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HOOFSTUK VIII. 

DIE ONDERWYSORDONNANSIE VAN 1953 EN DIE HUIDIGE 
TOESTAND VAN GODSDIENS IN DIE ONDERWYS IN 

TRANSVAAL. 

1. Die godsdienstige bepalings van die Onderwys

ordonnansie van 1953. 

(a) Rigtingslyne. 

Nadat die godsdienstige bepalings van die Smuts-

wet van 1907 byna 'n halWe eeu lank onveranderd die 

godsdiensonderwys in die staatskole bly re~l het, is 

dit, danksy die onafgebroke kerk- en volksaksies, te

sarne met ander onderwyssake in 1953 enigsins gewysig. 

Nogtans is die godsdienstige bepalings van die vorige 

wet as grondslag vir die nuwe gebruik en is daar, be

halwe vir die byvoeging van 'n paar woorde wat die~es

sie van leerstellige onderwys ingrypend verander het, 

d . . . b . . 1) geen noemenswaar 1ge wys1g1ngs aange r1ng n1e. 

Die Ontwerpordonnansie is na 'n Gekose Komitee 

verwys wat in 1952 ernstige aandag aan die godsdienstige 

bepalings geskenk het, en in die daaropvolgende verslag 

het die volgende aan die lig gekom:-

Daar is slegs 'n paar kleiner wysigings in die 

bewoording van die bepalings aanbeveel, hoofsaaklik om 

die feit te beklemtoon dat die woord 11 godsdiensonder-
' 

wys" 'n wyer betekenis het as wat die woorde 11 onderrig 

in Bybelgeskiedenis" skynbaar beteken. 2) 

Uit die aard van die samestelling van ons staat-

1) Prov. Raad, Tvl~: Gekose Komitee i.s. die Ontwerp
Onderwysordonnansie 1952 (T.P.G.K.l-1952), 5. 

2) Ibid. 
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skole met klasse waarin daar kinders is uit gesinne 

met verskillende godsdienstige oortuigings, volg dit 

dat godsdiensonderwys so moet geskied dat ditDie in 

stryd sal wees met die beginsels van enige godsdiens

tige gesindte nie. Nogtans is die Komit~e oortuig 

daarvan dat 'n blote feiterelaas van die Bybelinhoud 

onvoldoende is en dit kan maklik lei tot onverskillig

heid, met die gevolg dat die werklike doel van die onder

wys nie bereik word nie. Dit moet derhalwe 'n gods-

dienstige in slag h~ en gegrond wees op die ewige waar-

he de soos in die By bel geopenbaar. So moet daar o .m. 

geleentheid vir gewyde sang wees. Die jeug moet bewus 

gemaak word van die feit dat 11 die lewe in sy verhewend-

ste vorm sy krag behoort te put uit die ewige begin-

sels wat in die woord van God geopenbaar word." Hier-

die gesindheid moet by die kind deur al die prosesse 

van onderwys en opvoeding aangekweek word.l) 

Die Komit~e beoog 'n stelsel van godsdiensonder-

wys wat sowel kennis as godsdienssin omvat, maar wat 

nietemin so 'n mate van geloofsvryheid verseker dat 

geen godsdienstige gesindheid belemmer sal word in wat 

hy volgens eie insig verder daarop sal wil bou nie. 
' 

Hi~rdie betekenis is dan ook volgens die Gekose Komitee, 

geheg aan die gewysigde bewoording in subklousule 4 nl. 

d k 'd d II . . II 2) 
11 on ers e1. en van 1..p.v. 11 e1.e aan • 

En dan volg 'n uiters belangrike aankondiging, 

nl. dat, aangesien alle onderwysers nie goed vertroud 

is met wat deur die godsdiensonderwys beoog word nie, 

'n hulpmiddel wat in Kaapland ingestel is ook in Trans

vaal op die proef gestel moet word, nl. die aanstelling 

1) Prov. Raad, Tvl.: Gekose Komitee i.s. die Ontwerp
Onderwysordonnansie 1952 (T.P.G.K.l-1952), 5. 

2) Ibid., 5-6. 
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van een of me~r organiseerders of opsieners van gods

diensonderwys.1) 

(b) Die debat in die Provinsiale Raad. 

Net soos dit die geval met die Smuts-wet van 

1907 was, het daar ook nou lewendige bespreking van die 

godsdienstige bepalings plaasgevind. Anders as in 

1907 het dit nie hier gegaan om die vraag of godsdiens

onderwys op skool tog toegelaat moet word nie; ook nie 

oor die bepaling ten opsigte van dogma as onderrig nie, 

maar wel oor die gewetensklousule vir onderwysers en 

wat verder in die bepaling gestipuleer is. 

Oor die vraagstuk van dogma was daar ecnstem-

migheid. Eaadslid W.J. Lamont het verklaar dat die 

hele doel van die bepalings .. was to indicate a complete 

freedom from the teaching of any religious doctrine or 

dogma •..••• We did not want to have any specific doc-

trine or dogm·a inculcat0d in the children of our 

schools. But we all believe ••••• that a solid foun-

dation for our children is the religious instruction 

that has, as its basis, a belief in God, and in addi

tion to that the teo.chings which we get .t'rom the Bible. 

That, I think, we can accept as the basic principle 

on wh1.ch our educational system is to be based. 112 ) 

Die bepaling hier ter sprake is art. 53, sub

klousule 4, wat lui: .. geen bepaalde let-r of dogma wat 

onderskeidend is van 'n besondere godsdienstige ge-

sindte of sekte, mag in enige openbare skool gedoseer 

word nie."3) 

1) Prov. Raad, Tvl.: Gekose Komitee i.s. die Ontwerp
Onderwysordonnansie 1952 (T.P.G.K.l-1952), 6. 

2) Prov. Raad, Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debatte 
oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel v, 82. 

3) T.O.D.: Onderwysordonnansie 1953, 88. 
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Eienaardig is dat nie die 11 onderskeidend" be-

sp~eking uitgelok het nie, maar die ondergeskikte 

onderdeeltjie 11 in enige openbare skool". 

So wou raadslid R.P. van Biljon weet of die 

katkisasie in die namiddag of op Sondag in die s~ool 

onwettig is in terme van daardie bepaling, aangesien 

kerklike groepe aansoek doen om die gebruik van skole 

na ure. Indien di t nie nou verbied word ni·e, moet 

daar 'n toevoeging kom om dit duideliker te stel, bv. 

deur die woord 11 gedurende skoolure".l) Lamont het die 

voorstel ondereteun en verder gemotiveer, 2) waarop 

die Administrateur geantwoord het dat die voorgestelde 

toevoeging onvanpas is, want die openbare skool bestaan 

nie na skoolure nie, wanne~r dit tn 'n dormante toe-

stand verkeer. Nog altyd is 11 0penbare skool" vertolk 

as 'n organisasie en nie as 'n gebou nie. Verder word 

ook nie die gewone godsdiensonderwys geweer nie, maar 

die eienaardighede van verskillende 11 sektes". Om nou 

te s~ dat hulle nie gedurende skoolure daardie af

wykende dinge moet propageer nie, implisser dan feitlik 

dat die onderwyser darem·vry is om dit na skoolure aan 

die kinders te leer. Dit is dus beter om die beproefde 

woorde maar doodstil t~ laat staan.3) 

Soos reeds ges~ is, het die eintlike bespre

kings ontstaan as gevolg van subklousule 6 wat bepaal: 

11 Geen hoofonderwyser of enige assistentonderwyser wat 

vir die algemene welsyn van 'J.1 klas of groep of afdeling 

verantwcordelik is, word as lid van die personeel van 

'n openbare skool toegelaat of gehou nie, tensy hy of 

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die De
batte oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel V, 
79' 83. 

2) Ibid., 86. 
3) Ibid., 89. 



- 42~ -

bereid is om sonder gewetensbeswaar godsdiensonderrig 

te gee soos by hierdie artikel vereis, of aan die 

Direkteur enige beswaar voorl~ wat hy daarteen mag h~ 

om sodanige onderrig te gee."l) 

Raadslid C.J.H. Patmore het daarop gewys dat 

die gebruik tot dusver was dat die onderwyser alleen 

maar om vrystelling moes vra. Slegs die feit dat hy 

vrystelling begeer het, het hom daarvan verseker. Nou 

wil hy graag die versekering h~ dat dit nie van die 

Administrasie sal afhang of die onderwyser wat nie gods-

diensonderwys wil gee nie, aangestel sal word of sy 

pos sal behou of nie. 2 ) 

Patmore het bygevoeg dat die kinders beskerm 

moet word en nie na die nougesette ideale van die C.N.O. 

gevorm word nie. Die Potchefstroomse Universiteit word 

bv. toegelaat om gewetensvryheid wettig af te skaf so-

dat dosente lede van 'n Christelike kerk moet wees. 

Dis nie alleen •n gevnar vir universiteite nie, maar 

ook vir al die openbare skole.3) 

In antwoord hierop het di0 Administrateur ges~ 

dat ons skole Christelike skole was en is. Normaalweg 

moet die onderwyser aan die godsdiensonderrig deelneem 

en die reg word hom, volgens subklousule 6, verleen om 

hom van daardie deel aan die werk te onttrek. Nou is 

die vraag gestel of so 'n onderwyser gepenaliseer sal 

word, en die antwoord is: Hy sal seer sekerlik nie 

deur die Departement gepenalisver word nie, maar moont-

lik deur homself. •n Jongmens sonder godsdienstige oor-

tuigings moet liewer nie 1n onderwyser word nie, want 

1) ~.O.D.: Onderwysordonnansie 1953, 90. 
2) Verbatim-Verslag- deel lV, 125. 
3) Ibid., 126. 
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hy gaan dit moeilik kry. Die skoolkommissics is 

spesiaal aangGstel om onder meer die godsdienstige 

standpunt van 'n groep skoolouers te vertolk en by aan

bevelings te laat geld, en die ouers het die volste reg 

om die godsdienstige oortuigings van 'n onderwyser te 

ondersoek asook sy bereidwilligheid om godsdiensonder

wys te gea voordat hulle 'n aanbeveling maak. Op die 

wyse mag·'n onderwyser gepenaliseer word, maar nie 

deur die Departement nie. 1 ) 

Die Administrateur hct dit beklemtoon dat gods

diens in di~ skole in hierdie tyd tot sy reg moet kom. 2) 

11 After this Ordinance has again been ratified and the 

principle retterated, I intend pressing forward, and 

making sure that we do whatever we can, under the Or-
3) 

dinance, to provide religious instruction in our schools." 

Raadslid van Biljon se standpunt was dat 'n 

onderwyser wat beswaar teen die gee van godsdiensonder-

wys hct, dit aan die Direkteur kan verduidclik, maar 

daar is geen verdere voorsiening gemaak dat daar nie 

teen so 'n onderwyser gediskrimineer sal word nie. Da&r 

is geen verdcre vermelding van die beskerming van die 

onderwyser so belange nie. Dit alles is baie vaag. Ons 

lewe in 'n land van godsdiensvryheid, en die versekering 

moet aan die onderwyser gegee word dat dit.nie teen hom 

sal tel nic.4) 

Raadslid R. Feldman het saamgestem en bygevoeg 

dat die bepaling dubbelsinnig, teenstrydig en oorbodig 

is. Dit behoort geskrap te word. Die hele ding verskrik 

1) Verbatim-Vers1ag - dee1 1V, 215. 

1
2l Ibid., 216. 

Ibid., 219. 
Ibid., dee1 V, 78. 
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die onderwysers, want hoe m0e;t m0ns 11 conscientiously"? 

( 11 sonder gewetensbeswaar" s~ nie presies dieselfde as 

,conscientiously" nie. - J.H.B.) Dit open die weg tot 

v0rvolging. ..we are only inviting a degree of hypocrisy, 

we are encouraging people to lie, and it will ser~no 

purpose whatsoever."l) Heeltemal anders as die gang-

bare opvatting van godsdiensonderwys het Feldman later 

bygevoeg dat, hoewel die opvatting van die hoofstuk 

godsdiensonderrig genoem word, die b8doeling slegs 

di8 lees van die Bybel is om daarmee vertroud te raak. 2) 

Om nou te bepaal (sonder om dit nader te omskryf) dat 

'n onderwyser nie in •n openbare skoal mag aanbly nie, 

ens. 11 is really cutting across the whole principle of 

freedom of consci8nce to the teacher."3) Indien 'n 

onderwyser werklik eerlik en gewetensgetrou is, sal hy 

besluit om enigiets anders as •n ond8rwyser te word 

wanneer hy hierdie subklousule sien. Dit help selfs 

nie om by te voeg dat so 'n persoon nie geviktimiseer 

sal word nie, want dit sal tog geskied. Nee, die hele 

subklouslule moet geskrap word.4) 

Ook Raadslid H.A. Jack wou die hele bepaling ver

wyder sien. Volgens hom het die Johannesburgae Skool

raad (Witwatersrand Sentraal?) in tien jaar nooit aan 

'n kandidaat gevra of hy bereid is om godsdiensonderwys 

te gee, of wat sy godsdienstige gesindheid is nie. 

Ongelukkig het verskeie skoolkommissies hul regte oor-

skrei deur definitiewe en noukeurige navraag hierom-

trent te doen. In oor0enstemming met die jongste ont-

1) Verbatim-Verslag- deel V, 79. 
2) Ibid., 87. 

4
3) Ibid., 87. 

) Ibid. 
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wikkeling in die onderpys behoort daar die a11er-

vryste benadering van die werk in verband met die kinders 

te wees. Hy verskil hee1tema1 van die Administrateur. 

Waar 1g. saamgostem het dat die ouers die vo1ste reg het 

om uit te vra omtrent die godsdienstige op1eiding en 

oortuiging van die onderwysers wat behecr oor hu11e 

kinders moet uitoefen, kan hy (Jack) bes1is nie daar

mee saamstem nie. 1 ) 

Ook Raads1id C.J. v.d. Reever sou graag die 

punt geskrap wou sien, egter nie ter beskerming van 

vrysinnige 1eorkr&gte nie, maar van die kinders. 1n 

Rooms-Kato1ieke onderwyser kan beswaar1ik in 'n Protes

tantse skoo1 godsdiensonderwys gee. Dit is teen sy 

gewete, maar darf dit nie waag om vryste11ing te vra 

nie. Tog behoort so 'n persoon nie in daardie skoo1 te 

d 
0 0 2) on err1.g n1.e. A11een die onderwyser wat ge1owig is 

en kragtens die inner1ike oortuiging van sy sie1 daar

die onderrig kan gee, mag Bybe1geskiedenis onderrig, 

anders is daar 'n mate van huige1ary. Se1fs 'n onge-

1owige kan dan optree en Bybe1geskiedenis, waarin daar 

geen krag en geen wesen1ikheid sit nie, onderrig. Hy 

g1o dat hierd~e bepa1ing enij{ge onderwyser bind om dit 

te gee, a1 mnak hy dit ook dan kragte1oos, want as 

hy vrystel1ing wi1 h~, gaan hy die opdraande pad. Sy 

posisie as onderwyser word benadee1, want dan het hy nie 

die vo11e kwa1ifikasies wat van hom vereis word nie. 

Godsdiensonderwys is die diepste, die ernstigste in 

die hele 1ewe van die mens en omdat dit te doen het 7 

nie a11een met· die tyde1ike soos die ander vakke in 

1) Prov. Raad van Tv1.: Verbatim-Verslag van die Debatte 
oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - dee1 V, 81, 82. 

2) Ibid., 80, 81, 84, 85. 
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die skole nie, 1naar ook met die ewige, daarom moet ons 

so versigtig wees dat ons nie onderwysers gaan verplig 

om godsdiensonderwys te ge~ as hulle nie self daardie 

weg bewandel nie en as hulle self nie glo wat hulle 

verkondig nie. Die waarlik gelowige onderwyser sal 

genot daarin vind om daardie onderrig te gee, en hoef 

nie onder wetgew~ng geplaas te word nie umdat hy sy 

oortuiging uitleef. 11 Laat die onderwyser wat oortuig 

is dat dit sy roeping is om aan die kind daardie ewige 

d~nge me~ te deel, laat hy sy roeping gelukkig vervul. 

En laat die onderwyser wat niks vir die kind kan beteken 

nie; wat geen lewe daarin sal sit nie; wat nie werklik 

die saak in sy erns aan die kind kan vertolk en die 

kind beinvloed om daardie pad te bewandel nie; laat 

hom liewers daaruit. Hy is 'n gevaar vir die skool. 

Ons sal dan beter vrugte h~ van ons Bybelgeskiedenis-

onderrig." Die hele subklousule 6 moet dus weggelaat 

word.l) 

Raadslid S.G.J. van Nickerk het hierop geant

woord dat weglating nie met die geheel rym nie. Die 

hele hoofstuk kom daarop neer dat godsdiensonderwys 

verpligtand is in elke skool. Subklousule 6 maak voor-

siening vir seker besware, en dis duidelik dat, as dit 

geskrap word, die uitwerking daarvan sal wees dat elke 

onderwyser verplig sal we8s om godsdiensonderwys te 

Dan is daar vir hom geen uitsondering nie. 2) 

Die Raad wil ook graag sover moontlik voor-

siening daarvoor maak dat alle onderwysers kan onder-

neem om godsdiensonderwys te gee, want dit is die 

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debatte 
oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie deel V, 85. 

2) Ibid., 86. 
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fondament waarop ons opvoGdkunde rus, het raadslid 

B. Muller ges~.l) 

R.S. Ferreira het v~rduidelik dat subklousule 

3 die kind beskerru wat nie godsdiensonderwys moet ont-

vang nie, en 6 gee aan die onderwyser dieselfde besker-

ming. Nog nooit in die verlede is dwang op hom uitge-

oefen nie. Dit tel nie teen hom nie, maar dit mag wel 

by aansoek om 'n betrekking gebeur. Daar kan ouers wees 

wat s~ bulle wil nie so 'n onderwyser in hul skool h~ 

nie. Dit is iets wat 'n mens, as jy onderwyser wil word 

en nie bereid is om godsdiensonderwys te gee nie, moet 

oorweeg. 2 ) 

Die Arnninistrateur het verklaar dat sornmige ar-

gumente op twee verkeerde verond~rstellings rus. In die 

eerste plek word daar geglo dat daar vervolging van anders

denkendes is. Met die opstel van die Nicol-Verslag het 

hy drie jaar lank klagtes oor die onderwysstelsel gehoor, 

rnaar nooit dat onderwysers vervolg is oor onwillig-

heid of onbekwaamheid om godsdiensonderwys te gee nie. 

Di~ tweede foutiewe verohderstelling is dat daar 'n groot 

aantal onderwysers is wat onbekwaam of onwillig is. 

uDit is (egter) maar die enkeling hier en daar onder 

bulle wat gewillig is om die opoffering te doen en sy 

lewe aan die onderwys te wy, wat nie meteens die gods-

diens erken as sy vatplek aan die kind se gemoed en as 

'n middel waardeur hy die kind wil opvoed nie. 3) 

Aan die ander kant wil die ouers wat in die 

Raad verteenwoordig is, dit h~ dat godsdiens 'n reg

matige plek in die skole sal inneem. In gemelde ver

slag is daarop gewys dat letterlik honderde rnense ge-

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debat
te oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel V, 83. 

2) Ibid., 80. 
3) Ibid., 88. 
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vra het dat daar meer erns gemaak sal word met die 

godsdiensonderwys in die skole. As verteenwoordigers 

mag hulle dus nie 'n stap agteruit gaan nie. 'n 

Groot deel van die Westerse w~reld h~t in hierdie tyd 

die noodsaaklikheid ontdek om weer aan die godsdiens op 

skocl sy regmatige plek te gee. 1 ) 

.. wet of te nie, u kan skrap wat u wil, maar 

diskriminasie teen 'n onderwyser wat nie op godsdienstige 

grondslag aanpas nie, sal daar altyd wees deur die 

skoolkommissie as verteenwoordigers van die gees van die 

skool en die ouers~ Met beslistheid kan hy egter 

ontken dat dit van die Departement sal uitgaan. 2) 

Ter beskerming van die afwykende onderwyser 

mag hy meedeel dat die onderwyser nie na die skoolkom-

missie of ander onderwysers hoef te gaan nie, maar na 

die Direkteur om daar vertroulik sy standpunt te open

baar, en hy kan nog 'n aanstelling kry, al moet die 

Direkteur hom aanstel in 'n bepaalde pos waar hy nie tot 

aanstoot sal wees nie.3) 

Op'n vraag van raadslid M. Nestadt of so 'n be

swaar outomaties aanvaar word,4)het die Administrateur 

verduidelik dat die aansoeker die reg het om die posisie 

so te vertolk.5) (Nestadt was egter nog nie hiermee te

vrede nie en wou hierdie versekering laat byvoeg. 6)) 

In Transvaa~s die posisie vir sulke onderwysers mak

liker as in enige ander provinsie gemaak, het die 

Administrateur verder verduidelik. Hy mag 'n onder-

houd met die Direkteur aanvra, selfs telefonies om so 

'n onttrekking vra, en omdat daar geen dokument nodig 

1) 

2) 
3)· 
4) 
5) 
6) 

Prov.Raad van Transvaal: Verbatim-Verslag 
batte oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie 
Ibid., 89. 
Ibid., 89, 90. 
Ibid., 91. 
Ibid. 
Ibid. 

van die De
- deel v,8o. 
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is nie, kom niks op sy l~er nie. 1 ) 

Op hierdie tydstip het raadslid T.T. Bielski 

hom met bostaande uiteensetting vereenselwig. Hy het 

regskundige menings ingewin en dit blyk dat 11 The mere 

submission by a teacher of the fact that he has conscien-

tious objections to giving religious instruction, 

automatically exE~mpts him." Hulle moet dus liewer nie 

aan die bepaling torring nie, want dit mag die posisie 

van die onderwyser versleg. 2) 

Mej. M. McLarty het 'n nuwe wending aan die be

spreki~g gegee toe sy verklaar het dat die posisie nog 

nie deur die weglating van subklousule 6 beveilig word 

nie. Daar kan geen ware opvoeding sonder 'n gods-

diunstige grondslag wees wat tog terselfdetyd die oor

tuiging bevestig dat elke onderwyser en persoon sy eie 

godsdienstige beskouings daarop nahou nie. Om die 

onderwyser te beskerm en tog nog die gE~es van die wet 

te handhaaf, het sy 'n amendement om voor te stel, soos 

volg: 11 Any principal teacher or any assistant teacher 

who is not prepared for reasons of conscience to give 

religious instruction as required by this section and 

who has submitted his objection to the Director, shall 

not be called upon to undertake such instruction." 3) 

Volgens Ferreira laat mej. McLarty se amende

ment, al kom dit ook hoe positief voor, in werklikheid 

nie dieselfde vryheid nie omdat daar •1kroot verskil be

staan tussen 11 Conscientious objection" en .. who undertakes 

conscientiously to give this instruction." Die gewraakte 

bepaling is nie onvolledig nie, maar volledig en gee in 

die eerste plek tevredenheid aan die gewone ouer. 4 ) 

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debat
te oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel V, 
102, 103. 

2) Ibid., 103. 
3) Ibid., 90. 
4) Ibid., 93. 
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Ook die Administrateur was teen mej. McLarty 

se voorstel en teen al die gepleit om dit vir die onwil

lige onderwyser maklik te maak, wat onwillig is om gods-

diensonderwys te gee, om 'n pos te kry en te behou san

der dat hy die vak hoef te gee. Die doel van die wet is 
wees 

tog dat verwag word dat die onderwysers mense salAwat 

gewillig is om godsdiensonderwys te gee, en daar word 

tog darem nog voorsiening vir uitsonderings gemaak.l) 

Nestadt het mej. McLarty se voorstel sterk onder

steun.2) N. Eppel het ook gevoel dat die bepaling in die 

konsep nie strook met die opset van die andersins 

verstandige, progressiewe onderwyswet nie. Daar is be

paald 'n gees van dwang t.o.v. die gee van godsdiensonde~ 
wys. 
11 Let us not vitiate this splendid chapter in our Ordinance 

by introducing this measure of compulsion. No doubt, 

however you like to interpret it, to my mind, it is not 

entirely fair."3) 

Patmore wou selfs sover gaan dat geen onderwyser 

aansoek om vrystelling hoef te doen nie. As hy bv.soms 
Rooms-

asAKatoliek na 'n Protestantse skool wil gaan, moet hy 

sommer outomaties vrygestel wees.4) 

Die Afrikanerstandpunt is ook baie duidelik ge

stel deur P. de Villiers en J.de Klerk. Na aanleiding 

van die geredekawel oor ,',n baie billike klousule" h~t 

die vraag by eersgenoemde ontstaan of Suid-Afrika dan 

nou 'n heidense land word. Is daar vervolging, of is 

die mense al in die verlede oor godsdiens vervolg? 

Die godsdiens was nog altyd •n anker van ons volkslewe 

en indien dit nou nog meer in die onderwysstelsel gaan 

l) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debat-
te oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel V,94. 

2) Ibid., 91. 
3) Ibid., 98. 
4) Ibid., 95. 
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verwater word as wat reeds die geval is, dan kan ons, 

wat ons volksbestaan betref, begin wanhoop.l) 

Feldman wat dit weer eens teen die .. dreigwoorde" 

van die subklousule gehad en self 'n onaanvaarde amende

ment voorgestel het, 2) het van J.de Klerk, L.U.K., se 

uiteensetting (wat volg) ges~: .. He is out for a definite 

and aggressive manner of protecting a narrow sectional 

attitude which would exclude all others. He did not in 
kon 

any w'ay hide the intention of the clause." De KlerkAnet 

sowel verder gegaan en die laaste gedeelte van subklousule 

6 ook weggelaat het.3) 

Die betoog van de Klerk was kortliks soos volg: 

Daar word van die verkeerde uitgangspunte uitgegaan en 

hulle moet die saak in die regte perspektief sien. Die_ 

Suid-Afrikaanse staat is •n Christelike staat. Die 

Suid-Afrika-wet begin deur die soewereiniteit van God 

te erken, .. en as u in 'n Christelike staat woon dan is 

dit die re~l, en alles wat nie Christelik is nie, is 

die uitsondering~4) 

Die re~l is nou neergel~ dat elke onderwyser, 

voordat hy 'n aanstelling in die Onderwysdepartement 

kry, sy gewilligheid moet verklaar om hierdie godsdiens-

onderwys te gee. Indien hy sy weg tot die gee van 

godsdiensonderwys nie oopsien nie, het hy die geleent

heid om die Direkteur van Onderwys in kennis te stel, 

en die Direkteur moet baie versigtig wees waar hy die 

dienste van daardie man of vrou gebruik. Hy sal die· 

dienste nie kan gebruik in 'n omgewing waar dit uit-

sluitend Christene is wat die onderrig meet ontvang nie. 

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debat-
te oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deelV, 101. 

2) Ibid., 105. 
3) Ibid., 95, 96. 
4) Ibid., 92. 
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Ons het nie alleen met onderwys te doen nie; ons het 

met opvoeding te doen. Die eis wat die ouer stel, die 

ouer wat die voogdyskap van die kind het, is nommer een 

in 'n Christelike omgewing om te eis dat die onderwyser 

wat daardie onderrig gee, dit sal doen kragtens die oor

tuiging van die ouer. Dit sal 1 n belemmering van die 

onderwys wees as die ouers, met 'n sekere godsdienstige 

oortuiging, verplig word dat hul kinders onderrig sal 

ontvang deur mense wat nie dieselfde oortuiging het 

nie, en daarom moet die klousule net so aanvaar word soos 

die Gekose Komitee dit opgestel het. 1 ) 

En so het dit gebeur. 

Uit die debatte blyk dus dat uiterste siens-

wyses in die Provinsiale Raad verteenwoordig en gehuldig 

is; dat die liberale groep net soos in·1907 hul eise ge-

stel het; dat die wetgewers nie meer so erg behep was 

met die idee van uitskakeling van alle dogma nie, en 

dat die Afrikanerstandpunt sterk oorweging geniet het. 

(c) Die Ordonnansie en sy betekenis. 

Die godsdiensklousule in die nuwe Onderwys

ordonnansie is vervat in art. 532 )en dit vervang die be-

kende art 34 van die wet van 1907. Dit lui: 

1. In elke openbare skool begin die skooldag met 

gebed en die lees van 'n gedeelte uit die Bybel. (Dus 

dieselfde as in 1907, net ander bewoording.) 

2. Behoudens die bepalings van hierdie hoofstuk word 

godsdiensonderrig ( 11 godsdiensonderrig" vervang hier 

11 onderrig in Bybelgeskiedenis" van die Ontwerp) 3)in 

elke openbare skool vir en op sodanige tye gegee as 

1) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debat
te oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - deel V, 92. 

2) T.O.D.: Onderwysordonnansie 1953. 
3) Administrateur, Transvaal: Ontwerp-Onderwysordonnan

sie, Art.53. in vergelyking met T.O.D.: Onderwys
ordonnansie 1953, art.53. 



- 436 -

wat die Direkteur mag voorskryf, met dien verstande 

dat die onderrigtyd in laer skole minstens twee uur 

per week en in middelbare skole minstens een uur per 

week moet wees; voorts met dien verstande dat niks in 

hierdie subartikel of subart.(l) vervat van toepassing 

is nie op •n openbare skool wat hoofsaaklik ingestel 

is en onderhou word vir of grotendeels besoek word deur 

kinders van nie-Christenouers tensy sodanige skool deur 

kinders van Christe~uers besoek word, en in hierdie 

geval moet daar op skriftelike aansoek van die Christen

ouers voorsiening gemaak word vir hul kinders om godsdiens

onderrig te ontvang. (Dus ongeveer dieselfde as in sub

art.(2) van die vorige wet, behalwe dat voorheen voer-

tale vermeld is en bepaal is dat die godsdiensonder-

wys binne die eerste halfuur van elke skooldag gegee word) 

3. Indien die ouer van •n leerling wat enige open

bare skool bywoon, die hoofonderwyser daarvan skrifte-

lik versoek dat die leerling vrygestel word van godsdiens

onderrig, moet die leerling aldus vrygestel word tot-

dat die versoek teruggetrek word. (Dus dieselfde as die 

vorige eenders-genommerde subartikel, net anders 

bewoord. 

4) Geen bepaalde leer of dogma wat onderskeidend 

van 'n besondere godsdienstige gesindt0 of sekte is, 

mag in enige openbare skool gedoseer word nie. (Die 

vorige bepaling het gelui: .. sal geen leer of dogma eie 

aan enige godsdienstige gemeente of sekte in enige 

openbare skool onderwys word nie." 

5. Geen onderrig in Bybelgeskiedenis mag in enige 

openbare skool gedurende skoolure gegee word nie deur 

enigiemand anders as •n onderwyser wat lid is van die 

personeel van sodanige skool. (Dus dieselfde as in die 

vorige Wet, net weinig anders bewoord.) 

6. Geen hoofonderwyser of enige assistent-onderwyser 
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wat vir die algemene welsyn van 'n klas of groep of 

afdeling verantwoordelik is, word as lid van die personeel 

van 'n openbare skool toegelaat of gehou nie, tensy 

hy of bereid is om sonder gewetensbeswaa~ godsdiensonder

rig ~godsdiensonderrig" vervang hier 11 onderrig in 

Bybelgeskiedenis") te gee soos by hierdie artikel vereis, 

of aan die Dir8kteur enige beswaar voorl~ wat hy daar

teen mag h~ om sodanige onderrig te gee. (Dus dieselfde 

as subart. (6) van die Wet van 1907, net duideliker 

bewoord.) 

Subart.(7) van die vorige Wet is weggelaat, 

tewens reeds ingesluit by die huidige Ontwerp-Ordonnan

sie, Art.53, subart.(2) 1 ) 

By ontleding is die eerste algemene indruk dat 

die artikel oor godsdiensonderwys feitlik onveranderd 

gebly het. Dit is egter deegliker en duideliker om-

skryf. 

'n Baie groot verbetering is by subart (2) 

op te merk. By art. 34 (2) van die vorige Onderwyswet 

is daar· geen minimum-tyd voorgeskryf nie en hoegenaamd 

niks daaromtrent vermeld wat middelbare skole betref 

nie. Die Ontwerp-Ordonnansie van 1952 stel die mini

mum-tyd vir godsdiensonderwys aan laerskole op twee 

uur per week en aan middelbare skole op een uur per 

week. Wel was die veronderstelling altyd dat die tyd 

ongeveer twee-en-'n-half uur per week vir godsdiens

onderwys aan die laerskole sou wees. Soos voorheen 

vermeld is, het 'n Randse laerskool die tyd van gods-

diensonderwys op die lesrooster in die ooglopend min 

gestel en hom daarop beroep dat die subartikel bepaal 

1) Administrateur, Transvaal: Ontwerp-Onderwysordon
nansie van 1952, Art. 53 in vergelyking met T.O.D.~ 
Onderwysordonnansie 1953, art. 53. 
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dat godsdiensonderwys .,binne die eerste halfuur van 

elke skooldag gegee word", d.w.s. enige tyd, selfs vyf 

minute, binne die eerste halfuur. Die Ontwerp-Ordon

nansie van 1952 skakel sodanige ontwykings uit. 

Subartikel (3) is nodig by staatsonderwys waar 

die bevolking nie homogeen is wat betr~f godsdienstige 

gesindheid nie. 

Deur die invoeging en vervanging van 'n paar 

woorde is die strckking van subartikel 4 heelwat ver

ander en verbeter, en is 'n groot onsinnigheid van 

die vorige wet verwyder. Deur al die jare sou .,geen 

leer of dogma eie aan enige godsdienstige gemeente of 

sekte in enige openbare skool onderwys word nie." 

Hierdie bepaling was werklik 'n onsinnigheid, want 

dogma kan nie uitgeskakel word nie. Daar sou niks aan 

gewyde sang gedoen mag word nie, want die verskillende 

liedere: psalms, gesange, en ander liedere is vol dogma. 

Slegs die Onse Vader mag gebid word, want enige ander 

gebede mag en sal dogma bevat. Die Bybelgeskiedenis 

sou moes bestaan uit die voorlees van Bybelgedeeltes 

streng sonder kommentaar, want kommentaar mag en sal 

dogma bevat. Die vraag kan selfs gestel word of daar 

nie Bybelgedeeltes is wat kontroversioneel is nie of 

wat leerstellinge beklemtoon. So het die goudveldse 

liberaliste in 1904 slegs .,veilige" Bybelgedeeltes 

voorgeskryf. Die besluite en keuse kan alreeds op dog

ma berus. Selfs in geval van so 'n gereduseerde op

trede sal dit dan geen Bybelgeskiedenis wees nie, veel 

minder nog godsdiensonderwys, maar bloot Bybellesing. 

Die ou wet het alle dogmatiese onderrig ver

bied. Daar was volgens die letter van die wet geen 

middeweg moontlik nie, want daar is geen Christendom 
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bo geloofsverdeeldheid nie. Dit sou dus wees of 

godsdiensonderwys heeltemal sonder dogma, of onderrig 

met dogma, maar dan ook met dogma soos die deur die 

kerk geproklameerde uitspraak aangaande 'n geestelike 

waarheid. 

11 Vir die Christen is die Bybelse geskiedenis 

die geskiedenis van die Godsopenbaring in Jesus Chris

tus. En so gesien, is die onderrig van die Bybelge

skiedenis deur die Christelike onderwyser leerstellig. 

Hy kan die Bybelgeskiedenis alleen onderrig op grond 

van die Christelike geloofswaarhede (leerstellinge of 

dogmas). Vir die nie-Christen is die Bybolgeskiedenis 

bloot 'n stuk w~reldlike geskiedenis of selfs fantasie. 

Hy benader dit sonder die gesigspunt en veronderstel

ling van die Christelike geloofswaarhede," het prof. 

J. Chr. Coetzee in 1952 verklaar. 1 ) 

Die nuwe wet verbied blykbaar nie alle dog-

matiese onderrig nie, Dit gaan selfs nog verder as 

die aanbeveling in die Nicol-verslag van 1939 (par. 

544 a) wat die omskrywing van 1953 sterk beinvloed het. 

Die 11 g e e n leer of dogma oie aan e n i g e 

godsdienstige gemeeniie of sekte" van 1907 word in die 

Nicol-verslag 11 geen s p e s i f i e k sektariese 

leer of dogma eie aan 'n b e p a a 1 d e gods-

dienstige gesindte of sekte", en word eindelik in die 

Onderwysordonnansie van 1953 11 geen b e p a a 1 d e 

leer of dogma wat o n d e r s k e i d e n d is 

van 'n b e s o n d e r e gesindte of sekte." 

11 Geen leer" (1907) verbied alle dogma. 11 Geen 

spesifiek sektariese leer" (1939) of 11 geen bepaalde 

leer" (1953) vc;rbied (klaarblyklik) nie alle dogma nie, 

1) Onderwysblad, 1.12.52, 5. 
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slegs sekere dogma. Indien dit werklik is soos dit 

wil voorkom, is die vroe~re ongerymdheid en onsinnig

heid hi~rmee verwyder en word dan ook erken dat dogma

tiese godsdiensonderrig kan en moet plaasvind. Dit 

is die vertolking van die subklousule soos dit algemeen 

aanvaar word. 

So kon die Administrateur aan die skriba van 

die Interkerklike Kommissie Vir Godsdiensonderrig skryf 

dat die versoek om bv. die Twaalf Artikels op skool te 

laat leer, nie indruis teen die bepalings nie. 1 ) In 

die verslag van die Gekose Komitee word hierdie nuwe 
k 

vertoling asook die verskil tussen ,godsdiensonderrig" 
A 

en ,onderrig in Bybelgeskiedenis" beklemtoon.a) Die 

Administrateur self het verduidelik dat slegs die eien-

aardighede van die verskillendc sektes uitgeskakel 

word,3) en die Geref. Kerk het in sy C.N.O.-rapport dan 

ook gemeld: ,Hierdeur kan nou die gemeenskaplike be

lydenisskrifte van die drie Afrikaanse kerke wel do~

seer word." 4 ) Subklousule 6 dien as verdere indirekte 

erkenning dat godsdiens as geloofswaarheid ondcrrig 

moet word; vandaar die bepaling dat 'n onderwyser be-

reid moet wees om e o n d e r g e w e t e n s-

b e s w a a r godsdiensonderrig te gee. 

Die vertolking wat dan algemeen aanvaar en 

selfs deur die wetgewers aan die bepaling geheg word, 

is dat die gees daarvan veel ruimer is as dieselfde 

bepaling in die Smuts-wet. Op die keper beskou, is 

1) Brief: W. Nicol aan D.S. Snyman, 20.5.53. 
2) Prov. Raad van Tvl.: Verslag van die Gekose Komitee 

i.s. die Ontwerp-Onderwysordonnansie 1952, 6. 
3) Prov. Raad van Tvl.: Verbatim-Verslag van die Debatte 

oor die Ontwerp-Onderwysordonnansie - Deel V, 89. 
4) Geref. Kerk: Rapport i.s. C.N.O. aan die Partiku

liere Sinodes Suid- en Noord-Transvaal, Jan. 1954. 
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daar wesentlik nie veel verskil tussen die twee be-

palings nie. Die gees mag anders wees en geleentheid 

vir ruimer vertolking bied, maar die inhoud is wetlik 

maar min of meer dieselfde. Elke kerk, gomeente of 

sekte het sy leerstellinge en elke leerstelling is 

11 bepaald", het sy eie karakter, eienskappe wat hom van 

'n ander leerstelling onderskei. Of dit dan dogmas 

is wat eie is aan of onderskeidend van, kom daar eintlik 

nie op aan nie. Alle leerstellinge is eie aan die be

paalde geloofsrigting en andersyds ook onderskeidend. 

Elke kerk, gemeente, gesindte of sekte verskil tog van 

ander en betree sy eie kenmerkende rigting juis vanwe~ 

die leerstellinge wat die koers bepaal en dit onderskei. 

Op dieselfde wyse kan aangedui word dat die 

11 eie aan e n i g e godsdienstige gemeente" wet-

lik op dieselfde neerkom as 11 onderskeidend van 'n 

b e s o n d e r e gesindte of sekte." Alle kerke 

of gemeentes of s€ktes is besonders, want elk het sy 

besondere eienskappe of leerstellinge. 

Om 11 gesindte" of 11 sekte" wetlik te gaan onder-

skei van 11 gemeente", kan ook nie gaan nie omdat die 

terme nie in die Ordonnansie nader bepaal is nie. 

In werklikheid is daar dus tog nie wetlik so 

'n verskil tussen die ou bepaling en die nuwe soos al

gemeen aangeneem word nie. Wel is •n knap woordespel 
k 

gebesig wat vatbaar is vir •n veel ruimer vertoling, 
" maar in sy wese bly die bepaling nog maar dieselfde. 

Al het die wetgewers die gees daarvan bedoel soos ty-

dens verduidelikings in verslae en debatte voorgekom 

het, het hulle dit tog nie amptelik in die ordonnansie 

self bepaal nie. Billikerwys kan dit ook nie van wet

gewers verwag word om s~er te gaan in verband met die 
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staatsonderwys nie, want dan is dit nie langer neutrale 

Bybelonderrig nie. 

Die bepaalde vergunning kan op staatskole dus 

nie verder nie, aangesien oor die belange van alle 

burgers gewaak moet word. En tog bring dit die Afri-

kaanse Calvinisties-Christelike gelowiges, om maar een 

van verskeie Christelike rigtings te noem, wetlik nog 

nie naby die ideaal nie. Die wetsbepaling sal nog nie 

kan verhinder dat onderske~dende geloofswaarhede by 

die godsdiensonderrig ingeauit word nie, heeltemal on

bedo~ld, want die onderwyser doseer die vak in die lig 

waarin hy dit sien. Terselfdertyd sal dit al weer 

buite die wet om moet plaasvind, en dit bring weer mee 

'n toestand van ongerymdheid. 

Alhoewel dit slegs 'n billike re~ling met be
w 

trekking tot staatsonde~s is, kan so 'n Bybelgeskiede-

nis, op die keper beskou, nie bevredig nie. Daar be-

staan tog nie so iets as 'n Christendom bo geloofs-

verdeeldheid nie, en die onderskeidende leerstellinge 

is die rede waarom daar verskillende Christelike kerke 

bestaan. Die Afrikaner sal godsdiensonderwys wil sien 

volgens sy Calvinistiese lewens- en w~reldbeskouing. 

Die Anglikaanse onderwyser in die staatskool sal nie 

godsdiensonderwys aan die Afrikanerkind van een van 

die drie Afrikaanse kerke kan gee wat die goedkeuring 

van die ouers sal wegdra nie, en omgekeerd. 

Die enigste werklike oplossing 1~ in die groep-

skool waar godsdiensonderwys volgens die eie besondere 

opvatting gedoseer kan en moet word. Die staatskool 

sal nooit kan bevredig nie. 

Nietemin is die godsdienstige bepalings van die 

Onderwysordonnansie van 1953, en meer bepaald subart.(4) 9 
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vee1 deeg1iker en ruimer, vee1 meer ink1usief as eksk1u-

sief, en is byna e1ke woord daarin vervat, swanger 

aan betekenis. 

Die Ordonnansie gee die wet weer, maar dui 

verder geen rigtings1yne vir 1aer-, midde1bare en 

ho~r onderwys (op1eidingsko11eges) aan nie. Dit is 

waarskyn1ik aan die Departement oorge1aat om die nodige 

toepassing t.o.v. inhoud te maak, soos in Departemen-

te1e Omsendbrief Nr. 1 van 1954 gedoen is. 

Dit is die antwoord op s1egs een van die aan

ta1 strewinge: die bestaande onderwyswet van 1907 is 

verander, maar bied nog nie a11es wat daarvan verwag 

is nie, en by neutra1e staatsonderwys kan, soos reeds 

ges~, bi11ikerwys nie meer verwag word nie, want dan 

is dit nie langer neutraal nie. 

'n Ander belangrike punt deur die Afrikaanse 

kerke aangeroer, staan tans na aan verwesenliking. Die 

Gekose Komitee van die Provinsiale Raad het nl. voor-

gestel dat een of meer organiseerders van of opsieners 

oor godsdiensonderwys aangestel word. Dit word gedoen 

omdat .,alle onderwysers nie goed vertroud is met wat 

deur godsdiensonderwys beoog word nie of miskien nie 

presies weet hoe om die onderrig van hierdie leervak 

te benader nie."l) 

2. Die toedrag van sake in 1953. 

(a) Bybe1onderrig aan die laerskoo1. 

Die huidige toestand van die godsdiens in die 

1) Die Transva1er 14.1.53, 8. 
Prov. Raad van Tv1.; Verslag van die Gekose Komitee 
i.s. Ontwerp-Onderwysordonnansie 1952, 6. 
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onderwys kan die beste geken word aan die offisi~le 

jaarverslae wat die inspekteurs jaarliks aan die Departe

ment stuur vir opname in die Direkteursverslag. 

Daarin word soms melding gemaak van die toestand van 

die vak in die verskillende kringe. Dit vorm die hoof

bron van staatsinligting, en die inspekteurs van onder

wys is uit die aard van hul amp die bevoegde, objek-

tiewe beoordelaars wat veronderstel word om weten-

skaplik en onbevooroordeeld hul inspeksies te benader. 

Byna sonder uitsondering was die gelewerde ver

slae sedert 1942 uiters gunstig sover dit die godsdiens 

in die ondervzys betref.l) (Die jongste verslag gelewer 

tot op datum is die van 1949.) In 'n hele paar gevalle 

word Bybelgeskiedenis pertinent genoem, en die meeste 

vermeldings word woordgetrou hier weergee ten einde 'n 

oorsigtelike beeld van die toestand te kan vorm. 

Dit mag vermeld word dat sedert die leerplan van 1942 

vir godsdiensonderwys in werking getree het, daar min 

klagtes van onderwysers en inspekteurs daarteen inge-

bring is, sodat aangeneem kan word dat dit maklik werk. 

Van die Pretor~ase inspeksiekring word gemeld: 

.,Godsdiensonderwys kry, oor die algemeen, goeie aan-

dag, hoewel daar tog enkele gevalle is waar dit miskien 

enigsins oppervlakkig beje~n word." 2) 

Van die Heidelbergse k:ring is vermeld: .,Hier

die vak word deurgaans getrou gedoseer en die belang

stelling van die leerlinge in die Bybelverhale bly 

lewendig. Gewoonlik sit die leerlinge en ~uister 1 

terwyl juffrou of meneer 1 vertel'. Daar is egter 

1) Direkteur van Onderwys: Verslag 
slag 1945, 45, 74, ens. 

2) Direkteur van Onderwys: Verslag 

q 
1~~3, 43, 80; Ver-

1948, 37. 
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geva11e waar 1eer1ingaktiwiteit ingespan word deur 

hu11e een of ander skrifte1ike of i11ustratiewe werk 

te 1aat doen in skryfboeke wat vir hierdie doe1 ge-

bruik word."1 ) ' 

Lydenburgse Kring: 11 Godsdiensonderwys word 

met toewyding gedoseer. Die vormende waarde hiervan 

vir die kind hang in 'n groot mate af van die houding 

en inv1oed van die onderwyser." 2 ) 

Standertonse Kring: 11 Bybe1onderrig word getrou 

onderrig."3) 

Wolmaransstadse Kring: 11 Dit is bemoedigend om 

te sien watter vername p1ek godsdiensonderrig nog in 

die sko1e inneem. Hierdie vak word, sonder uitsondering, 

met die nodige erns en toegewydheid onderrig en die 

1eer1inge beskik oor hee1wat Bybe1kennis."4 ) 

Lichtenburgse Kring: 11 Almal besef dat Bybel-

geskiedenis 'n be1angrike vak in die skoo1 is en die 

werk word met toegewydheid gedoen."5) 

Van die Rustenburgse kring is opgemerk: 

11 Bybe1geskiedenis word deurgaans met erns en toege

wydheid doseer. "6 ) 

Die strewe van die drie Afrikaanse kerke ten 

opsigte van die 1aerskoo1 is dan ook meer beperk tot 

die gesindheid en die deeg1ike op1eiding van onder-

wysers en aspirant-onderwysers, deeg1ike inspeksie en 

kontro1e en 'n deeg1ike handboek. Die Departement 

van Onderwys staan ook hee1tema1 simpatiek teenoor 

1) Direkteur van Onderv.ys: Vers1ag 1948, 100. 
2) Ibid., 83. 
3) Ibid., 95. 
4) Ibid., 58. 
5) Ibid., 62. 
6) Ibid., 71. 

Sien verder: Direkteursvers1ag 1949 (Enge1se uit
gawe), 36, 56, 60, 69- 'n /;n-,t~l).t~S in diese1fde 
gunstige trant. voo,rtsctl·lt'>j 
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die vak en moedig onderwysers van tyd tot tyd aan om 

deeglike werk van die vak te maak en vakansie-kursusse 

by te woon. Bybelse handboeke op die departementele 

katalogus het grootliks in aantal vermeerder. Muur

kaarte en ander hulpmiddels word ook verskaf. Die 

leerplan van 1942, wat deur die Departement self 'n 

goed saamgestelde genoem is, is aan elke diensdoende 

leerkrag sowel as aan elke student aan •n opleidings

kollege gestuur. In sy· omsendbriewe aan skole 1~ 

die Departement klem op die waarde van Bybelonderrig 

op skool. In die verskillende inspekteurskringe word 

daar ook leiding gegee aan die onderwysers ten opsigte 

van metodes, hulpmiddels, ens. Die inspektoraat, as-

ook die meeste hoofde, staan baie simpatiek teenoor 

hierdie vak en daar word moeite gedoen om aan Bybel-

onderwys sy regmatige plek in die skole te gee. Die 

bestaande praktyk vir laerskole is dat twee-en-'n-ha1f 

uur per week daaraan bestee word. Ook doen die Departe

ment sy bes vir die doeltreffendste opleiding van onder

wysers. l) 

(b) Bybelonderwys en godsdienstige aangeleenthede 
in ~iddelbare skole. 

Dieselfde aanmoediging vir laerskoolonderwysers 

ten opsigte van Bybelonderwys, geld ook vir die middel-

bare skole. Daar word veral gedink aan die voorheen 

vcrmelde omsendbrief van 1954, wat nou woordelik aan

gehaal word vanwe~ die belangrike betekenis daarvan. 2) 

1) Brief: D.S. Snyman - C.H. Rautenbach, 6.10.52 (waar
in inligting vervat is wat deur die Departement ver
strek is.) 

2) Alhoewel die omsendbrief amptelik eers vroeg in 1954 
verskyn het, is finaliteit t.o.v. die inhoud daarvan 
r~eds in 1953 bereik en daarom word dit hier ingesluit. 
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11 Dir~ posisie van Godsdiensonderwys op sko1e 

het on1angs weer die aandag van die Departement geniet. 

Die Departement waardeer wat die sko1e op hierdie ge

bied doen, maar wi1 nogtans 'n beroep op hoofde en 

1eerkragte doen om a1les in die werk te ste1 ten einde 

te verseker dat godsdiensonderrig in a11e opsigte tot 

sy reg kom, en dat die leerlinge benewens godsdienstige 

vorming, ook die nodige Bybelkennis kry.l) Die aandag 

word vera1 op die vo1gende gevestig: 

1. Pogings moet in die werk gestel word om 

personeGllede wat die vak doeltreffend kan onderrig, 

aan elke middelbare skool benoem te kry. Net soos in 

die geval van ander vakke kan advertensies •••• ge-

stel word ••..•.• 

2. Personeellede behoort aangemoedig te word 

om vakansie- en ander kort kursusse in godsdiensonder-

rig, wat van tyd tot tyd gehou sal word, by te woon. 

3. Die inhoud van die godsdiensonderrig in 

la~r en middelbare skole k a n met inagneming van 

Artikel 53(4) van die nuwe Onderwysordonnansie, onder 

andere die volgende behels: 

(a) Bybelkennis. 

(b) Die Tien Gebooie. 

(c) Die Twnalf Artikels (geloofsbelydenis) 

(d) Die Onse Vader. 

4. Die vordering van leerlinge ten opsigte van 

Bybelkennis vir sover die leerplan-inhoud hom daartoe 

le8n, kan desverkiesend op een of ander wyse op skool

rapporte en- versiae aangetoon word. 112
) 

Die Departement het ook pertinent ten opsigte 

1) Departementele Omsendbrief No, 1 van 1954, 4. 
2) Ibid. 
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van godsdiensonderwys aan die ho~rskool die mening 

uitgespreek het dat ten spyte van die ho~ eise wat 

Bybelonderrig aan die onderwyser stel, die werk oor 

die algemeen met toegewydheid gedoen word.l) 

In 1948 is die vak darem in een inspeksiekring, 

nl. Middelburg, onder die ho~rskoolw~rk vermeld. Daar 

is gemeld dat die nuwe leerplan vir godsdiensonderwys 

met erns aan die twee ho~rskole ingevoer is. In albei 

gevalle het die kringinspekteur die leerplan aan die 

personeel verduidulik en wenke t.o.v. literatuur en 

metode gegee. 2) 

In die middelbare skool het daar dan sedert 

1948 'n groot verbetering ten opsgte van godsdiens 

in die onderwys ingetree. In daardie jaar het Trans

vaal sy eerste amptelike lcerplan gekry.3) Dit is 

saamgestel deur 'n kommissie van inspekteurs en kerk-

like persone. Dit is 'n omvattende werk wat uit 23 

fyn gedrukte bladsye bestaan en daarin is heelwat orga-

nisatoriese em metodiese w~nke vervat, asook 'n taam-

lik uitgebreide lys naslaanwerke. 

Die Departement het na goedkeuring van die 

leerplan dit aan hoofde gestuur met die versoek om 

die leerplan en die aanbevole hulpmiddels met hul per-

soneellede te bespreek en om mee te werk tot die ver

hoging van die peil van kennis en belangstelling in 

die gewigtige vak.4) 

Van die onderwysers wat vir Bybelonderrig 

verantwoordelik is, word verwag om hulle by die leer

plan te bepaal en alle wysigings wat aangebring word, 

1) Brief: D.S. Snyman - C.H. Rautenbach, 6.10.52. 
2) Direkteur van Onderwys: Verslag 1948, 89. 
3) In sy geheel opgeneem: Sien Bylae II. Dit word 

krities ontleed in Hoofstuk IX. 
4) Direkteur van Onderwys: Verslag 1948, 9. 
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moet deur die inspekteur goedgekeur word. Daar is 

egter gevalle van afwykings. 

Op die ho~rskool word op matriek af gewerk, 

en vir matriek word hoofsaaklik van eksamenvakke werk 

gemaak. Die sukses daarin bepaal die leerlinge se toe

koms en die skool se roem. Bybelgeskiedenis is nie 'n 

eksamenvak nie en word in baie gevalle op die rooster 

aangedui net omdat dit vereis word. (V&rgelyk ook die 

bevindings van die Provinsiale Onderwyskommissie 

(1939) insake die middelbare skool.) 

Die hoof maak van die vak wat dit is. Hy be-

siel of demp, maak dit 'n blote merk op die rooster of 

verhef dit tot 'n lewende, inspirerende hoofvak. Waar 

die hoof onverskillig is, word dankbaar gebruik ge~ 

maak van die entoesiastiese, goedonderlegde onderwyser 

wat vir die vak leef. As so 'n onderwyser ontbreek, 

leef die vak maar swaar, ondanks die nuwe leerplan. 1 ~ 
Die leerplan van 1948 het 'n groot kentering 

gebring. Dit was geen geleidelike ontwikkeling nie, 

maar 'n algehele verandering van chaos tot ordelikheid. 

Hier en daar is wysigings aan die le8rplan aangebring. 

So is aan een skool byyoorbe8ld die voorgestelde leer-

plan van 1948 gevolg tot st •. 8, en hierdie gedeel te 

is versprei oor die klasse tot st. 9. Vir st. 10 is 

'n eie leergang opgestel wat grotendeels leerstellig 

van aard is. As r8de hi~rvoor is aangegee dat ongeveer 

al die kinders wat die skool besoek, van gelykgesinde 

ouergroepe op kerklike gebied is. 

Van die Departementele Voorgestelde Leerplan 

1) Inspekteurs J.A. Hilarius, J. Kriel, L. de Villiers, 
e.a. 
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vir st. 9 en 10, wat hoofsaaklik uit studietemas van 

sedelike aard bestaan, is dus deur daardie skool geen 

gebruik g8maak nie. Aang(::sien die kinders van die 

betrokke skool uit huise is waar dieselfde belydenis

skrifte g0ld, lewer die onderrig van die vak geen 

moeilikheid op nie, en is dit nie nodig om die leer

stellinge van die drie Afrikaanse kerke uit te skakel 

nie. Die eie st. 10-skema behels die volgende: 

1. Openbaring van Go~ aan die mens. 

2. Die Heilige Skrif. 

3. Die geloof. 

4. Skrif en belydenis: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

(a) Wat is 'n belydenisskrif? 

(b) Die verhouding van die belydenisskrif 

tot die Bybel. 

(c) Nut van 'n belydenisskrif. 

(d) Ontstaan van die belydenisskrifte. 

(e) Die Apostoliese Geloofsbelydenis, die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Die 

Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidel

bergse Kategismus, Dordtse Leerre~ls 

en Kort Begrip. 

kennis van God. 

raad van God (Predestinasie). 

Skepping. 

mens. 

Voorsienigheid. 

leer van die sonde. 

Genadeverbond. 

Persoon van Christus. 

werk van Christus. 

Heilsorde: roeping en wedergeboorte, ge-

loof en bekering, regverdigmaking, heilig

making. 
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15. Die Kerk. 

16. Die genademiddels: die Woord, die sakra

ment, die heilige doop en die heilige nag

maal. 

17. Leer van die laaste dinge: die tussentoe

stand, die wederkoms van Christus, die vol-

. d' 1) e1.n 1.ng. 

Omtrent die tydstoekenning het daar ook nou 

rigting gekom, hoewel daar taam1ik verski1 onder die 

indiwidue1e skole bestaan. Die Departement stel as 

minimum-vereiste in st. 6 drie periodes, in 7 en 8 

twee periodes elk en in 9 en 10 een periode van 35 

minute elk. 2 ) Al die skole hou hu11e nie daaraan nie 

en gaan selfs onderkant die minimum. In plaas van 

onderskeidelik 3-2-2-1-1 periodes word bv. die vo1-

gende gevind: 2-1-1-1-1. Daarenteen sorg ander hoofde 

dat hulle in die hoogste masse die aangegewe tyd ver

dubbel. Een van die ho~rskole wet inligting verskaf 

het, het selfs die totale aantal verdubbel; in plaas 

van 9 is daar 18 periodes, en wel soos vo1g: 5-3-3-4-2. 

Nietemin is daar nou 'n minimum-grens gestel wat skole 

veronderste1 word om te gehoorsaam. 

In die meeste skole is die klasonderwysers ver-

antwoordelik vir Bybelonderrig. In sommige skole is 

een onderwyser aangewys alleenlik vir hierdie vak. 

Dit, verklaar sommige ander hoofde, is wat hulle ook 

graag aan hul1e skole sal wil doen as hulle die opge

leide onderwysers kan vind. Dit is dan ook een van 

die groot doelstellings van die drie Afrikaanse kerke 

1) Betrokke skool: Skema vir Godsdiensond~rwys~ 
2) T.O.D.: Voorgestelde Leerplan vir Godsdiensonderwys 

in Ho~rsko1e, 2. 
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om dceglike opleiding aan die onderwyserskolleges en 

universiteite aan aspirant-onderwysers te varskaf. 

Die lesmetode verskil van skool tot skool. 

By sommige is die uitgangspunt dat die Bybel moet 

praat, en gevolglik word die Bybel in sonur~ige klasse 

gelees. Die kennis word dan getoets deur vasvrawed-

stryde tussen die kinders. Mondelinge toetse vind 

plaas. (Hier word klaarblyklik min aan aardrykskun

dige en geskiedkundige agtergrond gedoen.) Aan ander 

skole vorm vertelling met vrae die hoofmetode maar 

daar is ook beperkte Skriflesing. By nog ander speel 

studietake 'n groot rol. Meesal is toetsing slegs 

deel van die lesmetode en word daar geen formele toetse 

gehou nie. Bybelgeskiedenis is natuurlik geen eksa.1nen-

vak nie; nogtans word simbole in sommige gevalle ge

bruik.l) Met vakansiekursusse word baie aandag aan 

die metodiek van godsdiensonderwys geskenk en kan 

onderwysers daar hul kennis verbeter. 2) Die Departe-

ment spreek hom nog steeds konsekwent teen eksamen in 

die vak uit. Die kerke wil graag sien dat Bybelge-

skiedenis 'n sewende ho~rskoolvak word, onderworpe aan 

die gewetensklousule, met aantekcning van die prestasie 

op die matrikulasiesertifikaat.3) 

Sommige skole maak melding van 'n goed toege

ruste biblioteek wat betref godsdienstige naslaanwerke. 

By ander staan dit minder goed. Dieselfde gebeur me~ 

die lesskemas. Van minder de~glik wissel dit tot 

netjiese, goed geordende studies, volledig met doel

stelling, metode en al.4) 

1) Inligting verstrek deur hoofde van skole. 
2) Kursusse in Hoofstuk VII in besonderhede aangeduia 
3) Notule: I.K.K. vir G.O., Aug. 1951. 
4) Inligting en lesskemas van hoofde ontvang. 
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0 k t d d . t. 1 th d b t f o wa go s ~en~~ge aange een e e e re , 

is daar wisseling van skool tot skool. Aan heelwat 

skole vind die gesamentlike opening slegs lVIaandae 

plaas en word dit origens in die hande van die klas

onderwysers gelaat wat veronderstel word om met gebed 

te open en te sluit. In baie gevalle word die hulp 

van predikante ingeroep vir die weeklikse opening. 

Die volgende stelsel word aan een van die ho~rskole 

gevolg:-

Maandag: Die hoof open met gebed, Skriflesing 

en sang. 

Dinsdag: 'n Seun uit st. 9 of 10 open op 

dieselfde wyse. 

Woensdag: Eerste in die maand: Opening deur 

pnrlikant van N.H. of G. Kerk. 

Tweede in die maand: predikant van 

N.H. Kerk. 

Derde in die maand: predikant van 

Geref. Kerk. 

Vierde in die maand: opening deur 

vise-hoof. 

Vyfde in die maand: opening deur 

visje-hoof. 

Donderdag: Opening deur skoolseun uit st. 9 of 10. 

Vrydag: Opening deur die onder':vyser op diens. 1 ) 

So wissel die gebruikc af. Inspekteurs vertel 

bv. van 'n prinsipaal wat elke lVIaandagoggend sy leer

linge in die skoolsaal bymekaarbring en dan lewer hier

die man, wat teologies onderle is, 'n aantreklike rede

vo~ring waarna inspekteurs self ook graag luister. 'n 

1) Inligting deur skole verstrek. 
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Ander (Engelse) skoolhoof het weer groot liefde vir 

gewyde musiek. Hy het self liedere gekomponeer en sy 

ei8 liederbundel saamgestel. Aan hierdie bepaalde 

skool word by die skoolvoeding ook die se~n gevra. 1 ) 

Tydens groot samekomste en feesvierings vind 

daar aan die meeste ho~rskole Skriflesing, gobcd en 

sang plaas. So hot die Afrikaanse Ho~r Meisieskool, 

Pretoria, sy mondigwording in Sept. 1951 gevier by 

wyse van 1 n wydingsprogra•·n geti tel 11 Ere sy God" wat 

in die kerkgebou van die Hed. Herv. of Geref. Kerk, 

Pretoria-Oos, plaasgevind het. 2 ) 

In die koshuise word min of meer dieselfde 

prosedure gevolg: gebed by ete, oggend en/of aandgods-

diens, Sondae in groepe na die onderskeie kerke en 

Sondagskool. Aan ongevcer alle ho~rskole met koshuise 

bestaan ook meer of minder, sterker of swakker Chris-

t l 'k . . . . 3) e 1 e Jcugveren1g1ngs. 

(c) Godsdiens in· die opleiding van onderwysers. 

(i) Universiteite. 

Nie net aan die normaalkolleges nie, maar ook 

aan die universiteite van Transvaal word onderwysers 

direk of indirek opgelei. Dit sal daarom van pas wees 

om 'n vlugtige beeld van die godsdienstige verrigtinge 

en aangelcenthede aan hierdie inrigtings te gee, aange

sien die kwekelinge daarvan in taamlike groot getallevan 

jaar tot jaar tot die onderwysberoep toetree. 

1) Inspekteurs van Onderwys: Meegcdeel. 
2) Die Transvaler 26.9.51. 
3) Inligting deur ho~rskole verstrek. 
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Transvaal het drie universitei~ die Engelse 

universiteit van Witwatersrand en die twee Afrikaanse 

universiteite van Pretoria en Potchefstroom. 1 ) Net 

soos vir die openbare onderwys onder die Transvaalse 

Onderwysdepartement, is daar ook 'n gewetensklousule 

vir die ho~r onderwys (universiteite) ingestel deur 

die volgende wette wat nog van toepassing is op al die 

universiteite, behalwe Potchefstroom, en wat soos 

volg lui:-

11Universiteit van Zuid-Afrika Wet, 1916. Wet 

No. 12. 

25. Niemand mag op enigerlei wyze aangaande 

zyn godsdienstige gezindheid getoast worden als voor-

waarde om gegradueerde van de Universiteit, of pro-

fessor, lector, docent of student van de Universiteit 

te worden of blyven of om daarin ambt, emolument of voor

recht te bekleden of te genieten, zullende tevens aan 

niemand de voorkeur gegeven of een voordeel onthouden 

worden op grond van zyn godsdienstige gezindheid." 

.. wet tot additionele Regeling van het Hoger 

Onderwys 1917. 

15. Iemands godsdienstige gezindheid kan niet 

worden gesteld als voorwaarde om professor, lector, 

onderwyzer of studBnt te worden of te blyven, of om 

een bediening te bekleden of een emolument te genieten 

of een voorrecht in een kollege uit te oefenen, zul

lende ook aan niemand de voorkeur gegeven of een voor-

deel onthouden worden op grond van zyn godsdienstige 

gezindheid. 112 ) 

1) Net die dos~rende universiteite word hier bespreek. 
Die meEr eksaminerende Universitcit van S.A. word 
nie ingesluit nie. 

2) Vervat in Staatskoerante van genoemde jaartalle. 
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Die universiteit van Witwatersrand is bekend 

vanweg sy liberalistiese opvattings, ook ten opsigte 

van godsdiens. Amptelik ken die universiteit volledige 

geloofs- en gewetensvryheid toe aan al sy leerkragte 

en studente. Ook word geen amptelike geleenthede van 

die universiteit met Skriflesing of gebed geopen en ge-

sluit nie. Geen formele godsdiensonderwYs word ampte-

lik verstrek nie. 

Tog word alle godsdienstige bedrywighede onder 

die studente toegelaat en aangemoedig. So bestaan daar 

bv. 'n C.S.V. onder die studente wat gereeld by die 

universiteit byeenkomste hou, gewoonlik tydens etens-

ure. Daar word saam uit die Bybel gelGes, besprekings 

gevoer en gebid. Dsar bestaan ook sodanige Joodse en 

Rooms-Katolieke verenigings. Die Ned. Herv. of Geref. 

Kerk het in Johannesburg 'n studenteleraar wat Afrikaanse 

studente, veral in die koshuise, besoek en wat Chris

telike bearbciding doen. 1 ) 

Volgens verslae van studenteleraars is die C.S.V. 

aktief, maar die Afrikaanse studentetal neem geleidelik 

af. Die studente leef in 'n omgewing wat dikwels 

11 anders" ingestel is. Die gesindheid van die kant 

van die Christelike element onder die Engel~prekende 

studente teenoor die Afrikaners en Christelike werk is 

positief en ook die prinsipaal, dr. Raikes, is vriende

lik gesind. Die vordering is egter oor die algemeen 

onbevredigend. Die werk aan die Rand word onder moei-

like omstandighede gedoen. Die Afrikaanse studente 

met Christelike opvattings is blootgestel aan die oor-

weldigende invloede van die materialistiese idee, 11 die 

1) Prof. dr. Abel Coetzee: meegedeel. 
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Kommunistiese idee van die N.U.S.A.S. en die opper-

vlakkige, ,broadminded idee' van die Engelse groep. 

Hulle is klein in aantal en ongeorganiseerd teen die 

getals- on ideologie~-oorwig. Alles is duarop b6reken 

om hul.le los van God, los van kerk? los van sedes en 

tradisies, los op sedGlike en morele gebied te maak", 

lui 'n kerklike verslag.l) 

Onder die personeel is daar 'n vrywillige by

eenkoms enkele kere per week, op aandrang van die 

11 Ge~stelike Hurbewapening"; daar word in die een of 

ander hoogleraar se kamer vergader; hulle bid saam, 

voer besprekings, ens. 

In die koshuise is daar geen amptelike Skrif-

lesing nie. Saans voor ete word 'n Latynse gebed opge

s~ en na ete word gedank. 2 ) 

By die deurblaai van die konstitusie van die 

studenteraad, wat die siel van die studente-organisasie 

is en die aanduiding van die aard van die godsdienstige 

opvattings, tref die algehele afwesigheid van alle 

godsdienstige fundering dadelik. Tiperend van die 

liberalistiese standpunt is par. 7: .. Recognition of 

Clubs and Societies: ,Its membership is open to all 

students with no conditions other than payment of a 

subscription'"3) 

Ook Universiteit Pretoria is onderhewig aan 'n 

wetlike en statut~re bepaling wat die gewetBnsklousule 

uit die wet op ho~r onderwys van 1916 weurkaats en in

houdelik daarop neerkom dat die verbod op 'n godsdiens-

1) N.H. of G. Kerk - Studenteleraars: Verslae aan 
Sinodes, o.m. 1948, 1951. Jaarboeke: 1950, ens. 

2) Prof. dr. Abel Coetzee: Meegedeel. 
3) University of Witw~tersrand: Constitution and Regu

lations of the Students• Representative Council. 
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tige toets opgel~ word. In 1932 het daar 'n wysiging 

gekom toe die Raad van die ~iversiteit besluit het om 

ook te voldoen aan die opvoedingsbehoeftes van die Afri

kaanssprekende, sodat die universiteit hom plaas op die

selfde grondslag van w~reld-beskouing en lewens?pvatting as 

die Afrikaanssfrekende oor die algemeen geneem. Dit is 

'n 11 Verswe~ verstandhouding" dat dosente van die universi

teit hierdie geestelike grondslag lojaal sal eerbiedig;) 

Wat die verdere aard van die Christelike karakter 

van die Universiteit Pretoria betref, is dat, behoudens 'n 

paar uitsonderings, die 540 personeellede (doserend, 

administratief en tegnies) deur die bank lid van een of 

ander van die Afrikaanse kerke en die res ook grotendeels 

lidmate van 'n Christelike kerk is. Dieselfde geld ook 

van die studentegemeenskap en die universiteitsraad. 

Waar mense van Christelike oortuiging so 'nwerksgemeen-

skap uitmaak, is die karakter uiteraard Christelik. In 

die woorde van die rektor: 11 Di t is my oortuiging dat die 

universiteit van ons tyd soek na 'n hot!re mag of idee 

wat sin gee aan die hele bestaan en werk van die universi-

teit. By my bestaan daar ook geen twyfel wat die hot!re 

mag of idee sal wees vir die Afrikaanse universiteit 

wat nasionaal geori~nteer is nie". 2 ) 

Aan die Universiteit Pretoria bestaan, volgens 

die rektor, geen amptelike houding ten opsigte van wat 

genoem word 11 Christelike WetE;nskap" teenoor die .. Profane 

Wetenskap" nie.3) 

Die Ned. Herv.Kerk en Ned. Herv. of Geref. Kerk 

oefen baie invloed en beheer rondom die universiteit uit, 

deurdat elk van die kerke •n raadslid nomineer, deurdat 

n 
1) Prof. dr. C.H. Raut~ach, Rektor U.P.: Skriftelik mee

gedeel. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
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daar vir elk 'n stud~ntepredikant is; deurdat elk van 

die kerke 'n studentetehuis het, en een van die kerke 

nog een gaan bou; verder deurdat personeel en studente 

lidmate is van die kerk en vir hull~ handel en wandel 

onderhorig is aan die tug of dissipline van die kerke as 

lidmate van die kerke; egt~r nie as dosente of studente 

van die universiteit nie, wat sy eie orde van dissipline 

besit. 1 ) 

Art.7(6) van die studenteraadskonstitusie lees: 

11 Die Studenteraad is verplig om in alle studente-aange-

leenthede waarby die Christelik-Afrikaans-Nasionale ge

sigspunt ter sprake kom, ooreenkomstig hierdie gesigs

punt te handel." Volgens die sekretaris van die Studente

raad neem die spor~panne aan geen Sondagsport deel nie 

en in die verlede het die S.R. dit al nodig gevind om 

nie-Protestantse godsdienstige bewegings van die studente 

te weer. 2 ) 

Die godsdienstige aangeleenthede in die studente-

losieshuise is min of meer soos by Sonop: daar word ge-

reeld by etes die se~n gevra en gedank, terwyl daar ook 

driemaal per week na aandete huisgodsdiens gehou word. 

Hierdie huisgodsdiens word goed bygewoon. In daardie 

bepaalde tehuis mag geen danse onder die naam daarvan 

gere~l word nie, en persone wat bulle aan wangedrag 

skuldig maak (bv. drankmisbruik), mag geskors word.3) 

Van die kant van die kerke word die studente 

bearbei deur studenteleraars wat gereeld gunstige rapporte 

oor die godsdienstige gees, werksaamhede en vordering 

indien. Die kerke beje~n die belangrikheid van die werk 

in 'n baie ernstige lig. Indiwiduele professore moedig 

1) Prof.dr. C.H. Rautenbach, Rektor U.P.: Skriftelik mee
gedeel. 

2) Sekretaris S.S.R., Pretoria Universiteit: Brief, 5.10.51 
3) Brief: D.de Vi11iers aan J.H. Bekker, 7.12.51. 
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'n Christelike lew8nswandel onder die studente aan. 

Die Universiteit self toon sy Christelike gesindheid deur 

twee akademie-dienste per jaar by die universiteit te 

hou, by welke geleenthede personeel sowel as studente 

verwag word om aanwesig te wees. 1 ) 

Benewens uit die konstitusie van die sentrale 

studenteraad, blyk die Christelike grondslag ook uit ander 

konstitusies van studenteliggame. 

Die Binnemuurse A.S.B.-Tak het as Grondslag (Art.2) 

11 Die Bond berus op Christelik-Nasionale grondslag in 

onderworpenheid aan die Bybel as die Woord van God op 

alle lewensterreine en handhaaf die Afrikaanse volks-

tradisie." Die Doel (Art. 4. ) beoog onder meer om Afri-

kaanse studente aan te spoor tot bewuste uitlewing van 

hul Christelike lewensbeskouing. Daar bestaan ook 'n 

Christelike Mediese Vereniging asook 'n C.S.V.; 'n 

Hervormde Studentevereniging en die Deo Gloria-vereniging, 

almal op Christelike grondslag. 2) 

Dit blyk dus dat aan die Universiteit van Pretoria 

volop geleentheid vir aspirant-onderwysers is, indien 

hulle die gesindheid openbaar,om hulle ook geestelik 

en godsdienstig te verdiep. 

Hierdie Christelik-nasionale strewe vind selfs 

in mee.rder mate ui ting in die geval van die Potchef

stroomse Universiteit.Aanvanklik gebonde deur dieselfde 

gewetensklousule as die ander universiteite, was dit 

die doel en strewe van hierdie universiteit om wetlik 

daarvan onthef te word en ook om wetlike erkenning vir 
sy Christelike strewe te kry, nie alleen wat aangeleent-

1) Dion de Villiers, U.P.: Brief ].12.51. Ook N.H.of G. 
Kerk, Studenteleraars: Verslae aan die Sinodes 1948, 
1951; Jaarboek 1950, ens. 

2) U.P.: Uittreksels uit konstitusies van verskillende 
verenigings. 
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hede om die universiteit betref nie, maar ook wesentlik 

in die universiteit. Tussen 1921 en 1933 was die inrig

ting s1egs as P.U.K. bekend, maar deur (Private) Wet 

No.5 van 1933 is die Christe1ike strewe bekroon deurdat 

die 11 Van" herwin is en dit geword het: .. Potchefstroomse 

Universiteitsko11ege vir Christe1ik Hot:!r Onderwys." 

Met sy devies en spreuk ( 11 In U Lig") huldig die inrig

ting op die gebied van die wetenskap die positief-

Christe1ike standpunt. 

Met die naderende se1fstandigwording van die P.U.K. 

is daar met deeg1ikheid die wetgewing voorberei, is die 

gewetensk1ousu1e verander om te pas binne die kader van 

die be1anghebbendes se beskouings. Die wet moes al1e 

ge1owiges van a11e Christe1ike kerke tevrede stel, 'n 

nuwe positief- Christelike gewetensk1ousu1e wat die 

raad van die inrigting verp1ig om met die benoeming 

van personee11ede sorg te dra dat die Christe1ik-histo

riese karakter van die inrigting gehandhaaf b1y. Hier

die veranderde gewetensk1ousu1e is deur Wet Nol9~an 
1950 (Art.3l) na 'n harde stryd in die Parlement verkry 

en s1uit onder meer i:o.: 11 Die Raad sal by die benoeming 

van doserende, navorsende en administratiewe personeel 

sorg dra dat die Christe1ike, historiese karakter van 

die Universiteit gehandhaaf word." 

Die Potchefstroomse Universiteit is dus die enig

ste universiteit in Sui~Afrika waar die Christe1ik

nasiona1e karakter by wetgewing bepaa1 is. Wet1ik is 

die naam .. Potchefstroomse Universiteit vir Christelike 

Hol:!r Onderwys," en dit is die enigste universiteit wat 

nie gebind is deur die gewetensk1ousu1e van 1916 nie. 

Die P.U. wi1 die Woord van God beskou as die 

1igbron ook vir die wetenskap. Die Christelike op

leiding van die studente en die Christe1ike beoefening 
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• 
van die wetenskap is die penwortel van die P.U. Hy 

gaan by die beoefening van die wetenskap en by die soek 
' 

na die Waarheid uit van sekere beginsels: 

1. Die leuse op sy wa.pen: In U lig. Dit beteken dat 

die Waarheid van die wetenskap nie sal bots met die 

Waarheid van die Bybel nie. 

2. Dit is uitgedruk in die naam: Christelike Ho~r 

Onderwys. Dit beteken dat die P.U. in sy taak die draer 

is van die Calvinistiese opvatting dat die vrees van 

die Here die beginsel van die Waarheid is. 

3. Die Christelik-nasionale beginsel. Dit beteken 
die 1) dat die P.U. hom aansluit byAvolksverlede. 

In die gelukwensing met die selfstandigwording 

van die inrigting het .. Die Kerkbode" bv. onder meer ge-

skryf: 11 0ns vertrou dat die P.U. sal voortgaan op sy in

geslane weg om, as inrigting met 'n uitgesproke Christe

lik-historiese karakter, die jeug van ons volk op die 

gebied van die wetenskap te dien. 2) 

Die P.U. is die enigste universiteit in Transvaal 

wat Bybelstudie as graadvak doseer. Vir aspirant

onderwysers is dit van die allergrootste betekenis. 

Dit sluit in Aardrykskunde van Palestina en ander Bybel

lande, Bybelse Argeologie, Bybelse Geskiedenis, 

Algemene IQleiding tot die Bybel, Kultuurhistoriese 

Agtergrond van die Bybel, ens. Terselfdertyd is daar 

die klasse in Christelike Geloofsleer een maal per week 

deur teologiese professore, wat nie vir eksamendoelein

des geld nie, maar tog uiters waardevol is.3) 

1) P.U.: Prospektus 1952, ook Gedenkprogram 14-17 Maart 
1951; Wet Nol9 van 1950 (Art.31); Geref. Kerk: Al
manak vir 1951; Die Veteraan 1949, ens. 

2) Die Kerkbode 7.6.50, 1147. 
3) P.U.: Jaarboek 1951, 201,152. (Sien ook E.Greyling: 

Brief 10.9.51, aan Registrateur, P.U. 
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Amptelike vergaderings, sluiting van die Univer

siteit en ander verrigtinge bied geleentheid vir gods

dienstige optrede. 1 ) 

Alle terreine van die universit~re lewe dra 

dieselfde stempel, so ook die grondslae van die studente

lewe. In die koshuise word voor en na die ete gebid en 

gedank. Saans na ete word •n diens gehou. Die studente-

leraar van die N.H.of G. Kerk het hier ook toegang en 

'n vrugbare arbeidsveld. Daar bestaan 'n Christelike 

Studentevereniging en ander godsdienstige verenigings. 2) 

Die Studenteraad stel hom op die grondslag van 

die leuse van die P.U. vir C.H.O., nl ... In U Lig", die 

spesifiek-Calvinistiese en Christelik-nasionale grondslag. 

As funksie het dit onder meer om sorg te dra dat die 

leuse van die P.U. in al die vertakkinge van die studente

lewe streng en suiwer gehandhaaf word.3) 

Die Gereformeerde Studentekorps (Veritas Vincet) 

se Grondwet (Art.2) bepaal onder meer dat dit hom op 

Geref. Calvinistiese grondslag plaas. Ook die A.S.B. 

erken die oppergesag van God en sy Woord op elke gebied 

van die lewe. Die Algemene Bestuur vir Kuns en Kultuur, 

Alabama-Boereorkes, Toneelvereniging, Debatsvereniging, 

Vreugdedag- en Sentrale Sportbestuur, die hele verenigings

lewe van die studente staan, volgens sy grondwetlike 

bepalinga in die lig van die leuse: .. In U Lig".4) 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat 

universiteitstudente in Transvaal wat hulle as onder-

wysers wil bekwaam, wel in minder of meerdere mate ge-

leentteid gebied word om hul godsdienstig aan die in

rigtings te verdiep. 

1) Waarnemende Registrateur, P.U. vir C.H.O.: Meegedeel. 
2) N.H.of G. Kerk: Verslae van Studenteleraars aan 

Sinodes 1948 en 1951. 
3) P.U.-Studenteraad: Grondwet, Artt.ll & lV. 
4) P.U. Studenteliggame hierbo genoem: Grondwet. 
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(ii) Onderwyserskolleges. 

Vir die vier onderwyserskolleges in Transvaal 

geld die opmerkings wat van tyd tot tyd in kerkblaaie, 

by kerkvergaderings en onderwyskongresse gemaak is 

nog steeds; ook wat in die Nicol-verslag vermeld is. 

Die Onderwyserskollege, Johannesburg,die enigste 

Engelse inrigting, bestee een periode per week aan 

godsdiensonderrig in elke groep. Die doel van die 

lesse is: 

1. Uitbreiding van die studente se begrip van die 

Bybel deur geskiedkundige en aardrykskundige agtergrond 

en maatskaplike gebruike by die Israeliete. Verder ook 

'n algemene oorsig van die Bybel self: die aard van die 

Bybelboeke (histo~ies, profeties, ens.: inhoud, wanneer 

geskryf, ens.) 

2. Uitbreiding van die kennis van die Bybel deur 'n 

wye veld van leeswerk uit die Ou en Nuwe Testament, dit 

deeglik te toets, en die opsoek van ref·erensies en 

Skriftuurplekke deur die studente self. 

3. Die metodiek van Bybelgeskiedenis. 

Take van. die studente val onder drie hoof de: 

1. Leeswerk (soos hierbo vermeld.) 

2. Referate wat leeswerk vereis oor onderwerpe 

soos 11 The Geography of the Holy Land," 11 The light thrown 

by the archeology on the Old Testament", .. Everyday life 

in Palestine in the time of Our Lord", "The use of aids · 

in Scripture teaching", ens. 

OF -
die voorbereiding van werkskemas, voorbeeldlesse vir 

verskillende standerds, ens. 

3. Praktiese werk soos die opstel van kaarte, 

tydkaarte, modelle, flenniebord-illustrasies, ens. vir 

gebruik in godsdiensonderwys. 

Eksamens en toetse: Daar bestaan geen 11 einde 
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van die jaar"- eksamens nie, maar 11 dwarsdeur die jaar"

toetse oor take, lesings en referate, punteboek vir 

praktiese werk, en die uiters belangrike proeflesse. 

Die vak word aangeteken op die diplomas indien 'n 

student daarin slaag. 

Van alle studente word verwag om kritieklesse 

tydens die proefonderwys te gee wat deur die verantwoor

delike dosent en hoof beoordeel word. Die dosent van 

die Johannesburgse Onderwyserskollege alleen beoordeel 

ongeveer 25 Bybellesse gedurende drie weke proeftyd 

onderwys, dit wil s~, ten minste elke student een maal 

per jaar. 

Daar bestaan verskeie Christelike organisasies 

onder die studente soos die C.S.V., Anglican Society, 

e.a. waarvan die C.S.V. veral baie aktief is met 'n 

weeklikse etensuur-vergadering van Bybellees, gebed, 

sang en bespreking. Die Christian Education Movement 

(C.E.M.) lewer ook waardevolle diens aan die studente 

deur lesings in verband met godsdiensonderwys en 'n ruim 

biblioteek van godsdienstige leesstof. Wat die bearbei

ding deur die studenteleraar van die Ned. Herv. Geref. 

Kerk betref, geld hier ook die verslae vroe~r vermeld. 

Die Onderwyserskollege, Johannesburg, verwelkom gods

dienstige bedrywighede. 

Buitemuurse godsdienstige aktiwiteite word nie 

alleen vrywillig deur die studente, veral die C.S.V., 

behartig nie, soos bv. Sondagskool,maar ook sterk deur 

die inrigting, en veral die entoesiastiese en be

langstellende dosent in godsdiensonderwys (mnr. R.C. 

Bone) aangemoedig. Vooraanstaande gesaghebbendes word 

uitgenooi om referate te lewer en 11 Religious Brains Trust" 

word tydens die etensuur aan die inrigting gere~l. 

Die onderwerpe vir bespreking en vrae word deur die 
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studente gekies en gestel. Die studente word ingelig 

omtrent die Onderwyswet se godsdienstige bepalings wat 

ook op onderwyserskolleges van toepassing is, soos ook 

die gewetensklousule. Hieromtrent meld die dosent: 11 It 

is very, very rare indeed for a student so to apply 

for exemption." 

Die Potchefstroomse Onderwyserskollege werk 

ook volgens die voorgestelde leerplanne van die Onder

wysdepartement. Aan die proeflesse word baie aandag ge

gee. Bybelgeskiedenis word op die sertifikaat aange

bring en studente moet vir die vak terugkom indien 

hulle druip. 

Die betrokke dosent gee aantekeninge en lesings 

as deel van die inhoud oor twee jaar versprei. Die 

studente kom by die kollege aan met 'n 11 absolute 

minimum kennis," Daar is egter genoeg tyd in twee jaar 

om ook hierdie deel aan te vul deur die bepaalde stelsel 

van studie wat op Potchefstroom gevolg word, nl. dat 

die student vir homself moet uitvind wat hy nie weet nie. 

Daar word feitlik nooit vrystelling ooreenkomstig die 

gewetensklousule gevra nie. 

Verder het die studente 'n vereniging, die 

P.O.K. Christelike Vereniging, wat bestaan uit lede 

van al drie die Afrikaanse kerke. Die grondwet daarvan 

is deur die leraars van die drie kerke op Potchefstroom 

goedgekeur. Die vereniging val onder jurisdiksie van 

die Verteenwoordigende Studenteraad. Die grondslag is 

11 Die Woord van God en die Drie Formuliere van Enfheid " 
A ' 

en die leuse is: 11 Vir Christus en Sy Kerk." 

Die Verteenwoordigende Studenteraad-konsti-

tusie bevat geen bepalings ten opsigte van die godsdiene

tige grondslae nie. 1 ) 

1) J.G.L. Combrinck, dosent en D.J. Haasbroek, Voorsit
ter V.S.: Meegedeel. 
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Die leerplan in godsdiensonderrig is baie be

knop en bestaan hoofsaaklik uit die kultuur-histo-

riese agtergrond, aardrykskunde, ens. van die Bybellande 

en metodiek. 

Die Onderwyserskollege, Pretoria,se leerplan is 

omvattender en bestaan uit: 

(a) Metodiek van godsdiensonderwys. 

(b) Bybelstudie: geskiedkundige en aardrykskundige 

agtergrond. 

(c) Geloofsleer. 

(d) Kerkgeskiedenis. 

Die hoofklem val op die eerete twee afdelings. 

Verder is daar die plek en waarde, doel, leerplan, 

metodes van godsdiensonderwys, die onderwyser, godsdiene

tige bepalings van die Onderwyswet, ens. wat behandel 

word. 

Die tyd aan elke groep bestee wissel tussen een 

en twee periodes per week. Alle studente het in 1951 

·godsdiensonderwys bygewoon en daar is geen versoek om 

vrystelling ontvang nie. 

Die pm1tetoekenning word gebaseer op die 

proeflesse, gewone skriftelike toetse en werkstukke. 

Die vak word op die onderwysdiploma aangeteken. 

Wat godsdienstige aangeleenthede betref, vind 

daar elke oggend 'n godsdiensoefening plaas in die 

kollegesaal. Dosente neem dit waar en dit neem die vorm 

aan van Bybellees, gebed en sang, soms ook oordenking 

van Skrifgedeeltes. 1 ) 

In die koshuis vind elke aand na ete 'n godsdiens

oefening plaas. Alle ander maaltye gaan gepaard met 

die gewone tafelgebede. Onder die studente bestaan 

1) P.W. Botha, dosent: Meegedeel. 
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die gewone godsdienstige verenigings soos die C.S.V., 

Ned.Herv. Studente-Vereniging en Jongeliedevereniging 

wat verskillende vorms aanneem en periodiek vergader. 

Die studenteleraar bearbei ook die normaalstudente. 1 ) 

Met die 49-jarige verjaardagviering in 1951 

(soos tewens gereeld die geval is) het die verrigtinge 

bv., met godsdiensoefeninge begin. Verder blyk die 

inrigting se godsdienstige grondslag u~ die erere~ls by 
' 

die toetreding tot die professie, waar onder meer deur 

die Studenteraad verduidelik word dat die kollege reeds 

met die jare die draer geword het van die godsdiens, 

sedes en tradisies van die Afrikaner. Die student moet 

onder meer by die toetreding tot die professie verklaar: 

11 Ek glo dat alle onderwys en opvoedingswerk staan onder 
II 2) 

die oppergesag van God Almagtig. 

Die Onderwyskollege, Heidelberg, Transvaal, het 

in 1904 as 'n C.N.O.-skool begin, en trou aan die tradisie 

van sy wordingsgeskiedenis, het die kollege tot sy leuse 

gekies: Pro Deo et Patria (Vir God en Vaderland). 3) 

Die organisasie van die godsdiensonderrig is 

min of meer dieselfde as vir die ander kolleges. Die-

selfde vereistes t.o.v. die diploma, proefonderwys, ens. 

geld ook hier. Sedert 1943 is geen aansoek om vrystel

ling kragtens die gewetensklousule gedoen nie. 4) 

Die leerplan vir die verskillende groepe handel 

onder meer oor die volgende onderwerpe: die behandeling 

van die laerskoolleerplanne, geskiedkundige en aardryk

skundige agtergrond (die Land van Heilsopenbaring), 

die Volk van die Heilsopenbaring, die geskiedenis 

van Israel aan die hand van sy heldefigure, die oorgang 

va~ie Ou na die Nuwe Testament, die Messias, doel en 

1) M. Booyse, student: Meegedeel. 
2) Die Transvaler, 10.9.51, 5. Normaalkollege, Pretoria: 

Toetreding tot die Professie. 
3) H.O.K.: Prospektus 1952, inleiding. 
4) Registrateur, H.O.~.: Meegedeel, 1951. 
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p1ek van godsdiensonderwys, aanpassing van die 1eerstof 

by die kind, die 1eerp1an, aanskou1ike onderwys, meto

diek, 1esvorms, tug, ens. 1 ) 

Wat die godsdienstige aange1eenthede aanbetref, 

probeer die inrigting getrou b1y aan sy 1euse. Die stu

dente1eraar en verteenwoordigster van die C.S.V. 1~ ge

ree1de besoek af en bearbei die studente. E1ke oggend 

word die verrigtinge geopen met 'n oggendgodsdiens deur 

p1aas1ike 1eraars en dosente. Inwonende dosente is ver-

antwoorde1ik vir die godsdienstige aange1eenthede in die 

tehuise. Die~tudente word aangemoedig om geree1d kerk 

toe te gaan. Sondagaande na kerk kom van die studente 

vir 'n driekwartuur saam en sing gewyde 1iedere. 

Saans voor aandate word in die verski11ende koshuise 

'n godsdiensoefening gehou. 

Die studenteraad ste1 hom, vo1gens Art.2 van 

die Grondwet, op die gronds1ag van die 1euse van die 

H. O.K., n1. 11Pro Deo et Patria." Hierdie C.N.-gedagte 

probeer hu11e daadwerk1ik uit1eef. Dit b1yk 

ook uit die Christe1ike verenigings1ewe. Die C.S.V.

tak is kragtig en 1ewendig. Daar bestaan ook 'n Jonge-

1iedevereniging van die Geref. Kerk en 'n Ned. Herv. 

Studentevereniging. 2) Diese1fde gees b1yk ook uit die 

studenteb1ad waarin geree1d 'n afde1ing aan godsdiens-

tige sake gewy word. Onderwerpe soos 11 Jesus, ons 

Leermeester", m t b t k G b d 1 ?" " n a e e en e e s ewe . , 11 Die Huis-

a1taar," 11 Die Goeie Herder", ens. word breedvoerig 

bespreek.3) 

In die a1gemeen kan verme1d word dat e1ke 

ko11ege tot 1951 sy eie 1eerp1an en skema vir gods-

1) H.O.K.: Kursusse en leerplanne. 
2) Registrateur en Sekretaris S.V.R., H.O.K.: Meegedee1. 
3) H.O.K.-Studenteblad, 1946, 43-47; 1948, 33-49; ens. 
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diensonderwys gevolg het. In 1951 is daar egter 'n 

kommissie benoem wat 'n gesamentlike kursus vir die onder-

wyserskolleges saamgestel het met die doel om eenvormig

heid te verkry en tog nog 'n mate van vryheid te laat. 

·Dit is duidelik dat al vier die onderwyskolleges 

hulle beywer vir 'n godsdienstige gees en karakter. 

Veral prysenswaardig is die pogings van die Johannes-

burgse Onderwyserskollege wat die stryd ook teen die 

invloede van die omgewing moet voer. Opvallend is die 

verskil in karakter tussen die onderwyserskollege en 

die universiteit. 

Hoe loflik die algemene pogings ook al is, die 

sukses daarvan is uiteraard 11 toevallig" in 'n neutrale 

staatsinrigting en hang grootliks van die indiwiduele 

dosente af, terwyl die Christelike grondslag by 'n 

Christelike inrigting re~l sal wees. Nietemin word die 

.. toevalligheid" in 'n mate uitgeskakel deur 'n streng 

keuring by die aanstelling van die doserende personeel 

by godsdiensonderwys. 

Die verskynsel dat daar feitlik nooit gebruik 

gemaak word van die ge'wetensklousule vir vrystelling ten 

opsigte van godsdiensonderwys nie, voorspel geen goed 

nie. Onverskillig~s en vrysinniges en nie-Christene 

deurloop die kursus ewe gemoedelik en staan later voor 

'n klas in godsdiensonderwys. Dit is bekend dat selfs 

Jode die kursus deurloop het sonder om vrystelling 

te vra. 1 ) 

Die algemene posisie aan die normaalkolleges, 

soos deur die Departement self uiteengesit, is die 

volgende: 

In verband met die opleiding van onderwysers 

1) 1VieegedeE::l: Registrateurs en dosente van Onderwysers
kolleges. 
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vir godsdiensonderwys doen die Departement sy bcs om 

geskikte doscnte vir die vak aan te stel en lesings in 

die metodiek en inhoud van die vak word in al vier die 

departement~le onderwyserskolleges gegee en deur Protes-

tantse studente bygewoon. Die Departement is dan ook 

tevrede dat die kolleges die regte gesindheid in verband 

met godsdiensonderrig aan die dag 1~. Alle studente 

van al vier die normaalkolleges in Transvaal ontvang 

van een tot twee lesings per week oor hierdie onderwys, 

en dit is beide inhoudelik en metodologies. 1 ) Die dosente 

is oor die algemeen ook goed in die vak onderl~. 'n Be-

paalde kursus is uitgewerk en word aan alle kolleges 

gevolg. 2) 

(d) Onderwysers en kerke se rol. 

Om die saak van die onderwysende personeel mee 

af te sluit, kan die verblydende verskynsel genoem word 

dat die Afrikaneronderwysers oor die algemeen in die 

tradisie van die volk staan. Die ideaal word ten minste 

nog op skrif gehuldig. So lui Art.2 van die Grondbegin

sel van die Onderwysvereniging (T.O.), die sterkste in 

Transvaal: 11 Aangesien die Vereniging erken dat in die 

Heilige Skrif die diepste verborgenhede omtrent die 

wese en die bestemming van die mens geopenbaar is, 

word die Woord van God as sy grondslag aangeneem." 

Art.3(b) verklaar dat die onderwys en opvoeding Christe

lik en nasionaal moet wees. Die doel is, volgens Art.4: 

11 Die bevordering van 'n Christelike en Nasionale Opvoe• 

ding in en deur die skool. "3) 

1) Brief: D.S. Snyman- C.H. Rautenbach, 6.10.52, 
(bevattende inligting deur die Departement verstrek.) 

2) Brief: D.S. Snyman- C.H. Rautebach, 6.10.52. 
3) Transvaalse Onderwysersvereniging: Grondwet en 

Reglement, 1, 2. 



Die vertroue is dat die ideaal nie by die letter 

bly nie, maar kragtig uitgeleef word. Op die onderwysers 

van die jeug word die hoop op 'n Christelike volk gev~s

tig, in die hoop en vertroue dat hulle alle hindernisse 

van onderwyswette en 'n volksvreemde onderwysstelsel sal 

o~o~il en op die tradisie van die Boerevolk sal voortbou. 

Geen studie van hierdie aard sal volledig wees 

indien daar nie kortliks weer na die huidige posisie 

tussen die kerk en skool verwys word nie. 

'n Eeu lank het die Hollandse kerke die innig

ste belang in die algemene onderwys en meer in besonder 

in die godsdienstige opvoeding van die skool gestel. 

Altyd·maar is oor die belange van die gewyde vak ge

waak. Altyd maar het die kerke (ook die nie-Afrikaanse 

kerke) aksie geneem en op skoolkommissies en skool

rade gedien. 

Teen 1950 het daar egter •n reaksie teen die 

predikante se aktiewe deelname gekom en is met die skool

raadsverkiesings daadwerklik gepoog om die predikante 

uit die skoolrade uit te hou. In 'n paar stedelike ge

biede is hulle dan ook uitgestem, alhoewel hul posisie 

op die platteland bestendig was. So was die enigste 

verkose skoolraadslede by Heidelberg, Transvaal, al 

vier predikante. By Witwatersrand-Wes is al vyf die 

genomineerde predikante egter uitgestem. Hierdie 

verskynsel het heelwat kommentaar in die pers ontlok. 

Sommige briefskrywers het die posisie van die predi

kante op skoolrade verdedig, ander weer verdoem. So 

is in 11 Die Transvaler" geskryf: 11 Die uitslae van die 

skoolraadsverkiesings het aan die lig gebring dat on

danks al hul bevoegdhede predikante nie meer die beste 

kandidate is om verkiesings te wen nie. Die Wes-Rand 

lewer die beste bewys daarvan. Hierdie verskynsel is 

deels aan die afvalligheid van en selfs teenkanting teen 
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die kerk toe te skryf, deels aan die kerkistiese misbruik 

wat sommige predikante van hul mag maak~l) 

Ook in die geledere van die onderwysers is die 

vrees uitgespreek dat predikante skadelik kan inmeng en 

kerkisme ooglopend kan laat ontstaan. Prof. J.Chr. 

Coetzee het die verhouding tussen kerk en skool mooi toe

gelig en op die regte Tan die predikante sowel as die 

beperkings gewys. 2) 

Om duidelikheid omtrent die beskuldiging van 

kerkisme te verkry, het die Interkerklike Komitee in 

1953 verteenwoordigers van die Onderwysersvereniging 

ontmoet en is die verskillende standpunte gestel. 

Die tradisionele intieme verhouding tussen kerk en 

onderwys is herbeklemtoon.3) •Jfaar maande later is die 

noue samewerking prakties bewys toe die T.O. hom ampte-

lik saam met die Afrikaanse kerke in die stryd gewerp 

het om sedelike verval te bestry en reddingswerk onder 

die volksgenote te doen.4) 

So is die predikante nog daar op verantw§~rdelike 

opvoedkundige liggame. Hulle is daar op kongresse en 

sinodes. Hulle is daar in pleitende en teregwysende 

hoedanigheid in die kantore van die ho~r onderwys

owerheid. As brandwagte staan hulle nog steeds wakker 

op die muur. Oor die regte betragting van hierdie 

taak kan die onderwys en opvoeding in die skool slegs 

dankbaar wees. 

(e) Samevatting. 

Die jare tussen 1942 en 1953 was 'n tydperk van 

besondere woeling. Daar was twee kenmerkende rigtings: 

(1) Die Transvaler 14.12.51 (ook 7 en 10.12 51.) 
2) Onderwysblad 1.11.51 en 1.4.52, 1. 
3) Notule: I.K.K. vir G.O. in samespreking met die 

T.O., 24. 3. 53.re 
4) Brief: T.O. Sektaris- D.S. Snyman, 18.6.53. 

1\ 
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die C.N.O.-beweging met as ideaal staatsondersteunde 

gro5pskole vir enersgesinde ouers, en in die tw~ede · 

plek die verchristeliking van die bestaande staatskool 

en beter godsdiensonderwys. 

Duidelik het die C.N.O.-stre~e ho~r opgelaai 

totdat in 1948 'n hoogtepunt bereik is met die publikasie 

van 'n duideli~eformuleerde beleid deur die F.A.K. se 

I.C.N.O. Die het 'n vlaag van verset uit verskillende 

rigtings ontlok, en voormalige ondersteuners het versig-

tig begin word. Die C.N.O.-strewe staan tans nog st~rk 

maar is stiller. 

Wat die staatskole betref, is daar, gedeeltelik 

W8ens die bemoeiing van die drie Afrikaanse kerke, 

werklik 'n hoogtepunt bereik. Daar bestaan 'n gangbare 

leerplnn, 'n ruim aantal periodes vir godsdiens in die 

onderwys, onderwysers wat oor die algemeen erns met die 

vak maak en 'n ho~ peil bereik, volgens inspeksie

rapporte te oordeel. Daar word moeite gedoen vir die 

regte opleiding van onderwysers in die vak en goeie hand-

boeke en organiseerders van godsdiens in die onderrig 

word in die vooruitsig gestel. 

Sedert 1948 bestaan daar al 'n leerplan aan die 

middelbare skole wat selfs spesifiek Christelike leer

stellinge bevat1 ) en 'n minimum aantal lesperiodes per 

week vnsstel, alhoewel die leerplan nie bied wat almal 

graag wil h~ nie. 2) Alhoewel onderwysers nog heelwat 

sukkel met die nuwe leerplan en dikwels daarvan afwyk, 

vorm dit tog darem nou 'n grondslag waarop verder gebou 

kan word. Onderwysers in Bybelonderrig aan ho~rskole 

ontvang nou ook al akademiese en professionele onderrig 

1) Geref. Kerk: Rapport i/s C.N.O. aan die Part. Sinodes 
van S.& N. Tvl. Januarie 1954. 

2) Ibid. 
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in die vak (e.g. nog net aan die P.U. vir C.H.O.) maar 

daar is vooruitsigte op goeie handleidings en organiseer-

ders om in die vak voorligting te gee. Daar bestaan die 

hoop om Bybelonderrig as sewende ho~rskoolvak erken te 

kry. Die Departementele Omsendbrief No.1 van 1954 met 

sy vergunnings vorm 'n skitterende hoogtepunt vir 

godsdiensonderwys aan die middeibare skool. Pragtige 

vordering is die afgelope vyf ;jaar vanaf 'n laagwater-

merk gemaak, en daar is nog steeds veelbelowende 

vooruitsigte. 

Ook wat die kernpunt van die hele aangeleentheid 

van godsdiensonderwys aangaan, nl. die regte opleiding 

van onderwysers vir die vak, is daar weinig klagte. In-

houdelike en metodologiese onderrig deur dosente wat 

oor die algemeen bevoegd is, geekied tot bevrediging 

van die Departement. 

Diensdoende onderwysers word aangemoedig deur 

die Departement en inspektoraat ·om die saak van die 

godsdiens in die onderwys ernstig te beje~n. Hulle 

ontvang voorligting en veral deur middel van vakansie-

kursusse. 
om 

Die kerke oorweeg dit~self 'n handjie in 

hierdie saak by te sit, aangesien die aangebode kursusse 

van die verlede nie altyd tevrede gestel het nie. So 

is 'n vakansiekursus in godsdiensonderrig aan die P.U. 

vir C.H.O. in die vooruitsig gestel wat in Okt. 1954 

sal plaasvind. 1 )Die onderwys is, vir sover dit die 

sterkste onderwysersorganisasie in Transvaal, nl. 

die T.O., betref, ingestel op '.n Christelik-nasionale 

grondslag en die onderwysers het oor dit;; algemeen eer

biea vir die vak. Daar bestaan ook tans, na 'n moei

likheidjie, weer volkome harmonie en onderlinge vertroue 

1) Omsendbrief uitgereik deur die P.U. vir C.H.O. 
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tussen genoemde onderwysersgroep en die Afrikaanse kerke. 

Die kerke stel nog steeds lewend belang in die 

onderwys, en veral in die godsdiensonderwys. Die kerke 

se invloed het reeds veel goeds op hierdie punt uitgerig, 

en ook hierdie belangstelling beloof veel goeds vir 

die toekoms. 

Intussen het Transvaal 'n nuwe onderwyswet 

ontvang met godsdienstige bepalings daarin vervat wat 

blykbaar so ruim en tegemoetkomend is as wat 'n mens 

billikerwys van 'n staatstelsel kan verwag. 

Dit is dus so beskik dat 'ru~eu nadat die georga-
' 

niseerde godsdiens in die onderwys in Transvaal op 'n 

hoogtepunt afgesit het, dit weer, betreklik gesproke, 

(as veranderde w~reld- en landsomstandighede in ag ge

neem word) 'n betreklike hoogtepunt kon bereik - indien 

daar van deeglikheid ten opsigte van Bybelonderrig in 

'n stelsel van s t a a t s k o 1 e gepraa t kan word. 




