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AFDELING B - KRITIES. 

HOOFSTUK IX. 

ONTLEDING VAN DIE LEERPLANNE VAN 1942 EN 1948. 

By die ontleding van 'n leerplan kom vanself

sprekend die beginsels vir leerplansamestel~ing ter 

sprake, maar omdat hierdie saak enigsins breedvoerig 

in die volgende hoofstuk bespreek word, vo1staan ons 

bier met enkeleopmerkinge vooraf. 

1. Vereistes aan 'n leerplan gestel. 

(a) Algemene beginsels. 

Die eerste en belangrikste oorweging wat by 

die keuse van die leerstof beslissend is, is die eie 

lewens- en w@reldbeskouing en daarmee saamhangend die 

eie opvoedingsdoel. Die doel is onontbeerlik, want 

dit is die voorafbepaalde oogmerk van ons handeling en 

dit gee leiding en rigting aan die handeling. Dit moet 

dus baie duidelik gestel word, Die doel van die leer

plan sal dieselfde wees as die van die onderrig in die 

Bybel op skool en dit word gestel volgens die eise van 

die Bybel. Volgens dLe doelstelling sal die leerstof 

opgestel, ingedeel en eindelik behandel kan word. Die 

godsdiensonderwysleerplan sal in 'n Christ~like land 

uiteraard 'n Christelike doelstelling h~. Die leer

stof sal nie as blote geskiedenis gesien word nie, 

maar as die ontvouing van die raadsplan van God, as 

openbaringsgeskiedenis. Daardie leerbtof sal ingesluit 
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word waardeur die kin.4 tot kennis van God gebring kan 

word en wat kan lei tot liefde vir en die vrese van 

die Here, die verheerliktag van Gods Naam in bely

denis en werke. Aangesien die hele Skrif Christosentries 

is, sal Jesus Christus ook in die middelpunt staan. 

Uiteruard sal in 'n Christelike land die leerstof baie 

Christelike leerstellinge insluit, anders kan daar 

geen reg aan die gewyde vak geskied nie en mis dit sy 

verhewe doelstelling. Die leerstof sal ook behoorlik 

georden en bepan wees om die gedagte van die Christo

sentrisiteit in die leerplan die beste te verwesenlik. 

Die leerplan sal dus volgens plan gerangskik 

wees. Daar sal besondere aandag aan die logiese eis 

geskenk moet word,indien die leerplan tot sy reg wil 

kom. Die leerstof mag nie uit verbar.dgeruk word nie 

en ook nie in die verkeerde orde aangebied word nie. 

Die verwantskap wat daar tussen dele van die leerstof 

onderling bestaan, moet behoorlike erkenning geniet. 

Die logiese beginsel eis dus dat die leerplan uiters 

sistematies en gebalanse8rd sal wees. 

Nou verwant aan die logiese beginsel is die 

ekonomiese eis, nl. die beste wyse waarop die beoogde 

doel met die leerstof bereik kan word. Gradering, in

sluiting en weglating sal hier oorweging geniet. Alles 

word wel uit die logiese geneem, maar t.o.v. die eko

nomiese word daar 'n keuse gedoen. Die hoeveelheid 

leerstof sal ook in ~oreenstemming gebring word met 

die beskikbare hoeveelheid tyd wat daarvoor ingeruim 

is. Daar moet dus selektief te werk gegaan word en 

slegs ingesluit word wat in ooreenstemming met die doel

stelling is. 

Die psigologiese beginsel is van groot betekenis 
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in die moderne opvoedkunde en by die samestelling van 

'n leerplan. Kortliks kom dit neer op die eise wat 

die verskillende stadia van ontwikkeling wat die kind 

deurmaak, aan die le~rstof stel. Die kind moet dit tot 

sy geestelike eiendom maak en die l~erstof moet so ge

gradeer en gerangskik word dat dit aanpas by die be

vattingsvermo~ en belangstelling van die kind. 

Daar is ook die korrelasiebeginsel, nl. die 

inskakeling van die godskennis by alle kennis om 'n 

eenheid vir die lewe te skep. Dit is ook wenslik dat 

daar korrelasie sal wees tussen die godsdiensleerplanne 

van die verskillende inrigtings: skool, kerk, huis en 

jeugverenigings waarmee die kind kennis maak. 

(b) Praktiese beginsels vir le0rplanindeling in 
godsdiensonderwys. 

Daar bestaan verskeie rangskikkingsmetodes wat 

by die godsdiensonuerwys gevolg kan word. Die rang

skikking volgens 11 toeval" is 'n planlose indeling. 

Die rangskikking volgens kerkjaar kom neer op die groe

pering van die leerstof rondom bepaalde feesdae en ge

beurtenisse. Rangskikking volgens onderwerpe wat die 

leerstof om bepaalde onderwerpe groepeer, vereis diep

gaand~ studie en· ontwikkelde studievermo~ns. Daar 

is ook die chronologiese rangskikking wat streng vol-

gens chronologie ontwikkel. Die logiese rangskikking 

kom ooreen met wat onder die algemene beginsels ver

meld is. Daar bestaan ook die sogenaamde psigologiese 

rangskikking waar die leerstof gekies word met die 

oog op die kind aan wie dit onderwys word en wat dit tot 

sy geestelike eiendom moet maak. Die leerstof word, 

soos onder die algemene beginsels vermeld, 
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gerangskik om aan te pas by die ontwikkelingstadi~ 

en belangstelling van die kind. 

Die rangskikking volgens konsentriese lee;r

kringe kom weer daarop neer dat die leerstcf in leer

gauge verdeel word. Elke leergang of leerkring is 'n 

herhaling van en uitbreiding op die vorige. Dit het 

dus dieselfde ontwikkeling, terwyl die veld nie net her

sien word nie, maar ook wyer en dieper as die vooraf

gaande kringe word. 

Dit is nodig dat die handboeke vermeld word, 

maar dit moet terselfdertyd van uitmuntende gehalte 

wees. Dit is ook wenslik dat die le~rplan metodologiese 

wenke en toeligting sal bevat, dat die Skriftuurplekke 

aangedui word waar bepaalde onderwerpe genoem word, 

dat daar ook voorsiening by die laer onderwys gemaak 

word vir die klein plnttelandse skooltjies waar leer

linge saamgegroepeer is. Dit is ook noodsaaklik dat 

die onderwyser se plek in die godsdiensonderwys duide

lik bepaal word, en so ook di~ van die kind met spesi

ale verwysing na sy godsdie~stige ontwikkeling. 

Aangesien die doelstelling die leerstof be

paal en 'n verhewe doel aan die godsdiensonderwys in 

'n Christelike land behoort geheg te word, sal daar 

nie net Bybelgeskiedenis geleer word nie, maar die 

gewyde geskiedenis ook in leers~lige verband gesien 

word. Bybelse aardrykskunde, oudheidkunde en opgra

wings moet beslis plek in die leerplan kry, want daar

sonder kry die leerlinge geen helder begrip van die ge

bruike, staatkundige verhoudings en aardrykskundige ag

tergrond nie. 

2. Algemene opmerkings oor die leerplanne. 

Die leerplan vir godsdiensonderwys in die laer-
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skool is te vind in die Departementele uitgawe 11 Voor

gestelde Lecrplanne vir Grade tot St. VIII, 1942 11 en 

is as hersiene uitgawe opgeneem in 11 Voorgestelde Leer

planne vir die Laerskool, 1952".1 ) Die leE:irplan vir 

die middelbare skool, nl. die van 1948, is te vind in 

.. voorgestelde Leerplan vir Godsdiensonderwys in Ho~r

skole, 1948." 2) 

Volgens die Departement van Onderwys verskil 

die leerplanne van 1942, waaronder di~ vir godsdiens

onderwys, in een belangrike opsig van die wat voorheen 

uitgegee is: 11 Hulle huidige vorm is die eindproduk 

van 'n langdurige samewerking tussen die Departement, 

komitees van inspekteurs van onderwys, van ondE:irwysers 

(esse), die onderwysprofessie as geheel en ander persone 

wat belangstel in die onderwys."3) 

Die voorgestelde leerplan in godsdiensonderwys 

was in 1942 bedoel vir die klasse vanaf gr. 1 tot st. 

8 en het ongeveer sewe bladsye beslaa,ln. In 1952 se 

hersiene uitgawe is die hoogste twee standerds wegge-

laat, aangesien daar intussen reeds •n leerplan vir 

die middelbare skool ontwerp is. Om hierdie rede sal 

1942 se leerplan vir st. 7 - 8 nie bespreek word nie. 

Die Provinsiale Onderwyskommissie van 1937 het ook 'n 

kerklike kategismus opgeneem4*at nie by die amptelike 

leerplanne ingesluit is en daarom ook nie hier be

spreek sal word nie. 

Die onderhawige sillabus vir die laerskool ver

skil grootliks van die vorige twee. Die van 1923. (deur 

l~l Sien Bylae 1, bls~;<qf1t', hierdie leerpan. 
Sien Bylae 11, b1s~•o~vrr hierdie 1eerp1an. 
T.O.D.: Algemene Omsendbrief No. 10 van 1942, 2. 

4) Provinsie Transvaal: Vers1ag van die Provinsia1e 
O~erwyskommissie van 1937, Aanhangse1 aF", 286-290. 
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die Onderwyskommissie van 1917 reeds aanbeveel) was 

besonder uitgebreid en diepsinnig, selfs teologies van 

aard. Meer ruimte is aan toeligtende opmerkinge as aan 

die Bybelgeskiedenisinhoud self afgestaan. Die rang

skikking van die leerstof was volgens onderwerpe. In 

die leerplan van 1929 was daar egter geen inhoud nie, 

slegs rigtingslyne, en skole moes maar self 'n leerplan 

ontwerp. Daar is egter gevoel dat hierdie stelsel nie 

deug nie, en so het die le~rplan van 1942 ontstaan. 

Hierdie leerplan is veel deegliker as sy voorganger, 

aangesien dit vollediger is. Dit bevat 'n indeling van 

leerstof in groepe saamgevat, sonde~oeligtende op

merkings, behalwe die onder die inleiding wat veel 

minder as die van 1923 is, aangesien hier nie 'n rang

skikking van leerstof volgens onderwerp is nie. 

Die ho~rskoolleerplan van 1948 is ook van beson

dere betekeni~ in die onderwys aangesien dit die eerste 

amptelike leerplan vir godsdiensonderwys is wat deur 

die Departement uitgereik is en ook omdat dit die leer

plan is wat tans nog gebruik word. 

3. Die leerplan van 1942 ontleed. 

Die sillabus bestaan uit twee dele, nl. 'n 

taamlik breedvoerige inleiding en die verspreiding van 

leerstof oor die verskillende standerds. Die twee 

afdelings word afsonderlik bespreek. 

(a) Ontleding van die Inleiding. 

Die inleiding self is ingedeel onder die 

hoofde A, B, C en D, en laasgenoemde is verder onder-
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verdeel in twaalf punte. 

(1) Afdeling A word gro.tendeels aan die plek, 

taak, vereistes en invloed van die onderwyser gewy. 

Godsdiensonderwys is in 'n ho~ mate karaktervormend en 

die skool moet derhalwe sy deel van hierdie vername 

werk doen. Dit mag hier opgemerk word dat die gods

diensonderwys veel meer as net karaktervormend is. Dit 

is lewensvormend. Dit is die hele siening en benadering 

van alle sake. Onder die vereistes vir 'n leerplan 

is gewy.s op die plek van die lewens- en w~reldsbeskouing 

by die keuse van die leerstof. Die Calvinisties-Chris

telike gelowige sal die waarde. van die gewyde vak dus 

veel dieper sien en ho~r ag as net karaktervorming. 

Dit het godsdienstige waarde, want sender die kennis 

van die Godsopenbaring kan 'n kind, net so min as 'n 

aters, waaragtig godvr'4tig wees en leef. 

Verder word gemeld: 11 Daar moet egter in ge

dagte gehou word dat die waarde van die vak nie in die 

leerplan te vinde is nie, maar wel in die wyse waarop 

en die gees waarin dit gedoseer word." Dat die onder

wyser se gesindheid deurslaggewend is, word algemeen 

erken; vandaar die voortdurende pleidooie van kerkwe~ 

om die onderwyserskolleges so Christelik en die op

leiding in godsdiensonderwys so deeglik moontlik te 

kry. 

Nou word die waarde van die inhoud egter heel

temal ondergeskik aan die onderwyser gemaak, selfs ver

kleineer met die woord.e 11 die waarde van die vak (is) 

nie in die leerplan te vinde nie." Indien 11 leerplan" 

vertolk word as die rangskikking van die Bybelstof en 

nie 11 inhoud" self nie, kan daar wel gedeeltclik genoe~ 

geneem word met die stelling. Indien 11 leerplan" egter 
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as leerstof, en nie bloot as rangskikking daarvan ge

sien word nie, beteken dit dat die onderwyser van groter 

belang as die inhoud geag word, die man groter as die 

Woord van God. Indien die onderwyser •n negatiewe in

vloed uitoefen, kan en moet hy uit die klaskamer ver

wyder word. Die minder begaafde onderwyser 11wat hom 

net tot die denkende verstand en die geheue van die 

kind rig" doen wel veel skade, maar al sou hy slegs uit 

die Heilige ~krif voorlees, is die lewende Woord tog 

van betekenis. Daarom kan die onderwyser in die praktyk 

nie van groter betekenis as die vak self, die inhoua 

wees nie. Hogenoemde stelling van die Departement her~ 

inner aan J.P. Smuts se opvatting dct Christelikheid 

egte manliKheid, menslikheid en natuurlikheid beteken • 

.. Honderd maal liewer iemand wat in sy leer 'n aters is 

en in sy lewe 'n Christen, as 'n onderwyser wat die 

vrome doen maar in sy wese en gedrag die Christendom 

in diskred~ bring~l) 

Maar selfs al sou die stelling slegs op die 

rangskikking van die leerstof sien, is die leerplan tog 

nie sonder waarde nie. Deur die versagtende betekenis 

van die woorde ,net" en ,ook" in te voeg, sou die in-

druk nie so skerp teenstellend gewees het nie, maar 

eerder aanvullend. Die waarde van die stelling sou dus 

veel ho~r en minder kontroversioneel gewees het as dit 

soos volg sou gelui het: 11 Daar moet egter in gedagte 

gehou word dat die waarde van die vak nie net in die 

leerplan_ te vinde is nie, maar wel ook in die wyse 

waarop en die gees waarin dit gedoseer word." Om die 

rol van die onderwyser te benadruk, was 'n vrugbare 

gedagte; iets werklik onmisbaars, soos aangedui onder 

1) Smuts: Godsdiensonderwys, 31. 
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die vereistes vir 'n leerplan. 

(ii) Hoof B handel oor die algemene gedagte

gang waarvan die vak deurdring moet wees. Nou is die 

eerste beginsel wat 'n leerplan beheers, dat dit 'n 

doel moet h~. Hierdie punt word veronderstel om die 

doel te wees, of kom altans die naaste daaraan. Hier

die hele afdeling is woordelik ontleen aan die leer

plan van 1929, sodat dit deur die samestellers van 

groo~t betekenis geag moes gewees het. Dit is egter 

'n onhanteerbare, breedsprakige en vroomklinkende 

11 gedagtegang" wat van min praktiese inspirasie vir die 

ge~ruiker is. In die Marsh-leerplan wat in 1934 as 

so 'n mooi voorbeeld van 'n toepassing op die leerplan 

van 1929 (rigtingslyne) beskou is, word bv. wminig van 

hierdie gedagtegan.g gevind. 

Dit word in die volgende vier punte omskryf: 

1. Algemene ide~ van die Vaderskap van God 

waaruit sy lief de en sorg vir die mens blyk. 

2. (a) Die openbaring van die Vaderskap van 

God deur die groot helde van die Bybelse geskiedenis en 

selfs deur ander groot helde van die ongewyde geskiede

nis. 

(b) Die uitverkore volk en hul geskiedenis. 

3. Die openbaring van die Vaderskap van God 

deur die geboorte, lewe en dood, en opstanding van 

Christus. 

4. Die groot broederskap van die dissipels 

van Christus. 

Waarskynlik die grootste gebrek van die leer

plan is juis hier in die inleiding en dan ook in hier

die afdeling daarvan gele~. Soos reeds opgemerk is, 

is 'n doelstelling heE.ltemal onmisbaar vir enige leer-



- 486 -

vak en nog meer vir •n vak met ewigheidswaarue soos 

godsdiensonderwys. Die onderhawige leerplan het hier

die kernvereiste misgekyk, en dientengevolge is die leer

plan rigtingloos soos 'n boot wat sonder stuur ont-
t 

redderd op die oseaan ronddobber. Terselfde7\yd mis 

hy daardie onderskeidende kenmerke wat die aard van 'n 

leerplan aandui as oppervlakkig, modernisti~s, liberaal, 

humanisties of indien dit wel daar is as diepsinnig en 

prinsipieel suiwer. 

Di~ opstellers van die leerplan hct merkwaar-

dig daarin geslaag om die 11 algemene gedagtegang" waar

van die vak deurdrin~ moet wees, neutr&al te stel. Al-

mal moet die leerplan kan aanvaar en daarom is die ge

dagtegang dan ook so wyd moontlik gestel met die gevolg 

dat alle Christblike gesindtes hier tuis kan voel. 

Erger nog, selfs 'n Mohammedaan kan op sy gemak voel 

by die inleiding. Alles handel oor die Vaderskap van 

God en waar die naam van Christus vermeld word, is dit 

van iemand in en deur wie gbmelde Vaderskap geopenbaar 

is. Indien die naam van Jesus deur Mohalliilled vervang 

sou word, sou die hele gedugtegang nie in sy wese ver-

ander word nie, want die Christus hier vermeld is geen 

onderskeidende Persocn nie. Van die Middelaarswerk 

word geen melding gemaak nie. Ons lii;;er Jesus Christus 

nie as Saligmaker in sy verlossingswerk ken nie, net 

maar as iemand deur wie die Vaderskap van God geopen

buar is. Van die Christosentrisiteit wat as vereiste 

vir die ordening van leerstof gest~l is, kom hoege

naamd niks in die inleiding tereg nie. 

Die 11 gedagtegang" lewer nog verdere bedenkings 

vanuit prinsipi~le oogpunt besien. Die Vaderskap van 

God moet besien word soos dit geopenbaar is deur die 
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groot helde van die Byb~lse gesiedenis en selfs deur 

die groot helde van die on~de geskiedenis. Daar ... 
moet ten sterkste beswaar aangeteken word teen so 'n 

vergelyking. Die Bybelse helde kan nie geme~t word 

aan die vereistes w~t aan aardse helde gestel word nie. 

Die besondere figure van die Skrif is begenadigde in

strumente, werklik mens, en die Skrif verswyg nie hul 

swakhede nie, maar beklemtoon dit selfs waar nodig. 

Die humanistiese neiging tot mensverheerliking ver

lei die mens om die Godsplan verby te kyk en die mens

like ideaal te stel. Jakob kan volgens menslike ma~t-

staf tog nie andera om as 11held" 'n power figuur naas 

Esau te slaan nie. Hy is die bedrie~r, die swakkeling, 

die maklik verskrikte, terwyl Esau die grootmoedige is, 

die dapper jagter, die man onder manne. Volgens mens

like heldewaardering moes die boek Nehemia dan ook op 

die skitterende hoogtepunte in hoofstuk 12 afgesluit 

gewees het toe die ideale verwes~nlik was. God het 

egter in sy wyse Raad dit bopaal dat die daaropvolgende 

insinking, die verhaal van menslike swakheid, teleur

stelling en die aangryping van God se genade vermGld 

moes word. Dan word die helde van die ongewyde ge

skiedenis ook ingesluit. Die humanistiese nuanse neem 

hier werklik ontstellende afmetings aan. Die Bybel 

is geen boek van menslike wysheid en heldeverering nie, 

maar van goddelike waarheid. 

Die gedagtegang word verder deurgetrek in die 

11 groot broederskap van die dissipels". Ook hierdie 

stelling is misleidend. Die dissipels het bepaald 

hul verskille gehad. In die vroe~ Christ~like gemeen-

tes was daar selfs onrusbarende insinkings. Apostels 

moes telkens verantwoording do en vir hul optre·de; 
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hulle moes vermaan; die dissipels (volgelinge) het ge

twis, wanpraktyke beoefen en tog ook weer hoogtepunte 

van heilige ywer en eenheid beleef. In elk geval word 

hierdie broederskap in die leerplan ook van meer waarde 

geag as die Middelaarskap van Jesus Christus. 

Prinsipieel gesien gaan die onderhawige leer

plan mank aan koersloosheid. Die bre~ raamwerk waarin 

almal gelukkig onder die godsdiensonder.ys moet voel, 

is hoofsaak. Ontstellend opsigtelik ontbreek· die ge

nade van God in die lewe van die mens asook die werk 

van die Heilige Gees. Ontstellend opsigtelik is ook 

die wering van Jesus as die Verlosser. Die begrip van 

sondeval en verlossing, die doelstelling van vorming 

van mense van God, vir elke goeie werk volmaaktelik 

toegerus, ontbrebk heeltemal by die inleiding. Die 

kind vind weinig geleentheid om hom met God Drie~nig 

in die regte verhouding te stel. Die hele siening van 

die 11 gedagtegang11 is uit verband geruk, mis doel, is 

deur en deur modernisties en is deurtrek van die humanis

tiese nuanse. 

Saam met die eis omtrent die doelstelling word 

deur hierdie selfde afdeling ook teen die Jogiese 

beginsel oortree. Die siening, met as gevolg die leer

stofbepaling, word uit verbandgeruk. Die samestelling 

van die gedagtegang moes beter gebalansverd gewees het. 

In plaas van soveel voorbeelde van die Vaderskap van 

God te no~ kon die doel eenvoudiger gestel gewees het, 

sonder om hierdie belangrike gedagtegang te misken. Dit 

kon eenvoudiger gestel gewees het, 'n doel in 'n paar 

woorde sander om een aspek uit te lig en om dit dan in 

besonderhede aan te gee. Dit is 'n eensydige beklem

toning. Bloot uit 'n oogpunt van bou en samestelling 
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g~sien, is dit duidelik dat die eerste drie hoofpunte 

nie apart aangegee moes gewe~s het nie. Die eerste 

punt is omvattend, en die daaropvolgende twee punte 

moes daaronder ingesluit gewees het, met die vierde 

punt as tweede hoofpun~. 

(iii) Onder Hoof C word verklaar dat die leer

plan wat volg, as nuttige leidraad opgest8l is om vir 

die onderwyser tot hulp te wees by die opstel van 

sy eie skema. Hier het die opstellers wyslik gehandel. 

Dit laat ruimte vir Vryheid van handeling met tog 

'n mate van eenheid. So 'n stelsel sluit natuurlik 

ook mooi aan by die opvatting van godsdienstige neutra

liteit. Uit die nadere toeligting onder die volgende 

hoof spruit egter ook 'n ongemaklike situasie voort 

wat in verband staan met die vryheid van opstelling van 

'n eie skema. 

(iv) Hoof D bestaan uit twaalf wenke. Die 

eerste verklaar dat die onderwyser uit die stof wat 

vir die verskillende groepe voorgeskryf is, sy keuse 

moet doen. Hy moet egter sag dat dieselfde stof nie 

jaar na jaar met dieselfde klas of groep behandel word 

nie. Uit die groot aantal onderwerpe aan die hand ge

doen, behoort dit moontlik te wees om genoeg afwisse

ling te verseker. 

Die Departement stel hom dus hier, miskien on

opsetlik, teen die konsentriese metode. Tog word tot 

by st. 4, dit wil s~, gedurende ses skooljare, in die 

Ou Testament feitlik niks verder gevorder as Salomo 

se koningskap nie. Die 11 gevaar" bestaan dus tog dat 

die stof herhaalde kere behandel sal word. Vir die on

derwysers is dit dus moeilik om ten volle uitvoering 

aan die instruksie te gee. 
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Verder word dit aan die Qnderwyser oorgelaat 

om sy skema op te stel. Dit sou beter gewees het om 

die prinsipaal verantwoordelik vir die opstelling daar

van te gehou het, ter wille van die eenheid van die 

skool. In die paraktyk sal dit wel die geval wees, 

maar die leerplan van 1929 was duideliker op hierdie 

punt. 

Punt 2 laat in die laer klasse, behalwe in heel 

besondere gevalle, nie chronologiese behandeling toe 

nie. Dit is nie duidelik waarom dit juis net in be

sondere gevalle toegelaat word nie. Dit is tog nie 

nodig om die chronologiese volgorde opsetlik om te 

keer by die behandeling van interessante Bybelverhale 

nie, net so duidelik ·as wa~ dit afkeurenswaardig is om 

opsetlik aan die chronologiese orde te hou. Solank 
• 

daar maar nie geppog word om opsetlik die chronologiese 

besef tuis te bring nie, kan daar tog nie skade gedoen 

word nie. 

Punte 3 en 4 handel oor aanskoulikheid by 

die Bybellesse. Veral punt 4 wat handel oor die gebruik 

van muurkaarte, die atlas en 'n kort skets op die swart

bord in die ho~r klasse, is reeds die afgelope halwe 

ceu deur verskillende inspekteurs beklemtoon en be

pleit. Daar kan nie veel twyfel omtrent die waarde 

van 'n aardrykskundige agtergrond bestaan nie. 

Punt 3 is egter 'n vraagstuk waaroor veel meer 

meningsverskil bestaan. Christelike opvoedkundiges het 

reeds meermale erns~ige bedenkinge hieromtrent uitge

spreek. Dit gaan hier nl. om prente, dramatisering, 

knipwerk, ens. in die kleiner klasse. Bybelgeskiede

nis is nie 'n konsert- of kunsvlytklas nie; dit is 

heilige geskiedenis wat maklik kan ontaard deur hier-

die aktiwitei~e. In beginsel kan mens nie anders as 
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om •n mening teen die gebruik van hierdie konkrete 

hulpmiddels uit te spreek nie. Dit gebeur so maklik 

dat 'n tekening van 'n padda tussen die palmiete langs 

'n waterpoel 'n kunswerkie word wat baie tyd in beslag 

neem, eenvoudig om een van die tien plae in Egipte te 

illustreer. As dit 'n gereelde instelling word, gaan 

kosbare tyd en geleenthede verlore wat andersins aan 

die Godsopenbaring in die Heilsgeskiedenis gewy kon 

gewaes het. Waar hierdie wenke opg·evolg word, word 

teen die ekonomiese beginsel gesondig. 

Aan die ander kant weer is 'n agtergrondskennis 

van die gewoontes en gebruike van die Israelitiese 

volk 11oudheidkunde" en opgrawings nie onvanpas nie, 

veral waar die klein kind se begripsvermo~ op die kon

krete ingestel is en hy in alles sy eie familiekring 

en die welbekende wil herken. 'n Onpersoonlike Bybel

prenteboek soos di~ van J.A. duPlessis wat die ge

woontes en gebruike (en nie die Bybelfigure self nie) 

uitbeeld, veral as dit in helder kleur en goed afge-

werk is, kan uiters waardevol wees. 

Dorothy Wilson glo dat spel en nabootsing die 

aangewese weg is om die verbeelding en persoonlikheid 

van die kind te laat ontwikkel. Aangesien dit 'n be

kende feit is dat die belangstellingsduur van die klein 

leerling slegs 10 - 15 minute is, moet daar afwisse

ling wees. Wanneer dramatisering egter gedoen word, 

moet dit nie uit gebeurtenisse uit die Nuwe Testament 

bestaan nie, maar wel uit gelykenisse bv. die verlore 

geldstuk.l) 

Dat die psigologiese en pedagogiese oorwegings 

1) Wilson: Child Psychology and Religious Education, 45. 
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dikwels met die prinsipi~le en godsdienstige opvattings 

bots, is duidelik. Prof. J. Chr. Coetzee gee in sy 

bydrae oor di.e godsdiensonderwys in 11Beginsels en Meto-,. 
des van die Laer Onderwys" dit as sy mening dat onper-

soonlike portrette of tekeninge en goeie kaarte (soos 

Philip's Scriptural Maps), modelle en besoeke aan ten

toonstellings sal deug, maar dat dramatisering minder 

gewens is. Prente kan gebruik word, maar liewcr nie 

van Jesus self nie. 1 ) 

Die konkrete hulpmiddels het beslia opvoed

kundige waarde (minder godsdienstige waarde) mits dit 

met die uiterste omsigtigheid gebruik word. Nie net 

die kind se wil en lus nie, maar wat 11nuttig tot lering11 

is moet in gedagte gehou word. 

In da,_rdie geval sal liewer nie gedramatiseer 

word nie, en indien daar gedramatiseer moet word, sal 

geskikte episodes gekies word; sal die illustratiewe 

we~k nie tot beeldevorming nie, maar tot tonele be-

perk word; nie tot alledaagshede soos paddas nie, maar 

tot die vreemde Oosterse gebruike, en sal onthou word 

dat dit geen kuns- of kunsvlytklas is nie, maar 'n ge

wyde les. Hierdie aktiwiteite sal tot 'n minimum be

perk word en mag nie plaasvervangend of selfs werklik 

naas die hoofmetode bestaan nie. 

Die vraag is egter of die entoesiastiese, 

nuwerwetse onderwyser hom aan hierdie oorwegings steur. 

Let maar op die prenteveraamelings wat leerlinge, en 

veral meisies, in hul besit het: die oorgrote me~rder

heid bestaan uit Christustonele. Die gevolgtrekking, 

aan die praktyk getoets, is dat punt 3 weggelaat kon 

1) Coetzee en Bingle: Beginsels en Metodes van die 
Laer Onderwys, 71. 
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en moes gewees het. 

Punt 5 wat handel oor die gebruik van die 
• 

Bybel self, is sterk aan te beveel. Die volgende punt 

is nie in dieselfde mate te verwelkom nie. Dit handel 

oor die letterkundige juwele van die Bybel. By die 

laersko;:,l is meer as 'n terloopse verwysing elke nou 

en dan oorbodig. Die leerlinge mag nie op hierdie 

stadium van die hoofdoel van die Bybel afgewend word 

nie. Die aandag moet toegespits word op die inhoud 

van die Bybel en nie op die vorm nie. Eers later kan 

die le.tterkundige aspek van die Bybel ook besondere 

aandag geniet. 

Punt 7 handel oor die kort gedeeltes wat in 

verband met die behandelde werk staan en wat van.buite 

gelcer moet word. Ook dit is aau te beveel, aang~-• 

sien die woorde 11 as 'n re~l" ingevoeg is. Di t laa t 

ruimte vir die aanleer van ander Bybeljuwele soos Die 

Onse Vader, die Groot Gebod, Ps. 23, ens. Die vertol

king van inspekteurs wek oor die algemeen die indruk 

dat die gangbare opvatting is dat net kernverse aange

leer moet word. 

Punt 8 handel oor die sing~ lofsange, psalms 

en gewyde liedere. Hierdie punt kan maklik op 'n 

enger basis as 'n dogmatiese punt bestry word, nie 

soseer wat die psalms en gesange betref nie, maar ten 

opsigte van gewyde liedere, soos reeds tydens die 

Tweede Vryheidsoorlog in die konsentrasiekampe die 

geval was. Aan die Rand is dit algemeen gebruiklik, 

volgens die verslag van die ondersoek deur die Kring 

van Afrikaanse Skoolhoofde in 1937, om die halleluja

liedere in die laer- en middelbare skole te sing. Die 

Depart~ent laat ook nie op die gesange en psalms soveel 
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die klem val nie as op die gewyde liedere. Nadat 

onderskei is tussen die drie, volg: .. In alle klasse 

behoort soveel gewyde liedere as moontlik geleer en . 
gesing te word." Die gewyde liedere is egter nie al-

tyd regsinnig nie en die ritme beslis ook nie onbe

spro~ nie. Dorothy Wilson haal 'n voorbeeld aan van 

'n gewyde lied wat in 1852 in 'n liederebtindel opge

neem en op skool gesing is, wat ook opvoedkundig uit 

die bose is, omdat di t die vrees wa<..craan klein kinders 

onderhewig is, v~rder aanwakker: 

"The:re is a dreadful hell 

And everlasting pains; 

There sinners must with devils dwell 

In darkness, fire and chains."l) 

Indien die wank tot psalms en gesange beperk 

was, sou die opstellers op 'n versigtiger pad gewandel 

het, en ind~duele onderwysers kon dan self besluit 

het of hulle gewyde liedere wil laat sing of nie. 

Punt 9, ten opsigte van die beklemtoning van 

die verhewe eienskappe van die 11 Bybelkarakters", is aan 

te beveel, veral a·s daarby gevoeg kon word .. as instru-

mente van die Godsopenbaring". Die woord 11 Bybelkarak

ters" behoort vervang te word deur .. Bybelfigure" •· 

Spesiale lesse op spesifieke tye kan in die 

leerplan ingewcrk word, volgens punt 10. Dit is •n 

wenk wat verwelkom word en is •n aanverwante metode of 

brokstuk van die rangskikking van leerstof volgens die 

kerkjaar. 

Punt 11 vorm natuurlik die eintlike kontro-

versionele van die twaalftal, want dit beklemtoon die 

feit dat geen leer of dogma toegelaat sal word nie. 

l) Wilson: Child Psychology and Religious Education, 52. 
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Hieromtrent hoef geen betoog gelewer t~ word nie, aan-

gesien dit reeds meermale in hierdie studie bespreek 

is. Dit vorm reeds byna •n halwe eeu lank die strydpunt 

in die godsdiensonderwys. Volgens art. 34 van die Smuts

wet was die Departement heeltemal geregverdig om die 

waarskuwing in te sluit. Dit is egter te betwyfel of 

die onderwyser die reg (en in baie gevalle ook die ver

mo~) besit om kontensieuse godsdienstige onderwerpe uit 

te skakel, soos aangeraai word. Die snoeimes kan nie 

met reg in die HeiligeSkrif ingel~ word nie. 

Punt 12 is vanselfsprekend en is 'n wank wat 

alleen maar nuttige gevolge kan h~ indien dit opge

volg word. Dit handel oor die grondige studie van die 

Bybel. 

(h) Bespreking van die leerstof self. 

(1) Die versp~eidine van die leerstof ge

skied oor drie groepe. Die grade - st. 2 se le~rstof 

is saamgevat, dan weer st. 3 en 4, en eindelik st. 5 

en 6 saam. 1 ) 

Die bepaling van •n leergang van vier jaar by 

die eerste groep werk verwarrend, aangesien vier jaar 

se werk meteens saamgevat word. Al die leerstof van 

die juniorskool se hele kursus word bymekaar gegooi, en 

die skool het die onus om •n beredeneerde skema uit te 

werk en dit mag heeltemal van 'n ander skool verskil. 

(ii) Die werk van die gr~de - st. 2 bevat 

onderwerpe uit sowel die Ou Testament as die Nuwe Tes-

l) Die 1952-leerplan word hier aangehaal. In 1942 
was daar oak 'n st. 7 - 8 leergang bygevoeg. 
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tament. Da&r is 22 onderwerpe in chronologiese volg

orde uit die Ou Testament aangegee, waaronder die Skep

ping, die Paradysverhaal, Kain en Abel in die ouerhuis, 

die Sondvloed, ens. Elke onderwerp is veruer in ver

hale onderverdeel. Die leerplan volg die hele heils

geskiedenis tot by Salomo en word voltooi met verhale 

uit Elia, E*isa, Dani~l en Ester. 

Die vyf hoofonderwerpe uit die Nuwe Testament 

bestaan uit die geboorte van Jesus, die kinderjare van 

Jesus, sy werke, gelykenisse en Paasverhale. 

Dit is 'n gebrek dat vir die Ou Testament geen 

referensies gegee is nie, maar vir die Nuwe Testament 

wel. Dit sou nuttig gewees het as die Skriftuurplekke 

elke keer aangedui kon gewees het, ook by die Ou Testa

ment. 

Verder is daar v~el meer onderwerpe uit die Ou 

Testament as uit die Nuwe aangegee, en dit·laat 'n 

ongebalanseerde indruk, terwyl die kleiner kinders tog 

uiters ontvanklik is vir die geskiedenis van Jesus. 

Aangesien die kleiner kinders geen begrip van 

die abstrakte het nie~ in die verhaal self belang 

stel, is dit twyfelagtig of onderwerpe soos Jie instal

ling van die Nagmaal hier van pas is. 

(iii) Die werk van st~.3 en 4 volg ongeveer 

dieselfde indeling. Ooreenkomstig die psigologiese 

rangskikking en vereistes tree daar op hierdie stadium 

veel meer verilieping in. Die sin vir die historiese en 

geografieae verband het nou begin ontwikkel, en daarom 

word in afd. 1 'n kort oorsig van die Bybelland0 voor

geskryf. 

Die sin vir kousale verband en chronologiese 

volgorde het ook nou begin ontwikkel; daarom volg die 
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metode nie meer die patroon van los vertellings nie, 

maar word hulle nou as •n cenheid gesien. So lui die 

afdeling oor die Ou Testament se eerste hoofonderwerp: 

11 Van die Skepping tot by die Sondvloed". Dit is in 

vier pnderafdelings verdeel, nl. die skeppingsverhaal, 

die paradysgeskiedenis, afstarr~elinge van Adam en Eva: 

Kain, Abel, Set en Noag en die Sondvloed. 

Op dieselfde wyse is daar nog drie ander hoof

onderwerpe wat die geskiedenis tot by Eli en Samuel 

voer. Byna dieselfde deel geskiedenis onder die eerste 

groep behandel, word nou weer behandel. Weer tref dit 

dat geen verwysings na Skriftuurplekke aangegee word 

nie. Die rede is waarskynlik dat hierdie leerstof mak

liker gevind kan word as wat met die gelykenisse en 

wonderwerke van Jesus die geval is. 

Ten opsigte van die Nuwe Testament het 'n veran

dering ingetree. Dit bestaan uit twee afdelings. Afd. 

A lui: Die Joodse volk ten tyde van die geboorte van 

Jesus: politieke, godsdienstige en maatskaplike toe

stande. Afd. B bestaan uit ses onderwerpe wat die ge

skiedenis van Jesus vanaf die geboorte tot die hemel

vaart dek. Die Skriftuurplekke word by die e~rste 

twe~ onderwerpe aangegee en wel uit al vier die Evan

gelies. 

Ook hier is die agtergrondstudie aangegee. 

Dit het veel waarde, aangesien dit •n duidelike beeld 

skep van die agtergrond waarteen die gewyde geskiede

nis ontvou word. Tog moet die volgende beginsels in . 

aanmerking geneem word: Die onderwyser moet die kind 

by die behandeling daarvan laat besef dat hy nie besig 

is met Bybelse sake of persone nie, maar met sake en 

persone wat God, in sy voorsienigheid, nie op dieselfde 
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manier daar gestel het en wat vir hom as voorskrifte 

en voorbeelde moet dien soos die uit die Bybel nie; 

dat die dinge nie uit die Bybel nie, maar uit die al

gemene kultuurgeskiedenis gele8r word; dat dit gebruik 

word nie ter wille van hulself nie, maar om Bybelse 

toestande te belig en beter te laat verstaan, en dat 

hulle altyd bysaak bly en die Bybel hoofsaak.l) 

(iv) Die derde afdeling neem sts. 5 en 6 se 

leergange gesruaentlik. 

Dit is opvallend dat die laerskoolleerplan nie 

by die van die ho~rskool aansluit nie. Hierdie gebrek 

aan kontinurteit is 'n besliste leemte en word verder 

bespreek onder die ontleding van die leerplan van 1948. 

Die leerstof uit die Ou Testament word onder 

twe hoofde ingedeel. Daar word nie weer na geogra

fiese en maatskaplike agtergrond verwys nie, maar dit 

is ook nie nodig nie, aangesien punt 4 van die wenke 

in die inleiding vervat, dit duidelik as 'n vereiste 

vir ouer leerlin~stel. Die eerste afdeling handel 

oor die koninkryk van Israel vanaf Saul tot Salomo, 

die tweede afdeling oor die skeuring van die ryk en 

dit sluit die geskiedenis van Israel en Juda in bre~ 

trekke in, die verdwyning van Israel en die balling

skap van Juda (met kort behandeling van die geskiede

nis van Dani~l en Ester), en die terugkeer uit Babilon 

(met verwysing na die werk van Esra en Nehemia.) 

Hierdie afdeling van die Ou Testament dek dus 

nie weer die vorige periodes nie, maar sluit aan by 

die werk van st. 4. Hier is dus van die konsentriese 

metode van rangskikking afgewyk. 

1) Greyling: Godsdiensonderwys in die skool, 192. 
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Die Nuwe Testament se le .... rstof gaan hicr om 

die ontstaan en uitbreiding van die Christelike kerk; 

dus nou 'n rangskikking volgens onderwerp. Dit bestaan 

uit 'n inleiding met 'n verwysing na die godsdiens van 

die Ou Testament, met daarna die voorbereidingswerk 

deur Johannes die. Doper en Jesus Christus, die uit

storting van die Heilige Gees en die ontstaan van die 

eerste Christelike gemeente. Dan volg die eerste 

stappe in verband met die organisasie van aie Christe

like kerk: lerende ouderlinge en diakens, en die eerste 

vervolging. Die sesde punt handel oor die uitbreiding 

van die kerk deur die optrede van Petrus en Paulus, 

en punt 7 oor die lewe en werk van Paulus, met beson

d8re verwysing na sy sendingsreise. Hierdie afdeling 

van die Nuwe Testament is goed toegelig deur verduide-

likings, maar sander referensies. 

Die leerplan (uitgawe van 1942) word afgesluit 

met 'n lys naslaanboeke vir onderwysers. Dit is 'n ver

eiste dat leiding ten opsigte van naslaanw~rke verskaf 

word. Nie alleen dien dit as leidraad vir die aankoop 

van boeke deur die skoal of belarlttellende onderwyser 
. A 

nie, maar ook vir die leangebruik van boeke uit die 

Departmentie Biblioteek, 'n diens van voortreflike 

waarde, gekenmerk deur bereidwilligheid, vriendelik

heid en stiptheid. Die lys kon egter aangevul gewees 

het (indien nie gewysig nie) deur boeke in te sluit 

wat, uit Afrikanerstandpunt gesien, prinsipieel 

suiwerder is as 'n aantal wat aangegee is. Dit is 

egter opvallend dat die hele boekelys weggelaat is in 

die uitgawe van 1952. Dit kom egter nie daarop aan of 

die onvolledige aanvanklike lys bedoel word nie, of die 

leerplan wat in 1952 gepubliseer is en waarin geen 

teksboeke aangegee is nie; die Bybelleerplan van die 
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Departement skiet tekort ten opsigte van die praktiese 

beginsel dat die teksboeke en handleidings van uit-

muntende gehalte moet wees. 

'n Verdere gebrek wat die le~rplan toon, is 

dat daar geen leiding vir die klein plattelandse skole 

bestaan nie. Onder die verduideliking of wenke aan

gaande die toepassing van die leerplan moes aandag aan 

die toepassing daarvan aan hierdie soort skole gegee 

gewees het. Daar bestaan nog baie van hulle in Trans

vaal en hierdie skole het hul eie probleme. Mense soos 

insp. A.J. de Vos en ander het in die verlede aldie 

leemte aangevoel en daaroor geskryf,l) 

Afgesien van die praktiese oorweging en be

ginsels hierbo genoem, sal in die vdgende par~graaf 

die leerplan en die samestelling en ordenrg v.an die ... 
le~rstof in sy geheel opsomr~end getoets word aan enkele 

van die beginsels wat ne~rgel~ is vir die ontwerp van 

'n leerplan. 

(c) Gevolgtrekkings en waardebepaling. 

Die onderhawige leerplan besit heelwat waarde. 

Uit 'n praktiese oogpunt gesien is die vernaamste deug 

juis die bre~ opset en die groot mate van vryheid wat 

dit die onderwyser laat. Dit werk dus maklik. Oor 

die algemeen is die onderwysers en skoolinspekteurs 

heeltemal tevrede om met hierdie leerplan voort te 

gaan. 

By die saruestelling van die l~erplan is klaar

blyklik van verskeie prakti~se beginsels in die rang

skikking van die leLrstof toegepas. So vertoon dit 

1) Direkteur van OnderwJs: Verslag 1914, 91. 
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kenmerke van chronologiese rangskikking, veral na st. 2. 

Die kerkjaar, d.w.s. kerklike feesdae, is in aanmerking 

geneem en leGrstof daaromheen gersngskik, bv. die 

Kersverhaal 1 Pinkster, ens. Daar is selfs in die laer 

standerds 'n mate van rangskikking volgens konsentriese 

leerkringe. Di~sigologiese eis het klaarblyklik ook 

heelwat oorweging geniet, soos blyk uit die wenke wat 

aangegee word. 

Wat die leerplan se waarde beslis verhoog, is 

die nuttige wenke wat in die inleiding opgeneem is. 

Heeltemal tereg word besondere aandag aan die onder

wyser se plek in die godsdiensonderrig geskenk, die 

groot waarde van die gebruik van d_ie Bybel self in die 

klas, die waarde van hulpmiddels, kernverse, gewyde 

sang, ens. Die onderwyser vind in hierdie wenke waarde

volle leidrade. 

Die leerplan gaan egter ook~ank aan etlike 

ernstige gebreke. 

Die vernaamste is ongetwyfeld die afwesigheid 

van 'n doelstelling. Hieroor is reeds breedvoerig uit

gewei, sodat volstaan kan word met die volgende op

merkings: Die leerplan is wydlopend en neutraal om

dat dit nie ae is aan 'n bepaalde lewens- en w~reld

boskouing nie. Om dieselfde recle kan daar geen gang

bare doelstelling wees nie. Vir die Christen-gelowige 

sal 'n l~erplan wat slegs die Vaderskap van God erken, 

die Midaelaarskap en verlossingswerk aan die kruis 

misken en o1, modernistiese grondslag Hom mtJer sien as 

voorbecld en nie soseer as die Messias nie; wat die 

kragtige werking van die Heilige Gees ignoreer en van 

die Drie~nigheid van God niks tereg laat kom nie; 'n 

leerplan wat net die Vaderskap van God in sy liefde 
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teenoor die mens beklemtoon en niks van die mens se 

verpligtinge teenoor sy Skepper vermeld nie, so 'n 

leerpaln kan nie aanvaarbaar wees nie: dit mis koers 

omdat dit aanpasbaar is aan baie rigtings. 

Hierdie vaagheid word nie net by die inleiding 

aangetref nie, maar ook by die v~eluing van die leer

stof. Die skeppingsverhaal, die paradysgeskiedenis, 

afstammelinge van Adam en Eva, Noag en die Sondvloed 

word genoem by st. 3 en 4, maar geen aanduiding word 

gegee of dit bloot as historiese verhale behandel word 

en of die sondeval as 'n begrip en as een van die hoek

stene in die struktuur van God se heilsplan gesien 

word nie. Dit word aan die onderwyser se lewens- en 

w~reldbeskouing oorgelaat om die Bybelfeite te inter

preteer, maar terselfdertyd word hy gewaarsku om die be

spreking van 'n leer wat eie is aan 'n bepaalde gods

dienstige gesindte, te vermy. 

Die leerplan oortree ook grootliks teenoor die 

logiese beginsel in leerplansamestelling, en daarmee 

saamhangend, die ekonomiese beginsel. Die leerplan is 

in sy ordening nie volledig nie. Essensi~le gedeel

tes ontbreek heeltemal. Vir die Christengelowige is 

die Bybelse geskiedenis tog nie 'n opeenstapeling van 

gewyde gebeurtenisse nie. Dit is die hQlsplan van 

die almagtige Skepper wat geordend, stelselmatig, doel

gerig ontwikkel vanaf die skepping, die sondeval oor 

die geskiedenis van die Ou Testament (met onder meer 

die inskerping van die Goddelike raadsplan aan Abra

ham) na die versoeningsdood van Christus en sy hemel

vaart; en dit werk wRr heen oor die uitbreiding van 

die Christelike godsdiens tot die voleinding wanneer 

die oue eers werklik sal verbygaan en alles nuut sal 
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word. Die 11verhaal" is nie volledig as die einde daar

van ontbreek nie. Die Bybel dui tog wel die einde aan. 

Die leerplan sluit nie die boek Openbaring en die ge

durige verwagting van die wederkoms van Christus in 

nie. Dit hou tred met wat ook verder in ander gedeel

tes geopenbaar word en waarop reeds gewys is. Die 

leerplan is dus onvolledig. 

Die gebrek word ook skerp aangevoel wanneer 

die rangskikking, gradering en balans in o~nskou ge

neem word. Die indruk van ongebalanseerdheid word, 

soos aangedui is, reeds by die eerste leerkring aange

tref waar vier jaar se leerstof saamgegroepeer is, ter

wyl by die ander twee leerkringe slegs twee standards 

se leerstof gesamentlik aangegee word. 

Nie alleen teen die logiese beginsel nie, maar 

ook teen die ekonomiese beginsel word oortree want in 

die Ou Testamentiese gedeelte word dieselfde veld ge

dek wat reeds (miskien 'n paar keer) gedurende die 

vorige vier lberjare behandel is. As die hele veld ge

dek sou gewees het, sou dit nie opvallend gewees het 

nie. Die l~crstof is dus ongebalanseerd aangegee, 

en ook is nie daardie lesse ui~ekies wat met die oog 

op die beskikbare hoeveelheid tyd die bereiking van 

die doel op die doeltreffendste wyse nastreef nie. Dit 

geskied eers ongeveer by die sewende,.agste leerjaar 

waar die geskiedenis van Israel en Juda, die balling

skap en die terugkeer uit ballingskap behandel word •. 

So word sekere gedeeltes van die geskiedenis wat 'n 

openbaring van God se raadsplan is, oorbeklemtoon en 

ander weer te min beklemtoon, as die beskikbare tyd 

in ag geneem word. 

Wat die rangskikkingsmetode betref, toon die 
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leerplan van 1942 dat ongeveer iets van elke bestaande 

metode daarin opgeneem is. Die sogenaamde psigolo

giese rangskikking was klaarblyklik die hoofoorweging 

by die samestelling. Daarom bestee die afdeling 11 Wenke" 

soveel aandag aan afwisseling, die verhaalvorm, drama

tisering, leerlingaktiwiteite en die opsetlike vermy

ding van chronologie by die kleiner kinders; daarom 

die beklemtoning van ~verse, en by die ouer leer

linge chronologiese verloop, aardrykskundige en agter

grondstudie, ens. Daar is enigsins rangskikking om 

die kerkjaar, ook wat onderwerp aanbetref, en daar is 

ook, miskien toevallig, (in die betekenis van die er

kende toevallige rangskikkingsmetode) ook in •n be

perkte mate gebruik gemaak van konsentriese rangskik

king wat die eerste twee leerkringe betref. Indien die 

leerplan doelbewus gebruik gemaak het van die rang

skikking volgens konsentriese leerkringe, met inpassing 

uit die ander praktiese beginsels van wat nuttig is, 

sou die l~erplan veel deegliker gewees het en veel 

beter voldoen het aan die eise van die logiese en eko

nomiese beginsels. 

In ooreenstemming met die verhewe doelstelling 

van diG go~sdiensonderwys, soos gestel deur die apostel 

in 2 Tim: 3 vss. 16 en 17, sou dit baie nuttig gewees 

het om 'n kategismus in te sluit sodat die 11mens van 

God" reeds in sy kinderjare die grondwaarhede kan aan

l~er, al sou hy dit ee:s later in sy lewe eers werklik 

deurdink en bel.... ef. Intusscln word di t deel van sy gees

telike struktuur. 

Die onderhawige leerplan vir godsdiensonder

wys in die laerskool is wydlopend, vaag en betrek~ik 

oppervlakkig, kenmerkend van die tydgees, maar dit val 
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in die smaak van die onderwysers en inspektoraat as 

geheel. Dit stel nie te ho~ eise aan die meer op»er

vlakkige onderwyser wat nolens volens tog in die skool 

aangetref word nie, en dit beperk ook nie weer die 

meer diepsinnige, denkende onderwyser so veel dat hy 

nie iets goeds van sy skema kan maak nie. Dit werk 

maklik. Dit is bedoel om almal tevrede te stel, maar 

juis om daardie rede stel dit die Christen-gelowige 

wat erns van die godsdiensonderwys maak, nie tevrede 

nie. 

3. Die Ho~rskoolleerplan vir Godsdiensonderwys 

van 1948. 

(a) Samestelling. 

(i) Algemeen. 

Die leerplan is bedoel vir st. 6 tot st. 10 

en is nie by and~r leerplanne ingesluit nie, maar vorm 

'n afsonderlike brosjure van drie-en-twintig bladsye 

waarvan die helfte die Engelse weergawe is. Die leer-

plan bestaan uit drie afdelings, nl. die inleidende 

opmerkings wat ses punte bevat, die leergange vir die 

verskillende standerds en aan die einde 'n lys van 

spesiale naslaanboeke (Lys A) en 'n lysie boeke vir 

meer uitgebreide lees en voorbereiding (Lys B). 

(ii) Die inleiding. 

Dit dien as algemene leidraad en is baie nuttig 

vir die onderwyser wat die vak moet doseer. So word 

in die eerste punt die minimum-lesperiodes vir elke 

standerd sangegee. Die volgende punt verduidelik die 

waarde van die aangegewe handboeke. Die derde punt 
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handel oor spesiale lesse op bepaal.de tye, soos by die 

laerskool gebruiklik is. In die d~aropvolgende twee 

punte word oor die le~rplan self uitgewei. Die begin

sal van kontinurteit is by st. 6- 8 gevolg en die op

eenvolgende orde word sterk beklemtoon. Verder word 

die studietemas in st. 9 en st.lO bespreek en wenke 

daaroor aan die hand gedoen. Die laaste punt van die 

inleiding gee vervolgens •n geheel-oorsig van wat met die 

lcerplan beoog word, nl. •n aaneengeskakelde oorsig van 

die Christelike godsdiens. 

(iii) Die leerplan self. 

Hier word duidelik twee mbtodes van samestel-

ling gevolg. Die leergange vir standards 6 -· 8 word 

breedvoerig aangegee, elk voorsien van inleidende op

merkings wat toeligting bevat oor die doel, deurlopende 

gedagtegang, metodologiese wenke en s~lfs duidelike 

en breedvoerige verduidelikings van die inhoud self. 

Verder is daar gesorg vir volop Skriftuurlike bewyse 

en aanwysings. Die skema word dan vervolgens aangegee. 

Die rangskikking van die leerstof is hoofsaaklik 

chronologies en die inhoud self is 'n 11poging" tot 

'n aan~sngeskakelde oorsig van die ontwikkeling van 

die Christelike godsdiens1 ) in die Ou en Nuwe Testa-

ment, van die tydperk tussen die twee Testamenta en 

van die verspreiding van die Christelike geloof tydens 

die Romeinse Ryk gedurende die Middeleeue en die 

moderne tye tot vandag toe. 

Die leergange vir standards 9 en 10 is heelte

mal verskillenq aangegee, sowel wat stilistiese as 

inhoudelike versorging betref. Dit bestaan uit studie-

1) Sien punt 6 van die Inleidende Opmerkings. 
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temas sonder toeligtende opmerkings of aangeduide 

Skriftuurplekke. Baie duidelik is die leerstof hier 

gerangskik volgens onderwerp. Inhoudelik kom die twee 

leergange neer op die beklemtoning van die betekenis 

en invloed van al die onderwerpe tot dusver bestudeer 

.: op orsdenk- en leefwyses nl. die Bybel, besondere 

figure van die Ou en Nuwe Testament asook van die Mid-

deleeue en moderne tye, en bo alles, van Christus 

self. 

(iv) Die naslaanboeke. 

Hierdie handleidings is nie by die onderskei~ 

lcergange ingesluit nie, maar vorm 'n aparte afdeling 

aan die einde van die brosjure. Lys A, die spesiale 

naslaanboeke, is vir elke standerd afsonderlik aange-
die boeke van 

gee. Selfs Lys B, wat aanvullend is, is onder die ver-
A 

skillende standerds ingedeel sodat elke klas 'n duide-

like besef het waar om verdere toeligting te vind. Net 

seos in die geval van die leerplan van 1942 kan hier 

opgemerk word dat di~ys verder aangevul en die boeke 
,. 

met meer oorleg en erns gekies moe~ gewees het. 

(b) Waardering. 

Die leerplan van 1948 bevat veel waarvoor mens 

dankbaar kan wees. Nie alleen is dit die eerst€ ampte-

like leerplan vir die middelbare skool in Transvaal nie, 

maar dit is 'n ambisieuse leerplan wat met veel sorg 

opgestel is en wat ernstig poog om die koersloosheid van 

die verlede te vervang deur doelgerigtheid. 

Die leerplan is s6 opgestel dat dit tred hou 

met die ontwikkelingstadium en belangstelling van die 

leerlinge. Dit hou dus rekening met die psigologiese 
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eise. In die rangskikking van die le~rstof vind 

mens twee hoofmetodes, nl. chronologiese rangskikking 

en indeling volgens onderwerp. Daar is ook in geringe 

mate rangskikking volgens 11 kerkjaar 11
• 

Wat die inleiding betref, word dit waardeer 

dat die minimum aantal lesperiodes per week vir elke 

standerd aangegee word. Die globale oorsig en bepan

ning, selfs die toeligtende opmerkings oor die gebruik 

van die naslaanboeke is baie nuttig. 

Ten opsigte van die leerplan self was dit be

slis verstandig om die Bybelstof byha in sy geheel weer 

eens as ver~pte studie deur te gaan gedurende die eerste 

drie hotlrskooljare. Die inleidende opmerkings'is waarde

vol. So is die heel eerste punt by st. 6 bv. die kern

wa&rheid: .. die uitgangspunt van die Bybelse geskiede-

nis moet die Bybel self wees." Die werk moet dus nie 

los van die Bybel gedoan word nie. Die Skriftuurlike 

bewyse en aanwysings is onontbaerlik. Veral hierdie 

eerste gedeelte (tot st. 8) getuig van veel moeite en 

deeglike beplanning. 

(c) Besware. 

Daar is egter ook heelwat aan te merk oor sake 

wat beslis afbreuk doen aan die waarde van die leer

plan. Hierdie besware kan gesien word as praktiese 

en prinsipi~le besware. 

(i) Praktiese besware. 

'n Besliste leemte, indien nie •n flater nie, 

is dat daar geen kontinurteit bestaan tussen die leer

plan vir die laer- en ho~rskool nie. Dit is beslis 

aanbevelenswaardig dat 'n leerplan vir die Bybelonder

rig in Transvaal ontwerp word wat die hele skoolloop-
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baan tot matrikulasie sien en behandel. Tans be-

staan daar twee aparte leergange vir st. 6, die wat 

by die laerskoolleerplan ingesluit is en di~ van die 

ho~rskool. Eersgenoemde h~t tot inhoud onder meer die 

ontstaan en uitbreiding van die Christelike Kerk, dit 

wil s~ die geskiedenis van Christus tot by die sendings

werk van die apostels terwyl die leergang van st. 6 

in die leerplan van 1948 inhoudelik die tydperk~n 

Abraham tot die terugkcer uit ballingskap dek. Ge

volglik is daar gedn aansluiting van die ho~rskoolleer

plan by die laerskoolwerk nie en die indruk word ge

laat dat daar deur die opstellers nie die minste reke

ning gehou is met die voorafgaande werk nie. Daar is 

nou 'n ongelukkige toestand van tweeslagtigheid·op 

hierdie punt geskep toe die leerplan van 1948 opgestel 

is (en die saak het selfs geen aandag geniet to~ die 

laerskoolleerplan in 1952 hersien is nie.) Die logiese 

asook die ekonomiese beginsel is hiermee dus heeltemal 

oor die hoof gesien. 

Vir 'n skoolwese wat op Christelike grondslag 

rus, kan die belangrikheid van godsdiensonderwys nie 

oorskat word nie. Hierdie vak mag nie deur die seku

l~re vakke op die agtergrond verdring word net omdat 

dit geen eksamenvak is nie. Daarom is die minimum 

aantal lesperiodes te laag gestel en behoort in elke 

standerd met ten minste een lesperiode opgeskuif te 

word. 

Die inleiding handel grotendeels oor die in

houd van die leerplan as geh~el, maar gee geen metodo

logiese wenke nie. Weliswaar is aanduidings in die ge

deelte vir st. 6 - 8 (die leerplan self) vervat, maar 

dan ook weer glad niks in die twee hoogste klasse nie. 

Die leerplan gee ook geen duidelik geformuleerde doel-
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stelling nie, maar sluit verskeie min of m~~r sekon

d~re doelstellings of g~dagtegange in waarteen prisi

pi~le besware ingebring kan word. Dit s~ ons nie veel 

van die kind aan wie die keru1is gebring word nie en 

gee ook weinig aanduiding van wat van die onderwyser 

verwag word. 

Omtrent die praktiese toepassing van die leer

stof kan ook heelwat aangemerk word. Afgesien van die 

prinsipi~le sy van die saak kan hier nogtans aangemerk 

word dat die leerstof onvolledig is. Bier word ver

diepte studie veronderst~l en nogtans word in die hele 

leerplan tevergeefs na die begin- en slothoofstukke 

van die Byb&lverhaal gesoek, nl. die Skep~ing en sonde

val en die voleinding met die wederkoms van Jesus 

Christus. Dieselfde opmerkings omtrent die logiese 

eis kan bier g~maak word as by die laerskoolleerplan. 

Na die vor3gaande de&glike beplanning en toe

ligting van die lecrstof, is die te~stelling by st. 9 

en st. 10 opvallend skerp. Hier word slegs die studie

temas aangedui en die onderwyser verder in verwarring 

gelaat. Weliswaar word 'n aantal handboeke aangegee, 

maar metodologiese rigtingslyne, wanke en Skriftuur

plekke soos by die voorafgaande leergange ontbreek en 

dit juis op 'n tydstip wanneer en by 'n gedeelte van 

die werk wa~r dit vir die onderwyser onmisbaar is. 

Die studietemas se verskillende aspekte is ook 

nie altyd deeglik onderskei nie en werk verwarrend en 

so word telkens opnuut teen die logiese beginsel ocr

tree. Uit 'n bloot praktiese oogpunt lewer die volgende 

tema reeds moeiliYJlede op. Studietema nommer 3 van 

st. 9 handel oor ·die leer van Christus waar onder 

meer die volgende hoofpunte onderskei is:-



- 511 -

Mekaar se laste dra. 

Die m~demens di'en. 

Hulpbehoewendes help. 

Gevestigde belange. 

Die E:lerste drie punte hierbo.genoem, s~ onge-

veer dieselfde en kom almal nt.er op 11 die medemens dien". 

Hoe moet die leerling, of. selfs die onderwyser oor elk 

afsond~rlik uitwei? Die tekste wat die een bewys, sal 

net so duidelik van toepassing op die ander wees. 

Die punt 11 gevestigde belange" in die leer van Christus 

is besonder vaag en niksseggend en die jeugdige na-

vorser sal hom moet kEln om te begryp wat presies daarmee 

bedoel word en selfs om tekste te vind wat die begrip 

naderml toelig. 

(ii) Prinsipi~le besware. 

Uit die oogpunt van die georganiseerde Afri

kanerdom soos vertolk deur die F.A.K. se opvoedkundige 

insti. tuut, en soos me,,,rmale deur diP. Afrikaanse kerke 

uitgespreek, kan en wil die Afrikanerdom hom nie tevrede 

stel met 'n kleurlose, neutr~le, dogmalose Bybelonder

rig in die skool nie. Voordat daar nou oorgegaan word 

tot die uitspreek van prinsipi~le besware teen die 

ho~rskoolleerplan, moet eers baie duidelik met waarde

ring gemeld wordwt hierdie leerplan veelomvattend is 

en veruer gaan as net blote ondogmatiese Bybelgeskiede-

nis voor te skryf vir behandeling in die skoal. Dit 
e 

bevat spesifieke Chris~ike leersUilinge, soos bv. die 

eenheid van God, die verlossing uit die sonde, die op

standing van Jesus uit die graf, sy hemelvaart en die 

uitstorting van die Heilige Gees. Dit omvat dus beslis 

dogmatiese stcf en beoog nie net 'n mededeling van die 
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Bybelse geskiedenisverha1e nie. 

Hierdie selfde verskynsel bied egter ook grond 

vir kritiek. Alhoewel dit nog binne die voorgeskrewe 

perke van die nuwe onderwysordonnansie beweeg, soos 

die bepalings algemeen verto1k word, en terselfdertyd 

dus Christe1ike 1eerstellinge voorskryf, gaan dit nog 

nie ver genoeg om die voorstanders van die staats

ondersteunde ouer- of groepskole tevrede te stel nie. 

Omdat die doel die verchrist0liking van die staatsko1e 

is en om binne die bepalings van die onderwysordonnan

sie te beweeg, is die Christ0like leerp~te so vaag 

en algemeen moont1ik gestel in 'n poging om alle ge

sindtes en kerke te bevredig. Hierdie verskynsel met 

sy praktiese resultaat i~ in 'n C.N.-rapport genoem: 

11 Die Christelike gedagte verkry hier dus 'n humanis

tiese nuanse en kan ten diepste allfeen die modernis

ties-liberalistiese mense bevredig vir wie Christen-

dom eintlik sinoniem is met die westerse beskawing en 

demokra tiese waardebeskouinge. u1 ) 

Terwy,l die Bybelonderrig gesien word in die 

lig van die openbaring van God aan die mens en die 

gedagte aan 'n enige God nie as 'n ontwikkeling van die 

Godsbe6rip aanvaar kan word nie, soos die godsdiens-

historiese beskouing di t wil, kom die woord 11monotersme" 

soos by Abraham en die Joodse volk verme1d (op bladsy 6) 

onvanpas voor. Die open~aringsgedagte is klaarblyklik 

reeds verswak. 

Die humanistiese nuanse blyk goed uit die Chris

tusbeskouing van die leerplan (op b1adsy 8). Jesus 

1) Geref. Kerb Rapport i.s. C.N.O. aan die Partikuliere 

Sinodes van Suid- en Noord-Transvaal gelewer, 

Jan. 1954. 
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word in hierdie gedeelte, tipies van die huoanistiese 

benadering, as 'n held en 'n groot leier voorgestel -

jonk, sterk, manlik en onverskrokke. 11 Deur Hom lief 

te h&, ondergaan ons die hoogste vorm van held~er-

ering." Verder word ges~ dat Jesus vir ons die vol-

maakte voorbe~ld is van wat die mens s~ lewe behoort 
... , 

te wees. Die eerste bedenking kan teen die verto~ng 

van die Bybelfeite ingebring word. Die Skrif laat die 

klem veel mecr op ander eienskappe van die Christus 

val. Ook moet ten seerst~ beswaar gemaak wor.dteen die 

voorst~lling van Jesus as 11held1
'. Dia .'n humanistiese 

beskouing van die persoon en optrede van Christus. 

Van die versoeningslyde van Christus, as offer vir ons 

sondes, word niks ges~ nie. By genoemde ander benade-

ring, sal Hy dus Vt:;cl meer as 'n .. voorbald" wees om na 

te volg. 

Waar op bladsy 12 gerueld word dat die 11 Chris-

tus-opdrag sy heroute deur al die eeue vind", st.;.l die 

leerplan die profete en apostels in een lyn met die latere 

en ookmoderne predikers. Dit kom dus nie duidelik uit 

dat die besondere openbaring (anders as die algemene 

leiding van die Heilige Gees in die kerk) met die 

laa8te Bybelboek finaal afgesluit is nie. 

Op bladsy 14 is 'n klompie name van kerklike 

figure gegee waaruit enkeles vir spesialb bestudering 

gekies kan word. Mense soos John Wesley, William 

Booth, Albert Schweitzer en ander op die lys is ver

teenwoordigers van die metodistiese en etiese rigting 

in die godsdiens. Daar kan dus ernstige besware inge

bring word teen die beskouinge van som:tnige van hierdie 

persone en van die name op die lys kon vervang of aan-

gevul gewees het deur ander. Dit sou slfs beter gewees 
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het om hierdie hele afdeling te V€rvang deur •n voor

opgestelde behandeling van div kerkgeskiedenis bv. 

tot by die Sinode van Dordrecht 1618-1619. 

By die 11 leer van Christus" op bladsy 16 word 

niks gcmeld van die heilsboodskap as verlossing van sonde 

en dood nie. Christus word f~lik besien as 'n scsiale 

hervcrrner, in die get;;s van die soge;nc.,8.lllde "social gospel" • 

. Uit die paar aangegewe punte oor die Heilige 

Gees blyk niks van 'n persoonlik€ bestaan in die Trini

teit nie, en niks word gese oor die wecterbarende wer

king van die Heilige Gees nie. 

Die sogenaamde 11 leer van die Apostels" sluit 

as onderdele in 11 Die universaliteit van die Christen

dom", 11 Alle m.ense is e;elykwaardig voor God," 11 Alle mense 

word in die liefde van God ingesluit," en 11 Alle mense 

is broers in Christus." Dit is die modernistiese be

skouing en die verkondiging van die universalistiese 

verlossingsleer waar alle mense volkome gelykgeskakel 

word in 'n liberalistiese gelykstellingsleer. Van die 

uitverkiesing uit vrye welbehae en van die radikale 

onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges blyk hier 

niks. 

Soos reeds gesien is, ontbreek die uiters be

langrike geskiedenis van die skepJ.:,ing en sondeval in 

die leerplan. Daarsonder verloor die Kruis sy ware 

betekenis. Ook ontbreek die leer van die laaste dinge, 

asook die leerstuk oor die kerk en sakrament~. 

Uit prinsipi~le en praktiese oogpunte besien, 

sou ons die vernaamste leemtes van die leerplan van 1948 

opsom.mend wou noem: Die leerplan ly aan die gr.oot ge

brek dat dit geen duidelike doelstelling het nie. Dit 

wil almal tevrede stel en raak sodoende kant nog wal. 

Verder sondig dit veral teen die logiese eie, en baie 
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nou daaraan verbonde ooL die ekonomiese eis. Di t is 

onvolledig, ongebalanseerd, vaag. Sy boekelys is ook 

onvolledig en eensydig want die boek is byna slegs 

uit nie-gereformeerde skrywers gekies. 

(d) Wasruebepaling. 

Die godsdiensonderwysleerplan van 1948 vir 

ho~rskoolgebruik opgestel gaan dus mank aan heelwat 
as 

gebreke, prinsipie~l aoNelAtegnies, asook wat die prak-

tiese uitvoerbaartheid betref. Een van die grootste 

enkele gebreke is die totale miskenning van die vooraf

gaande behandeling van leLrstof in die laerskool; 

gevolglik ly dit aan 'n g~brek aan kontinufteit. 

Die leerplan stel ho~ eise aan die onderwysers; 

vandaar die verskynsel dat (soos voorheen reeds aange

toon) inspekteurs van onderwys verduidelikende lesings 

oor die leerplan moes gee, dat gepoog word om onder

wysers spesiaal in hierdie rigting aan albei Afrikaanse 

universiteite in Transvaaal op te lei, en daarom ook 

dat sekere ho~rskole die afdeling .,studietemas" omseil 

deur dit te vervang deur selfopgestelde leergange. 

Dit alles dui op 'n mate van misnoe~ oor die leerplan 

as geheel. 

Alhoewel daar beslis ook veel goeds in die leer-

plan te vind is, bied dit nogtans nie naby wat van 'n 

goeie leerplan verwag word nie, en dit sal wenslik wees 

dat die Departement aan die samestelling van •n nuwe 

leerplan vir godsdiensonderwys dink, 'n leerplan wat 

aansluit by die laerskool; meer nog: 'n leerplan wat 

die hele skoolloopbaan dek van die grade tot st. 10. 




