs en ander liggame verskerpte belangstel

ling sedert die publikasie van die Nicol-verslag in 

Bybelonderrig as vak getoon. Daar was ernstige pogings 

om die peil daarvan op interdenominasionale grondslag en 

in ooreenstenuning met moderne opvattings te verhoog. 

Van kerkwe~ is die gebrek aan konfessionele lyn by die 

vakansiekursusse egter sterk gevoel en 'n kerklike kon

gres is bel~ met die doel om kursusse in te stel onder 

beheer van die kerke waardeur die besoekende onderwysers 

diplomas verdien kon word.4) 

Intussen het die kerke en belangstellendes on

onderbroke voortgegaan met wenke, besluite en allerlei 

1) Inspekteurs van Onderwys, Kring B: Omsendbrief No.1 
van 1948. 

2) L. de Vil1iers: Lesing te Happy Rest-skoolplaas, 
April 1950. 

3.) Korrespondensie: Registrateur P.U. aan J.H. Bekker, 
Sept. 195J.. 

4) N.H. of G. Kerk: Agenda vir Sinode 1944, 176. 
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aksies. Belangwekkend was dat die onderwyskommissies van 

die drie Afrikaanse kerke besluit het om uit t~ gaan van 

die C.N.O.-Kongresbesluite van Julie 1939 soos reeds 

voorheen breedvoeriger omskryf is, nl. dat godsdiensonder

wys nie hermeties afgeskei moet word nie, nie 'n blote 

meedeel van feite nie, maar geskraag deur die geloofs

oortuiging van die ouers, ens. 1 ) 

Aan die Algemene Kerkvergadering van die Ned. 

Herv. Kerk in 1945 is •n grondige en deurtastende verslag 

va~ die Kommissie vir Opvoeding en Onderwys voorgel~. 

Godsdiens in die onderwys op skool is ook ernstig be-

spreek na aanleiding van die beskrywingspunt: 11 Die Kerk 

gaan voort met sy pogings om Bybelse geskiedenis as •n vol-

waardige skoolvak, waarin eksamen vir promosie net soos 

in enige ander vak afgeneem word, in die skole erken te 

kry.2) 

Die kwessie van die gebruik van 'n Kategismus 

op skole is ook bespreek na aanleiding van die kategis-

mus wat in die Nicol-v~rslag opgeneem is. 'n Kommis-

sie van die Ned. Herv. Kerk bestaande uit ds. Oost-

huizen en proff. Engebrecht en Rautebach het 'n memorandum 

oor die saak opgestel en onder meer aan die hand gedoen 

dat die s~ak, wat die Afrikaanse skole betref, in die hande 

van die Afrikaanse kerke gelaat word, en in die Engelse 

skole in hande van die Engelse kerk. Hierdie wenk is 

aanvaar en in 1944 het die kerklike afgevaardigdes 

mekaar ontmoet en spoedig eenstemmigheid bereik. Vir 

st. 4- 6 word •n klein boekie met die Heidelbergse 

Kategisillus as basis opgestel. Vir sts.6 - 8 word die be-

kende Kort Begrip met die nodige veranderinge en ver

wysings na die ooreenste~~ende Sondae van die Heidelbergse 

1) Inspan, Okt. 1942, 12. 
2) Koers, Aug. 1945, 29. 
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Kategismus aanbeveel, vir sts. 9 ~n 10 die Heidelbergse 

Kategismus in sy volle offisi~le teks en.vir die oplei

ding van onderwysers aan die normaalkolleges en universi

teite die drie Formuliere van Enigheid.l) 

Daar was algemen~ tevredenheid in kerklike 

kringe, maar toe volg 'n skrywe van die Onderwysdeparte

ment van 10.5.44: 11 Die Depart~ment sal bly wees om te 

verneem of u oor enige informasie beskik wat aandui in 

hoever die ander Protestantse gesindes waarvan die kinders 

die Afrikaansmediumskole besoek, akkoord gaan met die 

kategismus deur u voorgestel, daar die Departement na

tuurlik nie die gebruik daarvan in enige skool sal kan 

toelaat nie waar daar beswaar teen die gebruik gemaak 

word of waar dit as gevolg sal h~ dat sekere ouers oor

eenkomstig Art.34(3) van die Onderwyswet hul kinders aan 

die Bybelles sou onttrek." Die kommissie beveel aan dat 

die vergadering opdrag gee dat voortgegaan word met die 

saak, want daar sou nog iets aan te doen wees. Die ower

hede is nie onsimpatiek nie. 2) 

Op 'n Inspekteurskonferensie is die verseker-

ing gegee dat die onderwysowerhede hul bes doen om 

godsdiens in die onderwys tot die hoogs moontlike peil 

op te voer en hulle staan werklik nie onverskillig teenoor 

dj e vak nie. 3) 

In hierdie verband het ds. D.F. Erasmus ge

skryf dat daar baie predikante op skoolrade dien en dat 

hulle sal toesien dat die onderwys in Christelik-

nasionale bane gelei word ooreenkomstig die doel van 

die drie Afrikaanse kerke. 4) 

1) Ned. herv. Kerk: Notuie van Algemene Vergadering 1945, 
128 - 129. 

2) Ibid. 
3) Direkteur van Onderwys: Verslag 1945, Inspekteurs

konferensie, Maart 1945. 
4) Die Hervormer 20.11.47, 5. 
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Dr. E. Greyling het die plek van Bybelonder-

rig op skool, metodes, die opening, die onderwyser, ens. 

behandel in 'n insiggewende artikel in 11 Inspan", 'n 

artikel wat baie praktieae waarde besit. Onder meer het 

hy beklemtoon dat godsdiens nie gefsoleerd van die ander 

vakke moet wees nie. Indien verkeerd benader, kan som

mige skoolvakke selfs anti-christelik wees. 11 Dit is onge-

lukkig te veel die geval dat die beginsels van die 

Bybel net in die godsdiensonderwys geld en nie in die 

ander leervakke nie. Hierdie dualisme is van die kant 

van die eg Christelike kind gesien dan ook hinderlik. 

Hy kan nie verstaan hoe daar nou in die godsdiensonder

wysklas so mooi gepraat en gebid en geantwoord kan word 

nie, waar daar netnou of gister in •n ander klas so anders 

g~praat of gehandel was nie. 1 ) 

Verskeie goeie handleidings is in die 11 Die 

Kerkbode" vir skoolgebruik aanbeveel en predikante en 

lidmate van die kerk wat op skoolkommissies dien, is 

versoek om hul allerbeste aandag te gee aan 'n doel

treffende uitvoering van die Bybelonderwysleerplan op 

die skole. 2) 

Op die wyse ~s van tyd tot tyd oor die saak van 

godsdiens in die onderwys aan die verskillend6 opvoed

kundige inrigtings verwys. En so het ds. J.C. du 

Plessis ook in vyf punte 'n uiteensetting gegee van wat 

hy onder Christelike godsdiens verstaan en tot die slot

scm gekom dat die doel van die onderwysaktiwiteite in 

die skool die Christelike lewens- en w~reldbeskouing 

moet openbaar.3) Verder word 'n ernstige beroep op 

1) Inspan, Okt. 1947, 22- 25. 
2) Die Kerkbode 14.5.47, 915. 
3) Ibid. 31.3.48, 713.( Vir verdere bydrae van J.C du 

Plessis sien Die Kerkbode 21.5.47, 964. 
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skoolhoofde en ander gedoen om die kerklied sy regmatige 

plek in die skole te laat inneem nou dat die psalms en 

gesange in Afrikaans beskikbaar is- Weer eens word 'n 

beroep op onderwysers gedoen om in hul aansoeke duidelik 

hul standpunt ten opsigte van kerk en lewensbeskouing 

te stel. 1 ) 

'n Verkeerde hantering v~ Bybelonderrig en 

kritiek teen die Bybel deur cnderwysers sal twyfel en 

verwarring by kinders laat ontstaan, meen ds. W.J. 

Esterhuysen. Die godsdiens in die onderwys op skool 

1~ die kerk na aan die hart. Dis bemoedigend dat in 

heelwat skole die Bybelonderrig trou behartig word. 

Reeds by die skooljeug moet die grondslae van 'n koers

vaste Christelike volksbestaan gel~ word, en sonder 
• 

die Bybel kan dit nie geskied nie. 2) 

Ook in 11 Die Hervormer" is telkens bydraes van 

hierdie aard geplaas. So is daar gekla dat lede van •n 

Christelike kerk en Christenbelyers hulle nie in die 

minste bekommer oor die Christelike opvoeding van hul 

kinders nie. Ds. P.J.G. Booyse wys op die leemtes i~ 

die skool en s~: 11 Helaas, hoe min is daar wat die Chris

telike opvoeding van die jeug ter harte neem!"3) Die 

opkomende geslag groei op met die idee dat die gods-

diens 'n bysaak is. Die kerk kan nie die sekulariserende 

effek van 'n opvoedingstelse1 wat so goed as geen plek 

laat vir godsdiens, doeltreffend te~werk nie, word in 'n 

hoofartikel gekla. A.L. Kotzee glo ook dat opvoeding 

die vorming is van mense Gods, tot alle goeie werk toe

gerus, tot alle goeie werk volmaaktelik toegerus. 4) 

1) Die ~erkbode, 3.11.48, 1033 en 4.5.49, 1068. 
2) Ibid., 1.6.49, 1304 en 1.2.50, 186. 
3) Die He~vormer, Okt. 1950, 5 en Okt. 1951, 9. 
4) Ibid., 20.11.48 en 20.10.48, 6. 
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W.J.C. Olwagen bespreek die vraag: 11Wanneer 

is opvoeding en ondervvys Christelik? 11 in j1Die Gerefor

meerde Vaandel" in ooreenstemming met die tradisionele 

opvattinge. 1 ) Prof. J. Chr. Coetzee gee op sy beurt 

verdieping aan sekere begrippe met die woorde: uin die 

Christelike onderwys interpreteer ons die sogenaamde 

sekul~re feite in die lig van die ewigheid: In U lig 

sien ons alleen die lig. Geen enkele sekul~re feit is 

(of kan wees) in stryd met die geopenbaarde Woord van 

God nie. Daarom gee ons al ons onderwys in volkome 

onderworpenheid aan die Evangelie van Jesus Christus •••• 

Christelike onderwys is nie alleen roeping van die 

Christen nie, maar dit is ook die hoogste moontlikheid 

as Christen."2 ) Dieselfde skrywer verklaar dat Chris

telike opvoedkundiges dwarsdeur die w~reld bekommerd 

voel oor die Bybelonderrig op skool. Hulle h~t reg 

daartoe. Die Christelike Afrikaner weet dat twe~rlei 

kennis beoefen moet word: kennis van die NLtuur (as 

openbaring) en van die Skriftuur. Die godsdiens word 

dus nie net onderrig nie, maar vorm ook die grondslag 

van alle onderwys; hy weet dus dat alle godsdiens in 

die onderwys self op 'n bepaalde grondslag staan en 

dus uiteraard 11 dogmaties 11 is en sal wees.3) 

In 1948 het ds. J.D. Vorster 'n toespraak voor 

'n byeenkoms van onderwysers oor Bybelonderrig op skool 

gehou. Dit het oor die karakter van die Christelike 

godsdiens gehandel, wat onder godsdiensonderwys verstaan 

word en oor die pedagogiese waarde van die godsdiens vir 

die kind. Onder meer is ges~: .. Godsdiensonderwys is die 

1) Die Gereformeerde Vaandel, Jan. 1949, 14. 
2
3

) Koers, Aug. 1949, 13. 
) Onderwysblad, 1 Julie 1950, 9 - 11. 
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vernaamste faktor in die harmonieuse opbou van die kind. 

Sny die godsdiens uit en jy beroof hom van die reinste 

en hoogste motief. Godsdiens is die vormende krag. 

Dit l@ die Ariadne-draad in die hand van die kind waar-

mee hy uit die gekompliseerde w@reld met sy legio van 

beskouinge die ware lewe sal bereik."l) 

In die wette en bepalinge van die Ned. Herv. 

of Geref. Kerk (in 1948 hersien) is bepaal dat gods-

diensonderwys een van die vernaamS2 pligte is waarvoor 

die kerk:raad verantwoorc<elik is. Daar sal 'n Sinodale 

Kommissie vir Opvoeding en Onderwys wees wat die sake 

behartig. Die Kommissie moet steeds by kerkrade daarop 

aandring om toe te sien dat aan die Woord van God op 

skole 'n ereplek toegeken word, en dat die opvoeding 

van die skoolgaande jeug in Christelike gees behartig 

word deur onderwysers wat daarvoor geskik is. 2) 

In·1950 het verskillende skoolrade briewe aan 

die Departement gerig oor die toestand van Bybelonder

rig~) waarop die Departement verklaar het dat hy ook 

die mening huldig dat godsdiens in die onderwys van die 

allergrootste betekenis vir die vorming van die jeug 

is. Gedurende die laaste aantal jare is daar dan ook 

stappe gedoen om die onderwys van hierdie vak ten op

sigte van leerstof sowel as metode op 'n beter grond-

slag te plaas: 

(a) In 1942 is vir alle klasse tot st. 8 'n 

goed-saamgestelde leerplan, voorsien van 'n inleiding, 

gepubliseer. Alle leerkragte en studente aan oplei

d%gskolleges besit kopie~. 

l) Die Kerkbode, 8.9.48, 549. 
2) N.H. of G. Kerk: Wette en Bepalinge, artt. 249, 

251 en 254. · 
3) Verduideliking: Terwille van die mooi eenheid wat 

die hele veld van godsdiensonderwys dek, word die 
skoolrade se pleidooie en die Departement se ant
woord nie onder verskillende hoofde gerangskik nie. 
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(b) In 1948 is 'n opdrag gegee om •n leerplan 

vir Bybelonderrig in ho~rskole saam te stel. Dit is 

nog nie lank genoeg in gebruik om die Departement in 

staat te stel om te bepaal of dit met vrug toegepas kan 

word nie. Die Departement is egter van mening dat ten 

spyte van die ho~ eise wat Bybelonderwys in ho~rskole 

aan die onderwyser stel, die werk oor die algemeen met 

toegewydheid gedoen word. 

(c) Daar is ook in omsendbriewe klem gel~ op 

godsdiens in die onderw~s. 

(d) In die verskillende inspekteurskringe 

word ook leiding aan onderwysers gegee ten opsigte van 

metodes, hulpmiddels, ens. Die inspektoraat asook die 

meeste hoofde staan simpatiek teenoor Bybelonderrig en 

daar word moeite gedoen om daaraan sy regmatige plek in 

ons skole te gee. 

In verband met die stappe deur Potchefstroom se 

skoolraad aan die hand gedoen om die toestand te ver

beter, antwoord die Departement: 

(a) Bybelonderwys as eksamenvak: Die Departe

ment is in beginsel daarteen om eksamen voor te skryf 

in Bybelgeskiedenis. Dit mag die hele gees van die onder

wys in die vak benadeel. 

(b) Meer lesure per week: Daar is reeds twee

en-•n-half uur per week vir die laerskool; vir ·die ho~r

skool: st. 6 ongeveer 3 periodes, 7 - 8 twee periodes, 

9 - 10 een periode, afgesien van die algemene opening 

van die hele skoal. Tensy die skooldag verleng word, 

sal dit moeilik gaan om meer tyd hieraan te gee. 

(c) Die Departement ontken dat die gees op 

die skole nie Christelik is nie. Die skole in Trans

vaal staan op. 'n Christelike grondslag en in die skole 
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word die meeste van die Christelike deugde geleer, 

Inspekteurs getuig dat duisende hoofde en assistente 

opreg trag om van hul skole plekke te maak waar die leer-
. 1) 

linge die Christelike lewensbeskouing kan aankweek, 

(d) Opgeleide dosent aan elke normaalkollege: 

Hierdie saak het jare lank aandag geniet en daar word 

by elk van die opleidingskolleges geretU dat Christelik 

opgeleide dosente die vak doseer. 

(e) ·Metodiek van Bybelonderwys: .Lesings word 

aan al die normaalkolleges gegee en deur alle Protestantse 

· studente bygewoon. 2) 

·Die Lichtenburgse Skoolraad het op die uiteen

setting die volgende geantwoord: 

Laerskole: Die Raad het waardering vir wat 

gedoen is deur die Departement en meen dat 'n redelike 

deel van die skoolure aan godsdiens in die onderwys gewy 

word en sal ook nie beweer dat die gees in die Trans-

vaalse sko1e nie in wese Christe1ik is nie. 

Ho~rskole: Die Raad voel, me~r bepaald wat 

die 1eerplanne van sts. 9 en 10 betref, oortuig daarvan 

dat godsdiensonderwys, en veral Bybe1kennis, nie tot sy 

reg kom nie. 'n Tydsbesteding van een periode (onge

veer 40 minute) per week kan nie voldoen aan die vereis

tes van 'n vak soos Bybelkennis wat so 'n fundamente1e 

plek in die lewe van die Afrikanervolk as Christennasie 

inneem nie. Vir enige p.ersoon wat die saak objektief 

beskou, is dit duidelik dat godsdiensonderwys of Bybel-

kennis nie as vo1waardige vak naas die ander skoolvakke 

behandel word nie. (Daar is 25 skoo~e en 15 studie

ure na skool per week. Uit 40 uur van studs per·week 

1) T.O.D.: Omsendbrief No. 82 van 1950 aan Sekretarisse 
van Skoolrade. 

2) Ibid. 
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word slegs 40 minute aan godsdiens in die onderwys 

bestee, d.w.s. een-sestigste.) Daar word ook geen voor

b$reiding vereis nie, geen opdraQte vir tuisstudie ge

gee nie en leerlinge word nie ge~ksamineer in die ken

nis wat hulle opdoen nie. Hulle kom onder di·e indruk 

van die erns van die eksamenvakke; alle aandag word op 

die ander behalwe Bybelkennis toegespits, sodat laasge

noemde noodwendig beskou word as iets bykomstigs en 

ondergeskik in die voorbereidingsplan van die toekomstige 

lewe. 

Die Raad dring dus daarop aan dat godsdibns

onder·;,ys, en in besonder Bybelonderwys as vak, minstens 

net soveel periodes per week kry as die ander en dat net 

soveel voorb~reidingsvverk opgedra word as in die ander 

belangrikste vakke. Ander leerplanne kan ten gunste 

van Bybelonderrig ingekort word, bv. een voorgeskrewe 

werk minder in Afrikaans en Engels elk of minder Alge

mene Geskiedenis in ruil vir 'n deeglike enastematiese 

studie bv. van een Ou en een Nuwe Testamentiese boek 

per jaar. 

Nog by laer-, nog by ho~rskole - hoewel gods

diens as sodanig nie ge~ksamineer kan word nie - kan 

daar enige afdoende.besware bestaan teen 'n gereelde 

toas van die Bybelkennis en kennis van die fundamentele 

Christelike geloofswaarhede en geskiedenis van die 

Christendom nie. Die Raad versoek dus weer 'n eksamen 

van sodanige kennis en •n beboorlike erkenning van die 

prestasie van die leerling,. al sou di t afsonderlik van 

die gewone sertifikaat wees. Hy meen ook dat Bybelkennis 

of kennis van die Christelike Geloof toegelaat moet word 

as eksamenvak vir leerlinge in hoerskole wat dit wil kies. 
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Die Skoolraad van Lichtenburg glo ook nie 

dat dosente op normaalkolleges, wat Christelik opgelei 

is, daarom ook yakkundig genoeg is om die Bybel en die 

Christelike godsdiens te doseer nie. 'n Ander funda

mentele vereiste is dus dat hulle ook teologies onderl~ 

moet wees. 

Die Raad pleit dus dat weer eens op die saak van 

die godsdiensonderwys ingegaan word.l) 

Oak die Potchefstroomse Skoolraad het sy waar-

dering uitgespreek vir wat gedoen is ten opsigte van 

godsdiens in die onderwys en vir die Christelike gees 

in die skole en vir die duisende Christelike leerkragte, 

111Viaar my Raad is van oordeel dat daar nog baie ontbreek 

wat godsdiensonderwys op skool aangaan en dat die Depar

tement ernstig aandag aan hierdie fundamentele vak behoort 

te gee, want 

(a) Godsdiensonderwys is nog die vak wat die minste 

aandag op skool geniet en die minste tyd aan bestee word. 

(b) Dit is die enigste vak wat op skool en in op

leidingskolleges onderwys kan word sander dat die be

trokke 1eerkrag self deeglik voorbereiding daarin ont

vang het. 

Op grond van hierdie en derge1ike oorwegings is 

my Raad nie tevrede met die gehalte van werk ten opsig

te van godsdiensonderwys in die skole van ons Christe-
• 

like vo1k nie en dring daaro~ beleefd by die Departe-

ment aan om hierin verbetering aan te bring sodat die 

skool beter kan help om die Christelike karakter van 

ons nasie te bewaar." 2) 

So het die.twee Wes-Transvaalse skoolrade 'n 

voortreflike aksie aan die gang gesit en 'n duidelike 

1) Lichtenburgse Skoo1raad: Antwoord aan Departement, 
22.2.51. 

2) Potchefstroomse Skoolraad: Antwoord aan die Departe
ment na aanleiding van Omsendbrief No.82 van 1950, 
April 1951. 
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pad aangedui. 

Die houding van die T.O. word goed weerspie~l 

in die voorsittersrede van A.J. Koen in 1951 waarin hy 

onder meer ges~ het: 11 Die allereerste en allerbelangrik

ste taak van die onderwyser is om 'n suiwere godsdienssin 

by die leerling aan te wakker en te ontwikkel. 

Dit is die hoeksteen van ons nasie se bestaan •••• 

Deur sy organisasie moet elke onderwyser die reg van 

godsdiensonderwys in die skool met alle mag help beskerm 

en uitbou. Daardie onderrig mag nie kleurloos en 

akademies wees nie, maar dit moet binne die dogma van 

die Afrikaanse kerk val. sander om kerkisties te wees."l) 

Die onmisbaarheid van die kerk vir die onder-

wys is ook telkens onder die aandag gebring. Opvoe

~ng 1~ die kerk na aan die hart. Die bevrugtende in

vloed van die godsdiens. is baie noodsaaklik en daarom 

word vertrou dat die skool steeds meer sal wees 'n 

verlengstuk van die Christelike huis en •n gesonde 

skakel tussen die huisgesin en die kerk. As die ouer 

nie in die huis opvolg en aanvul wat op skool gedoen 

word nie, sal dit weer wegsin~ soos 'n ondergrondse 

stroompie in die dryfsand van die w~reld. 2 ) 

Hierdie laaste stelling, wat algemeen aanvaar word, is 

'n duidelike openbaarmaking van die tydgees. Tydens 

die vorige eeu was die omgekeerde waar. Dit was 'n 

vanselfsprekende feit dat die skool moes opvoig en 

aanvul wat tuis geleer is; in die modernistiese twin

tigste eeu het toestande so verswak dat die huis moet 

aanvul wat op skoal, en dit nogal 'n neutrale staatskool, 

gedoen word~ En as die skoal nie daarin kan slaag om 

'n hegte fondament te 1~ nie, soos verwag kan word, 

l) Onderwysblad 1.5.51., 11. {Vir verdere artikels oor 
die godsdiensonderwys sien Onderwysblad 1.6.51, 
1.8.51,. 1.9.51, 1.6.52, 1.12.52, ens. 

2) Die Kerkbode 24.1.5l, 155, 10.1.51, 5.9.51, 470. 
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sal dit waarskynlik nie te geed met die godsdienstige 

peil van die volwassenes van more gesteld wees nie. 

'n Uiters positiewe bydrae tot die versekering 

van beter Bybelonderrig in die skole is deur di~ Christa-

. like Onderwysbeweging gelewer met die brosjure wat in 

1952 uitgegee is onder die titel 11 'n Skema vir Christe

like Onderwys in S.A." Belangwekkend is die heel eerste 

paragraaf wat oor Bybelonderrig in die skool handel en 

wat soos volg lui: 110ns staatsonderwys rus tradisioneel 

op 'n Christelike basis. Ons dring dus daarop aan dat 

die Onderwysdepartement meet toesien dat hierdie 

Christelike basis erken word deur almal wat met staats-

onderwys te doen het. Wanneer uitsonderings toegelaat 

word wat bepaalde enkelinge of groepe betref, meet dit 

duidelik aangetoon word dat dit om uitsonderings gaan 

en in ooreenstemming is met die beginsel van gewetens

vryheid."l) 

Wat direkte·godsdiens in die onderwys betref, 

baat die Bybelgeskiedenis weinig indien daar geen kom

mentaar gelewer word nie en indien die geopenbaarde 

leerstellings van die Bybel, wat aan die geskiedenis 

betekenis verleen, nie duide~ik blyk nie. Deur Bybel

geskiedenis sender vertolking te leer, word dit geheel 

en al ontsenu. Die Departement meet 'n daadwerklike 

poging aanwend om onderwysers te help om die werklike 

aard van hul werk te verstaan. 11Meer bepaaldelik sal 

dit 'n goeie doel dien as eenstemmigheid kan bereik 

word aangaande watter Christelike leerstellings gemeen 

aan alle kerke is en wat as 'n minimum beskou kan word 

van wat verduidelik kan word in die sogenaamde godsdiens

onderwys. n 2) 

1) C.O.B.: 'n Skema vir Christelike Onderwys in Suid
Afrika, 10. 

2) Ibi'd., 11. 
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Die c.o.B. (C.E.M.) 1 )is ook ten gunste van 'n 

gemeenskaplike kategismus (wat weer by sommige Afrikaanse 

Kerke nie byval vind ni~. Alle goeie bedoelings en 

aanwysings van die Departement sal egter min baat teo~y 

die onderwysers hulle taak met ywer en getrouheid uit

voe~ Ten einde hulle in staat te stel om dit te kan 

doen, moet hulle meer bepaalde opleiding aan die op

leidingskollege~n universiteite ontvang as wat tot 

hiertoe die geval was. (Oor hierdie standpunt bestaan 

daar dus volkome eenstemmigheid. Oor die inhoud van die 

opleiding mag egter verskil bestaan tussen die 

Afrikaanse kerke en die C.E.M.) 

•n Ander belangrike grondstelling waaroor 

daar eenstemmigheid bestaan, het betrekking op wat die 

C.O.B. noem 11 indirekte godsdiensonderwys" en hulle 

stel dit soos volg: 11Direkte godsdiensonderwys kan nie 

heeltemal doeltreffend wees nie, tensy dit aangevu1 

word deur indirekte godsdiensonderwys. Aangesien 

godsdiens daarop aanspraak maak dat hy iets belangriks 

op e1ke terrein van die 1ewe te s~ het, is dit duide1ik 

dat geen deel van die k1asrooster of die skoo1lewe 

daarbuite kan staan nie." 2) 

Daar is verskil1ende moeilikhede wat doe1tref-

fende Bybelonderwys in die sko1e te~werk en wat onder 

Afd.D bespreek word. · Hulle is: 

1) Die moeilikhede wat onderwysers ondervind, 

wat oor godsdiens~ennis beskik, as gevo1g van die verski1 

in opvattings of die a1gehe1e gebrek aan godsdienstige 

opvattings onder die 1eer1inge. Daar word egter ge-

voe1 dat die verstaanbare begeerte om nie aanstoot aan 

1) C,O.B. -Christe1ike Onderwysbeweging, meer alge
meen bekend as die C.E.M. -Christian Education 
Movement. 

2) C.O.B.: 'n Skema vir Christelike onderwys in 
Suid Afrika. , 11. 
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nie-Christene te gee nie, daartoe mag lei dat aan 

Christene nie waarlik Christelike onderrig gegee word 

nie. In hierdie opsig is dit van die uiterste ·belang 

dat die gewetensklousule behou ~ord. ·Die morele invloed 

van die skool hoef nie skade te ly deurdat 'n kind hom 

onttrek aan die godsdiensperiodes op gTond van die ge

wetensklousule nie. 

2)Die nie-Christelike invloed wat van baie 

onderwysers uitgaan, en die gebrek aan Christen-onder

wys om die godsdiens in die onderwys in sy geheel aan 

te pak. Daar word dus daarop aangedring 

(a) dat elke kerk hom daarop toel~ om Christelike 

seuns en dogters aan te moedig om hul Christelike 

roeping in die onderwysprofessie te vind; 

(b) dat leerlinge wat die ho~rskole verlaat, daar-

op gewys moet word hoe ~ringend die saak is, wanneer 

loopbane met hulle bespreek word; 

(c) dat Christelike ouers hul kinders moet aan-

moedig om onderwys te beskou as 'n eerbare professie 

waarin dit 'n voorreg is om te dien. 

In Junie 1950 het die sekretaris van die 

Sinodale Kommissie vir Opvoeding etipnderwys van die Ned. 

Herv. of Geref. Kerk met die Geref. en die Ned.Herv. 

Kerke in aanraking gekom met die doel om aksie met 

die oog doeltreffender godsdiensonderwys gesamentlik 

te bespreek. Die drie Afrikaanse kerke moes nou 'n 

verenigde front toon. 1 ) 

Die deputate van die Geref.Kerk het in die ver

slag aan die Partikuliere Sinode van Noord-Transvaal 

van hierdie stap melding gemaak, en ook dat hulle die 

geleentheid aangegryp het wat deur hierdie brief geskep 

is. 'n Samespreking met die onderwyskommissies van 

1) Brief: C.F.B. Naude- G.C.P.vd. Vyver, 3.6.50. 
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die ander twee kerke is gehou om 'n memorandum oor 

die Christelike onderwys op te stel en dit voor die 

Administrateur en sy Uitvoerende Komitee te 10. Die 

deputate (proff. H.J.J. Bingle en J. Chr. Coetzee en 

ds. H.F.V. Kruger) het ook beklemtoon dat hulle die be

ginsel van staatsondersteunde vrye skole as ideaal hand

haaf, maar dat hulle van mening is dat vir die huidige 

alle pogings aangewend meet word om godsdiens in die 

onderwys ook op die openbare skole volgens die suiwer 

gereformeerde beginsel te laat geskied.l) 

Die memorandum hier ter sprake is namens die 

gesamentlike komitee van die drie Afrikaanse kerke deur 

di. G.D. Worst, J.G.M. Dreyer en H.F.V. Kruger en prof. 

H.J.J. Bingle onderteken en het veral oor die onderwys 

aan normaalkolleges en middelbare skole gehandel; tog 

het die vierde punt ook die laerskole geraak. Hier-

in is versoek dat die inhoud van die godsdiens in die 

onderrig in laer- en middelbare skool en normaalkollege 

die volgende sal behels: 

(a) Bybelgeskiedenis, 

(b) Die Tien Gebooie, 

(c) Die Twaalf Artikels, 

(d) Die Onse Vader. 2) 

Die gesamentlike komitee het ook vermeld dat 

die versoek na sy oordeel in lyn 1~ met die beleid waar

aan die Uitvoerende Komitee toe besig was om uitvoering 

te gee, en het verder o~ 'n persoonlike onderhoud op 

'n gele~ tyd gevra.3) 

Op die Kerklike Konferensie te Alberton in 

Oktober 1950 is besluite oor onder~yssake geneem veral 

. 
1) C.N.O.-verslag: Aan die Partikuliere Sinode, Noord

Transvaal, 23.1.51. 
2) L~er van ds. H.F.V. Kruger, Memorandum. 
3) L~er van ds. H.F.V. Kruger, Memorandum. 
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om die samewerking van die susterkerke te verkry in

sake 'n nuwe 1aerskoo1leerplan in Bybelgeskiedenis~. ge

skikte handboeke en die verskaffing van doeltreffende 
. 1) 

godsdiens in die onderwys. 

Op die Partiku1iere Sinode van Noord-Transvaal, 

hierbo genoem, het die Geref. Gemeentes hu1le nie alleen 

met die opgeste1de memorandum vereenselwig nie, maar 

is selfs bygevoeg dat die drie Afrikaanse kerke in Trans

vaal versoek moet word om die beoogde 1eerplan vir gods

diens in die onderwys (laer- en middelbare skool) in 

besonderhede uit te werk, asook om die nodige hand-

boeke vir die uitvoering daarvan deur bekwame persone 

te laat opstel. Op 'n wenk van die deputate is hier

die byvoeging toe nie offisieel gemaak nie. 2) 

Steeds het die vraagstuk van doeltreffende 

godsdiensonderwys die opvoedkundige kommissies van die 

verski1lende kerke asook die Gesamentlike Komitee besig 

gehou. Daar is besef dat doeltreffende godsdiensonder

wys in die hoogste mate van goed opge1e1de Christelike 

onderwysers afhang; vandaar dan ook die aandag aan die 

opleiding van studente wat in 'n volgende paragraaf 

bespreek word. 

Die rapport van die Geref. Kerk oor Christelike 

onderwys, in 1953 opgestel vir voor1egging aan die Par

tikuliere Sinodes in Januarie 1954, toon dat in die 

jongste tyd selfs gedurig aan die saak gewerk word. 

Ook in hierdie verslag word gehandel oor die opleiding 

van leerkragte, doeltreffende handboeke vi~ godsdiens

onderwys, en word die Onderwysordonnansie se godsdiens-. 

tige bepalings ontleed en 'n tussenkerklike konferensie 

1) Kerklike Konferensie i/s die Onderwys te Alberton, 
12.10.50. 

2) Verslag oor C.N.O.-rapport: Part. Sinode, Noord
Transvaal, 23,1.51. 
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(op versoek van die Ned. Herv. of Geref. Kerk) i.s. 

onderwysaange1eenthede in die vooruitsig geste1. 1 ) 

(b) Optrede ter bevordering van godsdiens in die onder
ris aan op1eidingsinrigtings vir onderwysers. 

Reeds in 1941 h~t die Unie-Onderwysdepartement 

•n uiters be1angrike diensbrief aan universiteite, ens. 

gestuur insake Bybe1onderrig op die staatsko1e. Daar

in is geme1d dat die onderwysdepartemente reeds •n ge

ruime tyd voe1 dat daar •n wesent1ike behoefte bestaan 

om Bybe1onderrig in die sko1e op •n h~er gronds1ag te 

p1aas. Op 'n bespreking tussen die Komitee van Onder

wyshoofde en die Provinsia1e Adviserende Komitee is be

s1uit: 11 Die Komit;::e is van mening dat daar in die op-

1eidingskursusse van 1aer sowe1 as midde1bare en be-

roepsondervzysers aan universit~re inrigtings, op1eidings

kol1eges (indien nodig) en tegniese ko1leges meer tyd 

bestee moet word aan die op1eiding van onderwysers(esse) 

vir hierdie noodsaaklike werk." Hierdie saak word ook 

deur die Minister van Onderwys en die Uitvoerende Komi

tees van die vier Provinsies as uiters be1angrik beskou. 

Die tyd het aangebreek dat Suid-Afrika ook op hierdie 

gebied sy plig sal doen. Die provinsiale onderwys

departemente wy reeds ge1eidelik meer tyd aan hierdie 

onderwerp by hul opleidingskolleges, en 'n beroep word 

dus gedoen om in die kursusse vir onderwysers soveel 

tyd aan die bekwaming van die studente vir die werk te 

bestee dat hulle hu11e sal kan aanpas by die nuwe eise 

wat geleide1ik deur die onderwysdepartemente in hierdie 

opsig gestel word. Daarop word gevra watter stappe die 

1) Rapport insake C.N.O •. aan die ·Partikuliere Sinodes 
van Suid- en Noord-Transvaa1, Jan. 1954. 
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inrigting in die saak gedoen het. 1 ) 

In antwoord daarop kon die registrateur van die 

P.U.K. meld dat vir studente in die Onderwysdip1oma van 

die univGrsiteit voorsiening gemaak is vir godsdiens

onderrig en we1 soos vo1g: 

1. Kursus in die Christelike Geloofs1eer. 

2. Kursus in beginsels en m8todes van godsdiens

onderwys. A11e studente wat die U.O.D.-kursus aan die 

P.U.K. volg, word verplig om hierdie vakke te neem. 2) 

(Later het Bybelstudie as graadvak bygekom.) 

In Januarie 1943 het 'n konferensie van die 

Minister van Onderwys, hoofde van die 0nderwysdeparte-

mente en Unie-Onderwysdepartement asook verteenwoor-

digers van onderwys by universiteite in Kaapstad p1aas

gevind. Daar is o.m. die moont1ikheid bespreek om meer 

tyd aan die opleiding van sekond~re onderwysers te be

stee ten einde hulle beter te bekwa&m om Bybe1onderrig 

in die staatskole te ge8.3) 

Aangesien die norma-.lskole geen Bybelonderrig 

gee nie, m&ar slegs metodiek, en geen dosent spesiaal 

vir die vak opgelei is soos vir ander vakke nie, word 

ten opsigte van die ondervzyserskolleges aan die hand 

gedoen: 

1. In elk van die drie Afrikaanse normaal-

kolleges moet 'n dosent vir die Christelike leer volgens 

die drie FormulierG van Eenheid van die drie Afrikaanse 

kerke en vir Bybelgeskiedenis benoem word. 

2. Bybelgeskiedenis en 'n beknopte oorsig van 

die Christelike le~r meet die eksamenvakke vir die 

1) Brief: Sekr.etaris van Onderwys, Unie-Onderwysdeparte
ment aan Registrateur van P.U.K., 10.4.41. 

2) Antwoord van Registrateur, P.U.K., 19.4.41. 
3) Brief: Sekretaris, Unie-Onderwysdepartement aan 

Registrateur, P.u.x. 
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onderwysers wees en dit moet aangeteken word op die 

sertifikaat. 

of 3. Die drie Afrikaanse kerke moct die reg 

kry om op die normaalkolleges kommissies te benoem om 

Christelike leer en Bybelgeskiedenis te doseer. Ek-

samen moet daarin afgel~ en 'n aantekening op die serti-

fikaat gemaak word. Hierdie kerklike dosente sal gratis 

lesings gee. 

of 4. Aan die drie Afrikaanse kerke moet die 

reg gegee word om bui te klasure ondercvys te gee op 

kerklike onkoste en vir aantekening op die s~rtifikaat. 1 ) 
Op die Algemene Kerkvergadering van die Ned. Herv. Kerk 

is bostaande besluite opnuut bekragtig. 2) 

In aansluiting daarby is daarop gewys dat Bybel

onderrig op die (middelbare) skool deur een van die 

onderwysers van die skool self wat hom spesiaal daar-

voor toegerus het, gegee word en nie deur 'n rondgaande 

spesialis-onderwyser of 'n predikant nie. Die onder

wysowerheid wend simpatieke pogings aan om 'n verbete

ring in godsdiens in die onderwys op skool te bewerk

stellig en die normaalkolleges doen veel moeite. Op 

Potchefstroom bv. word reeds veel in die gewenste rigting 

gedoen.3) 

Ook. A.K. Bot het op die gebrekkige opleiding 

aan die norma<..lkolleges gewys en geplei t v-ir georgani

seerde studie in die Bybelse vakke waarvoor erkenning 

ontvang sal word. Die drie kerke meet saam 'n studie-

program opstel en 'n diploma uitreik, ook vir diens

doende onderwysers. Dit sal ook die skoolkommissies 

en skoolrade tot hulp wees en die Bybelgeskiedenis op 

skole op •n ho~r peil bring. Afrikaanse handboeke moet 

1) Inspan, Okt. 1942, 12. 
2) Ned. Herv. Kerk: Notule van Algemene Kerkvergadering 

1942. 
3) Die Hervo~mer, 21.9.43, 1. 
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saamgestel word deur opvoedkundiges uit die drie kerke. 

Dit sal beter wees as •n private onderneming van een 

skrywer. Dan »lei thy ook vir posi tief Christelike lek

tuur wat terselfdertyd aan gesonde pedagogiese eise 

voldoen. 'n Christelike jeugorgaan deur die drie Afri

kaanse kerke uitgegee, moet in skole versprei word.l) 

So het A.K. Bot ook aangesluit by die gees van die be

sluite van die onderwyskommissies van die drie Afrikaanse 

kerke. 

Op die Sinode van die Ned. Herv. of Geref. 

Kerk in 1944 is ten opsigte van normaalkolleges gerap

porteer dat 'n deputasie na die Administrateur gestuur 

is met 'n memorandum wat twee versoeke bevat het, nl. 

dat 'n bevoegde dosent bepaald vir godsdiensonderwys 

aan elke opleidingskollege aangestel word; benewens 

word aangedring op die volle erkenning van godsdienson

derwys as gewone eksamenvak. As alternatief is aan 

die hand gedoen dat 'n kommissie uit die drie Afri-

kaanse kerke onder toesig van die prinsipaal van ~lke 

inrigting les sal gee en eksamen sal afneem in die vak. 

'n Tweede deputasie wat die drie Afrikaanse kerke ver

teenwoordig het, is versoek om 'n leerplan vir gods

diensondbrwys aan die Departement voor te 1~. 'n Kom

missie is daarvoor benoem, bestaande uit ds. G.D. Worst, 

prof. J. Chr. Coetzee en. prof •. C .H. Rautenbach. •n 

Verder vertoog is aan die Onderwysdepartement gerig om 

tot die aanstelling van •n teologies en opvoedkundig 

behoorlik opgeleide dosent in godsdiensonderwys oor te 

gaan. Die antwoord van die Departement was dat Bybel

geskiedenis en die metodiek daarvan reeds •n voorgeskrewe 

doel van die kursus is en deur bevoegde dosente as deel 

1) Koers, April 1942, 189 ~ 192~ 
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van hul gewone werk behartig word. Met dank is ook 

kennis genvem van 'n plan van die Potchefstroomse 

Onderwyserskollege om 'n reeks handboeke oor die leer

stof en metode van Bybelonderrig uit te gee, en prof. 

E.P. Groenewald en ds. E. Greyling se hulp is aanbe

veel.l) 

In Jan. 1945 het die Departement aan ds. G.D. 

Worst geskryf na aanleiding van sy brief om hom mee te 

deel dat die Departement die opleiding van onderwysers 

in Bybelonderrig op die eersvolgende konferensie van 

inspekteurs sou bespreek. Hy is versoek om te re~l 

dat twee afgevaardigdes wat al die Protestantse kerke 

verte~nwoordig, die konferensie in verband met die saak 

toespreek. 2) 

In plaas van toesprake is 'n me~andum namens ... 
die Afrikaanse kerke opgestel en dit is op die Konferen

sie van Inspe~teurs van Maart 1945 voorgel~ soos opge

stel deur G.D. Worst, C.H. Rautenbach en J. Chr. Catzee. 

1. Dit is 'n verkeerde veronderstelling dat 

jongmense op die normaalkolleges reeds voldoende kennis 

van die Bybel het en dat nou net metodiek van Bybel-

onderrig gedoseer hoef te word. Daar is baie getuienis 

dat die Bybelkennis van toekomstige onderwysers swak is, 

onder meer omdat godsdiens in die onderwys .,afgeknyp" 

word as die tyd bv. druk, dat onderwysers nie toegerus 

is om die vak te doseer nie en dat dit een van die vakke 

is wat op die mins w~tenskaplike wyse onderrig word.3) 

Metodiek is tog net die plan en wyse waarop 'n 

vak moet onderwys word, en dit is nie genoeg sonder die 

vakkennis nie. 

1
2

) N.H. of G. Kerk: Agenda vir Sinode 1944, 175. 
) Brief Sekretaris, T.O.D. aan ds. G.D. Worst, 16.1.45. 

3) Geref. Kerk: Handelinge van Sinode 1949, 210. 
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2. Soos vir die ander vakke moet ook 'n meester 

van godsdiensonderwys aan normaalkolleges benoem word, 

' veral omdat die grondslag van ons onderwys beskou word 

as Christelik. Behalwe deeglike kennis van die vak 

moet die dosent ook die regte gesindheid h~ en die Bybel 

vertolk in die gees waarin dit deur die Christelike 

kerke vertolk word. 

3. Geen dwang moet op die studente uitgeoefen 

word nie, maar hulle wat dit wel neem, moet krediet 

daarvoor ontvang en 'n endossement dienaangaande op hul 

onderwysersertifikaat. 

4. Deur deskundiges sal duidelik omlynde en 

behoorlike leerplanne vir laer-, ho~rskole en Normaal

kolleges opgestel meet word: vir elke klas in die 

1aerskool 'n defini tiewe .Plan, vir e1ke klas in die 

ho~rskool 'n dae1ikse periode vir Bybelonderrig met •n 

taamlik bre~, leerplan, en dieselfde is nodig vir die 

normaa1kol1eges. 1 ) 

5. Daar word aanbevee1: 

(a) In die drie Afrikaanse normaalkolleges 

moet 'n dosent vir godsdiensonderwys benoem word en die 

Afrikaanse kerke moet in die saak geken word; by Johan

nesburg se ko11ege moet die Enge1se kerk geken word. 

(b) Die Departement moet een of meer or-

ganise~rders vir Bybelonderrig vir die laer- en middel

bare skc1e oorweeg. 

(c) Daar mo8t geleentheid wees aan die 

normaalkol1eges vir 'n k1as van vrywi11igers in Christe-

1ike Geloofs- en Sede1ecr. 2 ) 

Die Christian Education Movement het in sy bros-

l) Geref. Kerk: Handelinge van Sinode 1949, 211. 
2) Ibid., 212. 
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jure oor Bybelonderwys ook die opleiding van onderwysers 

onder bespreking gehad en het aanbeveel: 

(a) dat teologiese fakulteite aan alle uni-

versiteite geskep word waar hu1le nog nie bestaan nie; 

(b) dat stappe gedoen word om alle Christelike 

leerlinge wat onderwysers gaan word, aan te moedig om 'n 

kursus in Bybelstudie te volg; 

(c) dat alle opleiding~kolleges genoegsaam 

tyd moet bestee aan lesings oor godsdiensonder~~s sodat 

students nie net behoorlik afgerig word insake die metodes 

van onderrig in die skole nie, maar dat genoegsame ge-

leenthede geskep word om die Bybel self en wel teen die 

re6 te agtergrond te bestudeer, waarsonder die onderrig 

in 'n groot matG waardeloos is. Lektore moet behoorlik 

gekwalifiseer wees vir die taak en elke opleidingskol

lege behoort so iemand te h~. 

4. Die eebrek, in baie gevalle, aan aanmoedi

ging van onderwysers om behoorlike godsdiens in die 

onderwys te gee. Hoewel dit nie algemeen geldend is 

nie, regvvrdig die belangrikheid van die vak die aanstel

ling van spesiale adviseurs met die nodige kwalifikasies 

in elke provinsie. 1 ) 

'n Afvaardiging van die Sinoda1e Kommissie vir 

Opvoeding en Onderr,ys (S.K.O.O.) van die Ned. Herv. of 

Geref. Kerk het die Departemont in 1947 gespreek in ver

band met die aanste1ling van bevoegde persone as dosente 

in godsdiensonderwss aan die normaalkolleges, maar geen 

bevredigende antwoord is van die Departement ontvangnie. 2) 

In 1950 is daar toe besluit dat die drie Afrikaanse kerke 

gesamentlik sal optree. In die memorandum wat deur die 

1) C.O.B.: 'n Skema vir Christelike onder.ys in S.A., 
12 - 15. 

2) N.H. of G. Kerk: Agenda van Sinode 1948, 215. 
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Gesamentlike Komitee in 1950 aan die Administrateur en 

Uitvoerende Komitee gestuur is, is versoek dat in elke 

normaalkollege 'n vo1tydse lektor vir godsdiensonder~ 

wys benoem word. In die verlede is die metodiek van 

Bybe1onderrig wel behartig, ma~r die Gesamentlike Komi

tee is van oordeel dat dit nie voldoende was nie, en 

dat die inhoud van die Bybe1 ook aan die studente onder

wys moet word. Studente wat die eksamen afl~ in Bybelse 

geskiedenis, moet daarvoor erkenning op hul sertifikate 

ontvang. 1 ) 

Op die Kerklike Konferensie i.s. die onderwys 

te Alberton op 12 Oktober 1950 is besluit om aan die 

F.U. vir C.H.O. alle morele en finansi~le steun te gee 

asook om studente te stuur om 'n Christe1ike opleiding 

te kry. Die owerhede van die P.U. vir C.H.O. moet ook 

versoek word om 'n diplomakursus in te stel vir onder

wysers(esse) van laer- en middelbare sko1e om hulle te 

bekwaam vir Bybelonderrig op die skole. Hierdie kursus 

kan plaasvind d.m.v. korrespondensie- en/of naweekklasse 

vir 'n kort tydperk (3-6 maande) en/of d.m.v. 'n vakan-

siekursus. By die susterkerke moet aangedring word op 

erkenning van die diplomakursus vir godsdiens in die 

onderwys. 2) 

Deur die reeds genoemde Paxtikuliere Sinode van 

die Geref. Kerk is ook al hierdie aanbevelings goedge

keur en daar is bygevoeg dat die Sinode met dankbaar

heid kennis neem dat 'n graadkursus in Bybelkennfs aan 

die P.U. vir C.H.O. ingestel is en juig dit van harte 

toe.3) 

1) L~er van ds. H.F.V. Kruger, Memorandum. 
Geref. Kerk: Sinodale Handelinge 1952 - Die Kerk
blad, 4.7.52. 

2) Kerklike Konferensie i.s. die Onderwys te Alberton, 
12.10.50. 

3) Geref. Kerk: Partikuliere Sinode, N.-Tvl., 23.1.51. 
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Potchefstroom se Universiteit was dus die eerste (en 

tot in 1953 die enigste) universiteit in Transvaal 

wat Bybelstudie as graadvak ingeste1 het, en die.hoop 

het in kerklike en onderwyskringe sterk opge1eef dat 

godsdiens in die onderwys aan die sko1e, veral indien 

die voorbee1d van die P.U. deur ander universiteite 

gevo1g kan word, van 'n beter gehalte sal wees.l) 

Op die samesprekings van die Gesamentlike 

Komitee wat die voorlegging van die memorandum aan die 

Uitvoerende Komitee sou voorafgaan, het dit duidelik 

geword dat •n onderhoud eers met die.rektore van die 

Pretoria!se en Potchefstroomse universiteite tesame 

met die D~rekteur van Onderwys van Transvaal gere~l 

moet word om eenstemmigheid te bereik voordat die saak 

voor die Administrateur en U.K. gel~ word. 2) 

Nadat die nodige uitnodigings gerig is,3) het 

die vergadering plaasgevind. Die rektor van U.P. 

(prof. C.H. Rautenbach) was nie b~reid om die instel-

ling van 'n graadkursus in godsdiensonderwys op die 

universiteit sender deeglike oorweging in te stel nie. 

Daar is toe besluit om 'n breedvoerige skrywe aan die 

rektor van U.P. te rig omtrent die instel van 'n leer

steel in Bybelstudie. Indien die antwoord gunstig sou 

blyk, sou die Administrateur en U.K. versoek word om 

sodanige kursus te erken.4) 

Die posisie van godsdiensonderwys aan die begin 

van 1952 aan die opleidingsinrigtings was soos vo1g:5) 

1. Godsdiensonderwys aan normaalkolleges: Van 

die Direkteur van Onderwys is die versekering ontvang dat 

1) Die Kerkblad, 19.1.51. 
2) C.N.O.-rapport: Part. Sin., N.-Tv1., 23.1.53. 
3) Brief: D.S. Snyman- Rektor P.U. vir C.H.O., 28.9.51. 
4) Interkerk1ike Kommis~ie vir Godsdiensonderwys (I.K.K. 

van G.O.) Notule, 6.11.51. 
5) ~rief: D.S. Snyman (skriba S.K.O.O.) - J.N. Bekker, 

26.3.52. 
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aan al die normaalkolleges sodanige onderrig gegee 

word deur bevoegde persone. 

2. Godsdiensonderwys as hoofvak op universi

teite: Die versoek van die gesamentlike komitee het 

die volgende punte behels: 

{i) Die uitgesproke verlange van die kant 

van die kerk om in die skole te sien onderwysers met 

gespesialiseerde kennis van die Bybel en met bevoegd

heid om op ho~ peil onderrig te gee in die Bybelse 

Geskiedenis; 

(ii) Die versoek van kerkwe~ dat inrigtings 

wat onderwysers oplei, voorsiening daarvoor maak dat 

sodanige onderwysers opgelei word wat deeglike kennis 

sal h~ van die Bybel: die geskiedenis, aardrykskunde, 

argeologoie en kultuur-historiese agtergrond e.d;m., 

en dat hulle ook vertroud sal wees met die metodes van 

onderrig. 

3. Die versoek dat hierdie voorsiening sal 

wees in die rigting van 'n driejarige hoofvak indien die 

weg daartoe gevind kan word. (Sodanige kursus word reeds 

aan die P.U. aangebied, en die Kommissie wag nog om 

van Pretoria te verneem of hulle ook hulle weg daartoe 

oopsien, en daarna is dit die plan om weer eens met 

die ho~r owerheid oorleg te pleeg oor Bybelonderrig op 

skole.) 

Daar is 'n baie omvattende leerplan in gods

diensonderwys vir die Transvaalse ho~rskole opgestel. 

Die enigste probleem daarmee is dat daar nie op die oom

blik die geskikte persone is om uitvoering aan daardie 

leerplan te gee nie. As die voorafgaande bereik kan 

word, sal daar seker veel meer van die godsdiensleer

plan tereg kan kom. Dan sal die kerk graag wou sien dat 
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behalwe Bybelgeskiedenis ook die Tien Gebooie, ens. 

deel van die godsdienslcerplan word, soos in die memo-

randum gestel. 

In 'n brief van die I.K.K. vir G.O. aan die rek-

tor van U.P. ter bepleiting van die instelling van 

Bybelstudie as graadkursus, is ook die jongste inligting 

van die Departement van Ondervzys aangaande studente m~e-

gedeel. Die Departement het dit nl. benadruk dat hy 

met die opleiding van onderwysers sy bes doen om ge

skikte dosente vir godsdiensonderwys aan te stel. 

Lesings in die metodiek van die vak word in al die op

leidingskolleges gegee en deur alle Protestantse studente 

bygewoon, en waar sekere universiteite soos die van Pot-

chefstroom, nou voorsiening maak vir godsdiensonder-

wys as hoofvak vir een of ander graadkursus, sal metter

tyd van p8rsone met hierdie opleiding gebruik gemaak word. 

Die normaalstudente van Potchefstroom h8t vergunning 

gekry om die Bybelstudiekursus van die P.U. vir C.H.O. 

as 'n skoolvak gedurende hul graadjare te neem en 'n 

hele aantal studente neem dan ook hierdie vak.l) 

Die vraag is nou of Universiteit Pretoria so 

iets wil onderneem. Die vermoede bestaan dat die 

studente wat Bybelstudie as vak neem, maklik geplaas 

sal word. Aangesien die Departement daarvan bewus is 

dat die godsdiensleerplan vir ho~rskole ho~ eise aan 

die onderwyser stel, sal hy graag gebruik maak van leer

kragte wat daartoe toegerus is, sodat aan die leerplan 

reg kan geskied. 2 ) 

Die rektor van U.P. sou die saak voor sy raad 

en senaat 1~, maar aan die einde van 1953 was daar nog 

l) Brief: D.S. Snyman 
2) Ibid. 

C.H. Rautenbach, 6.10.52. 
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geen definitiewe besluit geneem nie.l) In 1953 het 

die interkerklike vergadering aan prof. H.J.J. Bingle 

en ds. G. D. Worst opgcdra om 1 n memor·andum op te stel. 

oor die aangeleentheid van die opleiding van onderwysers 

in Bybelstudic aan U.P. en die bepleiting van die in

stelling van so 'n onderneming, daar dit die nodige 

leerkragte sal voorsien om behoor1ike uitvoering te 

gee aan die Departementele leerplan vir godsdiensonder

wys aan middelbare skole. 2) Ook i& die N.H. of G. 

Kerk nog ste~ds besig met sy pogings om die Universi

teit van Pretoria te beweeg. Die voorgestelde graad

kursus in Bybelstudie behoort die volgende veld te dek: 

l. Gespesialiseerde kennis van die Bybel en 

bevoegdheid om onderwys te gee in die Bybelgeskiedenis. 

2. Deeglike kennis van die geskiedenis, aard

rykskunde, argeologie en die kultuur-historiese agter

grond van die Bybel. 

3. Metode van onderwys. 

Dit moet ook oorweeg word as driejarige hoofvak 

vir B.A.3) 

Ter afs1uiting van hierdie paragraaf, word die 

volgende private mening van die skriba van die I.K.K. 

vir G.O. weergegee: 

11 Ek is van oordeel dat die nuwe Onderwysordon

nansie genoegsaam ruimte laat om presies dit tenuit-

voer te bring wat ons lankal begeer, nl. om nie net 

Bybelgeskiedenis aan die kinders te leer nie. Hierdi& 

ruimte is beslis daar. Maar daarvan sal weinig tereg 

1) C.N.O.-rapport: Part. Sin. Geref. Kerk~ N.-Tvl., 20.1.53. 
N.H. of G. K~rk: Agenda vir Sinode 1954, 274. 

2) Notule: I.K.K. vir G.o., 24.3.53. 
3) N.H. of G. Kerk: Agenda vir Sinode 1954, 274. 
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kom as die onderwyser wat die vak moet gee· nie daar

voor toegerus is nie. Daarom is dit so belangrik dat 

die fasi1iteite daar gestel moet word vir aanstaande 

1eerkragte om hulle in die mate te bekwaam. Indien ons 

slaag, sal ons skole in die praktiese sin van die woord 

Christelike en nasionale skole weee, behalwe in naam •••• 

Ek dink dat ons veel meGr verkry het •••••. as wat ons 

besef. Ons probleem sal wees om we~ en middele te be

raam, wat die leerkrag in staat sal stel om sy taak ten 

uitvoer te bring. Dit is die groot leemte vandag. Dit 

sal gesamentlike optrede verg, anders gaan ommekaar in 

die saak verongeluk."1 ) 

(c) Optrede ter verbetering van die Bybelonderrig 
aan die middelbare skole na 1948. 

In 1948 het Transvaal sy eerste Departementele 

leerplan vir godsdiensonderwys gekry, en dit het 'n 

groot kentering gebring. Dit was geen geleidelike ont-

wikkeling nie, maar 'n algehele verandering van chaos 

tot ordelikheid. Die leerplan is saamgestel deur 'n 

kommissie van inspekteurs en kerklike persone. Dit is 

'n omvangryke werk wat uit 23 bladsye in klein druk be-

staan en daarin is heelwat organisatoriese wenke vervat, 

asook 'n taamlik uitgebreide bibliografie van die ver

naamste naslaanwerke. 2 ) 

Die Departement het die goedgekeurde leerplan 

aan hoofde gestuur met die versoek om dit tesame met 

die aanbevole hulpmiddels met hul personeellede te be-

1) Ds. J.C. duPlessis: L~er oor Godsdiensonderwys, 
Brief van ds. D.S. Snyman aan ds. B.R. Kruger, Mei 1953. 

2) T.O.D.: Voorgestelde leerplan vir godsdiensonderwys 
in ho~rskole. 
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spreek en om mee te werk tot die verhoging van die peil 

van kennis van en belangstelling in die gewigtige vak.l) 

Die instelling van die leerplan h~t nuwe be-

langstelling vir die godsdiens in die ortderwys aan mid

delbare skole gewek. Daar is besef dat die leerplan 

ho~ eiee aan die verantwoordelike onderwysers stel. 

In die memorandum i. s. godsdiensonder,vys wat 

deur die drie Afrikaanse kerke gesamentlik aan die 

Administrateur en U.K. gestuur sou word, is veral aandag 

aan die middelbare skool geskenk. So is in punt 2 ver-

soek .,dat aan elke middelbare skool en skole met 'n 

middelbare afdeling vakonderwysers vir godsdiensonder-

rig benoem sal word. Net soos wat onderwysers benoem 

word vir die vak Afrikaans, of Wiskunde, of Geskiedenis, 

so sal ons graag ook persone benoem sien wat spesiaal 

vir Godsdiensonderrig verantwoordelik sal wees~• 2 ) 
In punt 3 is versoek .,dat Godsdiens (Bybel) 'n 

verpligte vak van die middelbare skool en skole met 'n 

middelbare afdeling sal wees bo en behalwe die ses seku

l~re vakke vir die skooleindsertifikaat - behalwe in ge-

valle van gewetensbesware - met 'n deeglike eksamen aan 

die end van die jaar en dat daar 'n endossement op die 

sertifikaat, van diegene wat slaag, gemaak word."3) 

Daar is ook versoek dat die inhoud van die gods

diensonderrig aan die middelbare sk~ol Bybelgeskiedenis, 

die Tien Gebooie, die Twaalf Artikels en die Onse 

Vader sal behels.4) 

1
2

) Direkteur van Onderwys: Verslag 1948, 9. 
) Memorandum oor Godsdiensonderrig, 1950. 

Notule van Gesamentlike Vergad~ring van die drie 
Afrikaanse kerke, Potchefttroom, 23.6.50. 

4
3) Ibid. 

) Ibid. 
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Op die Kerk1ike Konferensie i.s. die Onderwys 

te Alberton in Okt. 1950 is besluit dat ook vir die 

middelbare skole •n· doeltreffende leerplan opgestel 
d D.loet word deur bekwame opvoedkur.i~ges. (Die leerplan ,. 

van 1948 het dus nie bevredig niG, soos voorheen aan

gemerk is.) Hierby kan gebruik gemaak word van 'n be-

staande leerplan opgestel deur dr. H.J.J. Bingle. Be-

kwame onderwysers moct ook versoek word om in same-

werking met predikante handboeke op te stel vir die uit

voering van sodanige leerplan. •n Onderhoud moet met 

die Direkteur van Onderwys in s~mewerking met die sus-

terkerke gere~l word om die behoeftes en eise van gemelde 

leerplan asook die behoefte aan handboeke onder sy aan

dag te bring. 1 ) 

In Augustus 1951 het die Interkerklike Kommis

sie vir Godsdiensonderwys weer dieselfde dinge be

plBit. Voorts is gevoel dat elke leerling 'n kursus 

in godsdiensonderwys as sewende vak behoort te volg, 

sonder dat di t verp1igtend is. Aan die einde van die 

skoolloopbaan kan daar dan geleentheid vir vrywillige 

eksamen wees en die suksesvolle kandidate behoort dan 

sodanige endossement op hul sertifikate te ontvang. 2 } 

Op 'n samespreking tussen die Interkerklike 

Kommissie vir Godsdiensonderwys met die Direkteur van 

Onderwys is daarop aangedring dat die godsdiensonderwys 

aan die middelbare skool aan et;;n bepaalde onderwyser 

opgedra word. Die Direkteur glo egter dat die vak aan 

al1e onderwysers toevertrou moet word. Nogtans het die 

Kommissie verder daarop aangedring dat 'n onderwyser 

afgesonder word vir.die vak. Die Departement sal oor-

1) Kerklike Konferensie i.s. die onderveys te Alberton, 
12.10.50. 

2) Notule: I.K.K. vir G.O., Aug. 1951. 
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weging daaraan skenk.l) 

Daar is ook aangedring daarop dat eksamen in 

Bybelonderwys afgeneem moet word. Die Direkteur het 

egter verklaar dat dit die aanvaarde beleid van die 

Departement is om soveel moontlik van die eksamenstel

sel ontslae te raak. BY sal nogtans aandag aan die 

versoek gee. 2) 

In 1952 het die Departement weer eens omtrent 

Bybelgeskiedenis as eksamenvak ges~ dat hy in beginsel 

daarteen gekant is om 'n eksamen voor te skryf in Bybel

geskiedenis, omdat dit die hele gees van die onderrig 

in die vak mag. benadeel.3) 

Ook die Gemeenskaplike Matrikulasieraad was nie 

daarvoor te vinde om godsdiensonderwys as sewende ek-

samenvak aan die middelbare skool in te stel nie. Na 

oorweging het die Raad besluit dat dit nie op sy weg 1e 

om so 'n vak vir sy eksamen by te voeg nie. ..In ge-

valle waar onderwysdepartemente aansoek gedoen het by 

die Raad vir erkenning as 'n sewende vak vir hulle ek-

samens, is dit deur die Raad goedgekeur. Die aangewese 

weg blyk dus te we0s dat u verto~ in die eerste plek 

aan die betrokke onderwys~partemen t gerig moet word. "4 ) 

In 1953 was die I.K.K. vir G.O. weer slagge-

reed om die Administrateur en Uitvoerende Komitee te 

ontmoet met sekere voorstelle i.v.m. godsdiensonderwys 

aan die middelbare skool. Al drie die Afrikaanse kerke 

w&s op die vergadering verteenwoordig. By die versoek 

om 'n onderhoud met die Administrateur is 'n heropge

stelde memorandum ingesluit.5) Hierdie brief het die 

1) Notule: I.K.K. vir G. 0., 6.11.51. 
2) Ibid. 
3) Brief: D.S. Snyman - C.H. Rauteribach, 6.10.52. 
4) Brief: D.S. Sn1Jnan- J.H. Bekker, 26.3.52. 
5) Brief: B.R. Kruger- D.S. Snyman, 18.5.53. 
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volgende belangrike antwoord aan die Administrateur 

ontlok: 

11 0p 26 Iviei 1953 begin die behandeling van die 

Ontwerp-Onderwysordonnansie in die Provinsiale Raad. 

Die hoop word gekoester dat die Ontwerp teen die einde 

van Junie afgehandel sal wees. Daar verskyn niks ·in 

die Ontwerp wat in stryd is met u voorstelle nie. Ek 

wil daarom versoek dat u die voorgestelde onderhoudlaat 

oorstaan tot Aug. 1953. Intussen laat ek u memorandum 

deur die betrokke am.ptenare bestudeer."l) 

Uiteindelik is die datum van die ontmo8ting 

op 2 Oktober 1953 vasgestel. 2) Die samesprekings was 

uiters geslaagd uit die oogpunt van die Interkerklike 

Kommissie, en die vrug daarvan is te vind in Departemen-

tele Omsendbrief No. 1 van 1954. Die voorgelegde memo

randum is grotendeels aanvaar, en so het 1953 afgesluit 

op 'n noot wat as 'n hoogtepunt in die beleid ten op-

sigte van die godsdiensonderwys aan die Transvaalse 

middelbare skole bcskou kan word. Die uiters belang

rike memorandum word in sy geheel weergegee.3) 

NiliMORANDUM OOR GODSDIENSONDERRIG AAN DIE HvOGEDELE 
HERE DIE AD~\'liNISTRATEUR IN RLDE VAN DIE PROVIN

SIE TRANSVAAL. 

-----oOo-----

Seergeagte Here, 

Dit is vir die ondergetekende, verteenwoor

digers van die Onderwyskomitees van die Ned. Herv. of 

Geref. Kerk, die Ned. Herv. Kerk en die Gereformeerde 

1) Brief: W. Nicol - D.S. Snyman, 20.5.53. 
2) Brief: Administrateur- Skriba I.K.K. vir G.O., 8.9.53. 

Brief: J.C. duPlessis- Administrateur, 15.9.53. 
3) Memorandum - afskrif. 
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Kerk, 'n besondere eer om die volgende memorandum oor 

Godsdiensonderrig in die laer en middelbare skole in 

Transvaal namens die genoa mde drie Afrikaanse Kerke 

aan u voor te 1~. 

In die lig van die jongste verwikkeling op 

die gebied van die Godsdiensonderwys wil ons graag die 

volgende versoeke tot u rig:-

1. Dat aan elke middelbare skool en skool met 'n 

'n middelbare afdeling vakonderwysers vir Gods

diensonderrig benoem sal word. Net soos wat 

onderwysers benoem word vir die vak Afrikaans, 

of Wiskunde, of Geskiectenis, so sal ons graag 

ook persone benoem sien wat spesiaal vir Gods

dieneonderrig ver~ntwoordelik sal wees. 

Motivering: Ons is daarvan oortuig dat die 

leergang vir Godsdiensonderrig tans in gebruik 

in Transvaalse middelbare skole besonder goed 

saamgestel is, en ook dat, indien dit goed uit

gevoer word, dit inderdaad besondere vrugte sal 

afwerp. Maar ons is ewe oortuig daarvan dat 

die onderwyser wat nie deeglike besondere op

leiding aangaande die inhoud daarvan ontvang 

het nie, nie by magte sal wees om die vak tot 

sy reg te laat kom nie. Verder is ons selfs 

van oorde6l dat dit onbillik is teenoor die 

deursnee onderwyser om van hom te verwag dat 

hy soveel kennis aangaande die Bybel moet h~ 

as wat die doseer van hierdie kursus vereis. 

Om hiJaie leergang tot sy reg te laat kom, word 

" veel ~ieper Bybelkennis vereis as wat die leer-

gang self inhou. Daarby kom nog die besondere 

aanleg en begeerte van die onderwyser wat in 

hierdie verband nie oor die hoof gesien mag word 
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nie. Ons is ook bewus daarvan dat talle onder

wysers nie kans sien om aan hierdie leergang 

reg te~at geskied nie. Daarom is dit reeds 

aan etlike middelbare skole die gebruik om 

hierdie vak aan slegs 'n paar van die personeel

lede op te dra. Ons kan ook nie insien dat so 

'n handelwyse enigsins afbreuk sal doen aan die 

status van die godsdiensbeoefening aan so 'n 

skool nie. 

.Ten slotte wil ons net daarop wys 

dat die Potchefstroomse Universiteit reeds 'n 

paar jaar die vak Bybelstudie as driejarige 

hoofvak vir die B.A. graad aanbied met die oog 

op onderwysers wat bulle besonderlik wil be

kwaam in Godsdiensonderrig. U departement het 

reeds hierdie vak as skaivak vir die opleiding 

van onderwysers erken. Die Universiteit van 

Pretoria oorweeg tans die instelling van 'n 

soortgelyke kursus en die Komitee hoop datu 

goedkeuring hiervan vir hulle 'n spoorslag sal 

wees om tot die daadwerklike instelling daarvan 

oor te gaan. 

2. Dat Godsdiens (Bybel) 'n verpligte vak aan mid

delbare skole en skole met middelbare afdelings 

sal wees bo en behalwe die ses sekul~re vakke 

vir die Seniorsertifikaat - behalwe in gevalle 

van gewetensbeswaar - met 'n deeglike eksamen 

aan die end van die jaar, en dat daar 'n en

dossement op die sertifikaat, van diegene wat 

slaag, gemaak word. 

Motivering: Ons wil graag baie nadruklik stel 

dat ons nie die vervanging van een van die ses 

sekul~re vakke beoog nie, omdat ons ten volle 



- 418 -

bewus is van die besondere w~arde van 'n bre~ 

opleiding vir die middelbare skoal. Verder wil 

ons baie duidelik stel dat ons nie hierdie vak 

'n bep&lende rol wil laat speel by die ver

werwing van die Senior - of die Matrikulasie

eertifikaat nie. Derdens kan ens geen verlagiug 

van die verhe~heid van die vak Godsdiensonder-
.... 

rig sien in die afl~ van 'n eksamen nie, net so 

min as wat dit daar die uitwerking by teolo

giese studente kan h~. Inteendeel sal hiermee 

bereik word wat ons bely, nl. dat •n gewisse 

kennis ten~ondslag van ons geloof moet ~~. 
Vierdens beskou ons dit as baie belangrik dat 

die verwerwing van hierdie vak op die Senior

of Matrikulasiesertifikaat as 'n endossement 

geplaas word. Ten slotte wil ons graag die reg 

van die gewete gehandhaaf sien. 

3. Dat daar meer tyd as die gebruiklike een of twee 

periodes per wet;k aan hie~'die vak in middelbare 

skole en skole met middelbare afdelings bestee 

word. Laat hierdie vak ook sy vyf of meer peri

odes per wee.,;: kry soos die ander volwaardige 

vakke v&n die middelbare skool. 

Motivering: Hierdie versoek word noodwendig 

indien ons ons op die standpunt van punt 2 

hierbo stel. Ons beskou die vak as so belang

rik en sentraal in ·die middelbare skool dat ons 

oortuig daarvan is dat alleen so volle vrugte 

daardeur afgewerp kan word. 

4. Dat die inhoud van die Godsdiensonderrig in 

laer en middelbare skole die volgende sal behels: 

(a) Bybelkennis. 

(b) Die Tien Gebooie. 
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(c) Die Twaalf Artikels. 

(d) Die Onse Vader. 

Motivering: Hierdie indeling sou ons ook 

so kan stel: 

Punt (a). is die.le~:;rgange in gebruik vir laer 

en middelbare skole, maar daarby mo~t dan kom 

punte (b), (c) en (d). Daarmec sou ons binne 

die raamwerk van alle Cbristelike Kerke bly. 

Die g~:;samentlike komitee is van oordeel dat 

die bostaande versoeke in lyn 1~ met die beleid waaraan 

u tans besig is om uitvoering te gee. 

Hierme e versoek ons u dan ook beL:-efd om 'n 

persoonlike onderhoudoor die onderhawige saak op 'n 

tyd wat vir u gele~ is. 

Mbt die hoogste agting, 

Namens die gesamentlike komitee, 

Ned. lerv. of Geref. Kerk. (GET). G.D. WORST. 

Ned. Hervormde Kerk. 

Gereform~~rde Kerk. 

Die Skriba, 

Ds. D. S. Snyman ,. 

Seymorelaan 18, 

Parktown-Wes. 

JOHANNESBURG. 

(GET). S. VERlVlvOTEN. 

(GET). H.F.V. KRUGER. 

Die antwoord op die memorandum wat voor die 

Administrateur en Direkteur van Onderwys gel~ is, was 

die volgende: 

11 Na aanleiding van die onderhoud wat U Xomm.is

sie met my gehad het op 6 Okt. 1953, het ek opdrag ge

gee aan die TPansvaalse Onderwys~partement om 'n om-,. 

sendbrief aan skole uit te stuur, waarin skoolhoofde 

versovk word om alles in die werk te stel ten einde 

te verseker dat: 
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1. Godsdiensonderrig in alle opsigte tot sy 

reg kom en dat die le~rlinge ook die nodige Bybel

kennis kry. 

2. Die vordering van lee~nge ten opsigte 

van Bybelkennis vir sover die 1eerp1an-inhoud hom daar

toe 1een op een of ander wyse op skoolrapporte en -

verslae aangetoon word. 

3. Personeellede, wat die vak doeltreffend kan 

onderrig, aan elke skool benoem word. 

4. Personee11ede aangemoedig word om vakansie-
. 

en ander kort kursusse in godsiensonderrig, wat van tyd 

tot tyd gehou sal word, by te woon • .,1 ) 

Die gemelde omsendbrief sal in 'n vo1gende 

hoofstuk aangehaal word. 

Intussen gaan die kerklike optrede ter ver

betering van godsdiensonderwys ten opsigte van handboeke 

en eksamens nog voort. 2) 

1) Rapport i.s. C.N.O.: Aan die Part. Sinodee van 
Suid en Noord-Transvaa1, Jan. 1954. 

2) Ibid. 




