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A F D E L INN G D. 

HOOFS11UK Vli. 

KRITIESE SAMEVATTING EN SLOT. 

1, Die Lewens- en W8reldbeskouing van. Generaal J.C. Smuts. 

(a) Inleiding. 

Die lewe van die mens, sy werk, sy dade en sy gees

tesrigting moet die toets van die tyd on van objektiwiteit 

kan deurstaan. 

Smuts, met sy merkwaardige en buitengewone lewe, het 

n rol in die Suid-Afrikaanse volkslewo en in die besonder 

in die onderwysgeskiedenis van Transvaal gespeel wat n 

kenmerkende stempel op die tydperk van meer as veertig jaar 

af gedruk het. • 

Om die Smutsfiguur te ontsyfer;-~y staatkunde, sy le-

wens- en weroldbeskouing en laastelik sy onderwysbeleid 

wat voortgevloei het uit sy lewenshouding is dit nodig om 

iets to weet van •n ander volk as sy oio. Om sy loopbaan 

en sy godagtegang te begryp, moet na die Engelse volk ge

gaan word. 

Die Engelse, as ou kultuurvolk wat as gevolg van kon

kurrensie sy prestige buite die grense van die Britse ei

lande opgobou het, het n w~reldwye ervaring opgedoen in 

diplomasie, volkeverhoudinge en rassepsigologie. Hier

deur .het hulle geword die wcrelddeskundiges in die kuns 

en wetenskap van die internasionale diplomasie. Hulle 

het geweet om die miljoene mense van alle rasse en kleu

re vir hullG te win. 

Hiordie selfde volk het, nieteenstaande hulle diplo

masie, tog een onvergeeflike politieke flater begaan, en 

dit was om oorlog teen die twee Republieke aan te knoop. 

Die Britse regoring het getrag om hierdie misrekening so 

spoedig en saver moontlik na 1902 ongedaan te maak. n 

Daad van staatsrnanswysheid het gevolg en Verantwoo~elike 
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. 
• 

Regering is in 1906 dan die twee oorwonne Republioke toe-

gestaan. 

Uit hierdie staatkundige toegewing aan Transvaal het 

verreikonde en interessante verwikkalinge voortgevloei. 

Na 1906 het die groot verskil in ui tkyk tussen die Afrika-· 

ner en die Engolse imperialis en kosmopoliet langsamer

hand begin verdwyn. Die verskil van wcreld- en lewensbe-

skouing tusson die ouertwettige en onvcrvreembare kinders 

van Suid-Afrika en die vroemde, nio-aangepaste 
11
Sons-of

England11 ., het verswak. 

Die Afrikan0r, wat stoflik gcruinoer was en na 1902 

op die asso van wanhoop gcsit hot en met die kosbaarste 

besitting sy onafhanklikheid, begrawe, het na leiding op 

elke gebied van die samelewing gesoek. 

In die m2alstroom waarin die ontwrigte volk verkeer 

het, hat Gencraals Botha en Smuts die leisels geneem en 

leidinc gegec tydens die politieke verwikkelinge wat in 

Engeland in 1905 plaasgevind hot. 

Smuts , die e c:;ortydse vyand van En0cland, het •n vuri-

ge bcwonderaar van Engeland on •n vriend van die Engelse 

geword. Hy hct na vore gckom om vir 'n nuwe Transvaal in 

die bresse to tree en om die volk ooreenkomstig sy eie per-

soonlike filosofie en sta&tkunde te lei. 

(b) Sy Staa tkunde as Ui tvloeisel ~van sy Wereldbeskou
inp,. 

In sy jeug het Smuts horn tot die beluid en politiek 

van Rhodes aangetrokLe gevoel en ee;rs na die dwase Jana ... -
I 

son-strooptog hot hy Rrugerisme ondersteun. 

Met sy onderhandeling met Campbell-Bannerman in 1905 

in London oor Selfbestuur het hy tot die besef van die 

grootsheid van die Britse Ryk gekom. Dit toon hoe groat 

die invloed van Engeland op dio ywcrige Smuts was. Sy 

vyandige gcsindheid is ontwapen en Smu-Cs was voorberei vir 

wat na die Twecdc Vryheidsoorlog sebeur het. Smuts, die 
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vyandige Boer, het n vriend geword van dio vogtende vyand. 

Die ommekeer was daar, want hy hG-c die toekenning van 

Selfbestunr aan Transvaal in 1906 aanva:-1.r met alles wat 

dit me0gebring het: die finale verdwyning van die nasio

nale onafhanklikheid, die Britse vlag en onderdaanskap as 

•n voldonge fei t. Saam met Botha het hy rlinister van die 

Kroon ge.word en ook die boumeester van die Unie van Suid-. 

Afrika, waar die blanke rasse tot politieke eenheid saamge-· 

smee sou word.l) 

As jong man het hy steeds die grotere doelwit nage_ 

streef van nasionale en politieke eenheid van die blanke 

ras in Suid-Afrika, soos hy duidelik laat blyk het in n 

openbare rede van 1895. 2) As onderstouner van Kruger het 

hy die ideaal van politieke eenheid nie verwerp nie, maar 

hy wou dit nou bcreik deur middel van die Republiek in 

plaas van deur die Kaapkolonie. Na die mislukte Vryheids~ 

oorlog moes hy erken dat dit langs daardie weg nie moont-

lik was nie, en van toe a:f hct hy na unifLkasie onder die 

Britse vlag gestreef wat dan ook in 1910 verwesenlik is.3) 

Sy staatkundige unifikasie kan as •n anachronisme be

skou word omdat dit nie identies met nasionale eenheid is 

nie. Hy hct vergeet dat die opbou van •n nuwe nasie uit 

Afrikaans- en Engelssprekende bovolkingsdole die uitkoms 

moes wees van •n langsame historiose proser1 van samegroei~ 

ing en nooi t •n kunsmatige skepping van •n lei er of poli tie

ke party nie.4) 

•n Deel van die volk het horn heftig b,_:;stry omdat hulle 

die identiteit Yan die Boerevolk bepleit het. Die deel 

van die Afrikanervolk wat gestrewe hot na volkome politieko 

en kulturelc gelykstelling hot hy links laat le. Dit was 

ook in stryd met sy holistiese strewc; vir •n groot Bri tse 

1. Koers: 
2. Smuts: 
3. Koers" 
4. Ibid. 

Oktob er 1950 - Art. : D. vV. Kruger: Jan D. Smuts. 
Grater Suid-Afrika, 1 - 3. 
a.w. 
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Ryk en TI vereniGde Transvaal en later oen groot Suid-Afrika ..., 

as deel van die Ryk. Vanuit hicrdie hoobtes, het hy Trans

vaal aanskou, terwyl die siel van sy eic volk vir hom ter~ 

ra incognita gebly het. Vir horn was die eindpunt steeds 

die gohoel, terwyl die deel slogs rn.iddel daartoe was. Sy 

ideaal, wat slegs •n ui tvloeisel van sy holistiese lewens

en wercldbeskouing was, wou hy in toepassing op die blanke 

T 1 b 
. 1) ras van ransvac:;, ring. 

Smuts het die vryheidstryd en die daaropvolgende toe--

kenning van S,;lfbestu~Lr aan Transvaal as die einde van die 

tydperk beskou, diG einde van die Af~ikaner se stryd teen 

die Brit, terwyl die Afrikaner aan die ander kant dit be-

skou hot as die begin van TI nuwe stryd, nie juis om algohol1 

onafhanl~likhoid en isolasie nie, maar om .Jie erkenning van 

Afrikanergelykhoid. Hy het nie as rodder van die Afrika- ) 

nervolk ve .:skyn nie, maar van TI Bri tse w8reld wat in ter I 

me van imperialistiose mag en verowering ,-~okenmerk was. --; 

Hy hot geglo dat die redding van Suid-··Afrika nie alleen in 

die nouste sarneworking met die Britse woreld gele het nie,J 

maar in absorbsie in daardie wereld. Vir hom was daar geen 

hoop vir Suid-~Afrika voordat Afrikaner en Brit een sou word 

nie. Wat daardie eenheid sou wees, he·L; '11 ope vraag gebly. 

Smuts het die behoefte aan hierdie ecnheid ingesien en wou 

dat die eenheid gegrond word op sy opva-L c.inge van •n Suid-
2) 

Afrika binne die Britse wereld. 

Hierdie vortroue het hom in 1907 in ri unieke magspo-

sisie geplaas. Niernand. h::t horn durf weer:~preek of sy wys-

heid in twyfel druf trek nie. Hy het die politieke arena; 

in Transvaal bctroe, enig van sy soort en los van die Af-j 
rikaanse ~Jdagte. Sy landsboleid het hy in diens van TI 

onbereikbare en onmoontlike ide.::Lal gestel wat •n ui tvloei

sel was van sy holistiese lewcns- en wereldbeskouing. 

1. Koers: Oktober 1950 - Art.g D,W. Krilt'.;er: Jan C. Smuts. 
2. Die Huis_;onoot, 29-9-50: Art.: G H, Cclpin: Hoe groot 

was Genl. Srcmts? 
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( c) §L..Q!ld.erwysb.eleid as Ui tvloeisel van sy Filosofi~ 

Net soos Smuts sy onui twisb;are merk o:p die Suid-Afri

kaanse staatkunde afgodruk het, so het hy ook •n groot 

diens aan die onderwys in Transvaal gelower. 

Oorecnkomstig sy lewens- en w~reldbcs~ouing het hy 

die probleme van lewe en werold konsekwent deurdink en die 

onderwys d&arby prob~er aanpas. Sy onderwyswet was een 

van die groot bydraes in die formulering en uitbouing van 

n holistieso filosofie. Hierdio filosofie, hoewel n steek

houdende beslcouing, het tog nie die denko in die geheel be

vredig nie. Met sy eie uitkyk op di0 opvoedin[;sprobleme 

het hy die vcrband tussen opvoedine; en sy filoS'~ie irtnig 

saamgewecf. Hoewel hy nie n filosofio iL die opvoeding in 

sy wysgorige werlrn nagelaat het nie, bet hy getrag om di t 

in die praktyk toe te pas en wel in die onderwyswet van 

1907. Sy onderwyswet is in daardie je.ar deur die Trans-

vaalse parlement geloods en van kra.; c;e;maak. Die holistie-

se beskouin~ is as grondgedagte vir sy wet geneem en het 

uitgegaan van die 11geheol 11 wat vir hom, ook op politieke 

gebied, belangriker was as die 11 dele 11
• Die wet wou die 

11 geheel" in Transvaal dien en skop, ook deur die onderw;ys. 1 

Professor T.J. Eae.rhoff skryf in ve:i::-band met die ho-

lisme van Smuts in die onderwy2 soos volg: 11 For Holism • • • 

as General Smuts used it in the sense of ;iarts of Nature 

striving towards wholes, or 'the fundamental factor ope

rative towards the creation of wholes in -~he Universe', so 

I propose to use it of the unifying facto~ in various por-

tions of educ~tion that are incomplete anJ sterile until 

they are combined into a significant unit,r". 2 ) 

Hierdie 11 dele" waarop Haarhoff sinspeel, was nie al-

leen die rassesamestelling wat Smuts gepropag0er het nie, 

1. Onderwyoblad vir Christelike- en Nasio;1ale Onderwys en 
Opvocding, 1 Jan. 1951: Art.: J.C. Cootzee: Genl. Smuts. 

2. Our Changing World-View: Art.: T.J. Haarhoff: 11 The Ho
listic Attitude in Education, 103. 
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maar ook die samestellende dele van •n onderwysprogram. Die 

hele onderwysstelsel moes die idee van die geheel dien. 

Vanaf die hooc;sto liggame in die bestuur van die onderwys 

tot B.ie kleinste skoolkommissie, die metodes' in die onder~ 

wys, die loerplan en leorgange moos die dele van die ge

heel uitmaak. Sentiment, kultuur en godsdions moos opge

offer word om die geheel tot volmaakthoid te voer. Haar- : 

hoff omskryf die feite tot die gehoel soos volg: 11 It implies 

that we value in education not merely the ac~uisition of 

a set of facts and the professional skill that enables us 

to earn a living, but also the understanding of relation

ships, the forging of living links between an abstract sub

ject and h1:.man interest, the realization of perspective, 

the desire to see how a theme fits into a whole, of which 

it forms a part".l) 

Die holisme van Smuts het hier verband gehou met die 

groot tr~disio van humanisme in die breere sin. Net soos 

sy holisme hot die humanisme harmonie tussen mens en mens, 

mens en natuur gosoek. 2 ) 

As rogsgelocrde hot hy insig in die oise van alle wot-

gewing g0had. In vergelyking met die vroeere onderwyswet

tG van die Suid-Afrikaanse Republiok staan die 1907-wet in 

een opsit; bo al die vorige wette uit. Sy onderwyswet is / 

so omvattond in wetstaal en -struktuur gostel dat dit meer 

as 40 jaar lank nog steeds die algemoen geldende wet op 

die gobied van onderwys in Transvaal is. Klein verander.;. 

inge het wel in die loop van die jare voorgekom maar in die 

grond van die saak is dit vandag nog dies-..:lfde wet van 
3) 

1907. 

1. 

2. 
3. 

Die belangrikheid van die ondorwyswet van Smuts word 

Our Changing World-View: Art.; T.J. Haarhoff: 11 The Holis
tic Attitude in Education, 103. 
Ibid. , 103~4. 
Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en 
Opvoeding, Jan. 1951: Art.: J.C. Coetzee: Genl.Smuts. 
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bepaal dour die skepping van •n eie filosofie, die toepas

sing van die filosofie op die onderwys en die logiese en 

wetmatige formulering daarvan. 

(d) Objektiwisme in die Onderw_yswet. 

Smuts se filosofie het •n byna onmeetbare invloed op 

dio onderwys mot sy verskillende vortakkinge van opvoeding 

in Transvaal uitgeoefen. Die kern waarom die hele wet 

draai, is die sogenaamde 11 godsdiensklousule 11
• Geen leer

" 
stelling of do5ma van enige bosondere godsdienstige genoot

skap of sel~te mag in enige openbare skool. verkondig word 

nie", lui die klousule wat die hele g12es van die onderwys 

in Transvaal bepaal. Hierdie opva-ctende sin woerspieel 

die doel en kleur van die godsdiensondorwys, maar hou im

plisiet in dat alle onderwys, ook vir die sekul8re vakke, 

objektief, dit wil s~, sander standpunt of boginsel of · 

leerstelling doseer moet word. Objektiwiteit en geen sub-
' 

jektiwiteit nie is die strowe in die onderwys. Die bruik

baarheidsre'cl vir die gemeenskap of staat is die maatstaf 

en doel van die opvoeding en die enkeling verloor hier sy 

reg van bestaan. Die vryheid van die selfstandige gedagte, 

van die gesproke en geskrewe woord, van handeling en daad 

word hom ontneem. Daar is geen oinddoel nie, maar net on-

middellike, tydelike doeleindes wat volgens die waarde- of 

utiliteitsbegrip van die pragmatisme wissol. Op hierdie 

standpunt het Dewey ook gestaan, naamlik dat hy die onmid

dellik tydelike doeleindes wil gebruik, maar niks van TI 

einddoel wil w2ot nie: 11 Educators have to be on their guard 

against ends that are alleged to be general and ultimate".l) 

Volgans die standpunt van Dewey is daar dan ook goen 

plek vir ~ Christelike lewens- en w~roldbeskouing nie, wat 

volgens die Woord van God •n bepaalde einddoel het met om-

lynde onmiddellike dooleindes wat na oersgenoemde heenlei. 

1. Dewey: Democracy and Education, 127: Vgl. ook Nunn: 
Education, its Data end First Principles, 5. 
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Hy wat TI dissipel van Dewey is, het geen Christelike le-

w2nsbeskouing nie. 

In die objektiewe beskouing word ook •n vorm van hu-

manisme, naturalisme en realisme govind. Die kind bring 

sy eie lewensprinsipe en lewenskrag saam en moet homself 

daarui t voortontwikLel. Die kind is outonoom. Daarom moet 

die kind kans gogGe word om te lewe~ sy eie, persoonlike, 

individuele volle l€we.l) 

Vir die Christen wat sy Bybel en belydcmis as r..orm 

aanneem en dit as geldende maatstaf by die formulering van 

die doel van die onderwys gebruik, is dit vreemd dat vir 

andere die kind self, die gemeenskap, die individu of die 

etiek van die godsdiens losgemaak,as norm dien. Hierdie 

norme ding met die Christclike lewens- en wereldbeskouing 

mee in die bepaling van die doel van onderwys. 2 ) 

Die onderwyser moet die feite oor ·n bepaalde probleem 

van alle kante bcnader en dit dan aan die leerlinge oorlaat 

om self die antwoorde to vind, want die betekenis van die 

dinge sal in die dinge self opgesluit le. As daar proble-

me by die kind ontstaan, is dit die taak van die-leerling 

lf d . bl te los. 3 ) om se ie pTo eem op 

Volgens standaarde moes tog bepaal word as daar wel 

oplossings van probleme verkry is. Probleme, in godsdiens-

onderwys sander verklaring en uitleg volgens dogma of leer

stellings verkry, is ondenkbaar. 

In die verband het die wet van Smuts gefaal en was dit; 

selfs in stryd met sy eie filosofie. Sy holistiose filo-

. sofie bring •n holistiese houding in die onderWJs en opvoe- f 

d . 1 l'k k } l' t' d' 4 ) \ ing en gevo g i oo TI 10 is iese opvoe ing. 

So•n toestand van objektiwisme kan tot skeptisisme lei. 

l, Arndt~ John Dewey's Philosophy of Education, 22-26. 
2. Greyling: Christelike en Nasio:aale Onderwys, Dl. 1,73. 
3. Onderwysblad vir Christelike en Nasionale Onderwys en 

Opvoeding, 1 Jan. 1951: Art.: prof, Coetzee: Genl.Smuts. 
4. Ibid. 
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Dit skep TI toestand van onsekerheid, dwaling en wyfeling 

omdat die kind eenvoudig alleen golaat word. Uit die cha

os van wis&elgedagtes mo et die onvolwa.~rdige j eug sy ei e 

lewenswaardes bepaal en sy eio nor:me opstel.l) 

Hierdie wyse van opvoeding is in stryd met die doel 

van die nasionale onderwys en opvoedinG. Dit bowys niks 

anders as TI ondiens aan die opvoeding nie en werk TI wanop-

vatting by die kind in die hand. Goeie onderwys vereis on-

derrig in die eenvoudige grondbeginsels en begrip van le-

wens- en wereldraaisels, want die opvoeder is verantwoor-

delik vir die vormende karakters van die opgroeiende jeug 

wat aan sy sorg toevertrou is. 

2. Die Calvinistiese Lewens- en Wereldbeskouing. 

(a) Algemeen: 

Afkomstig ui t •n voorgeslag van drie van die hoogsont-

wiklrnlde volke van Europa, met die rype erfenis van fisie

se en gecst~skracte, het die Afrikaner n~~jarelange hand-

hawing9tryd TI eic,volksgeme~nskap in Suid-Afrika gebou. Saam 

met hulle Bybel en Protestants-Christelike uitkyk op en 

waardering van die lewe het hulle na j.are van arbeid en 

stryd in die eie Suid-Afrikaanse bodem wortel geskiet en 

eindelik het •n eie selfstandige Afrikaanse kul tuur ontwik-

kel. 

Goloof, daadkrag en nasiodions, verenig met die sui-

were, eGnvoudige Christelike idealisme, daarin is bevat 

die siel van die Afrikanerkind, die simbool van die Afri

kaanse opvoodingsideaal. 2 ) 

(b) Grondslae van die Christelik-Nasionale Ondcrwys. 

Hierdie nasionale woreld- en lewensbeskouing wortel 

net so diep in die sielelewe van die nasie as die res van 

1. 

2. 

Onderwysblad __ vir c. en N.O. en Opvoeding, 1 Jan. 1951: 
Art.: J•C•.Coetzee: Genl. J.C. Smuts. 
Keyter~ Dringende Vraagtekens in ons Opvoedihg en On
derwys, 70. 
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sy kulturele bosit. Trouens, dit is die nasionale wereld

en lewensbeskouing wat aan die kultuurbesit sy spesifieke 

kleur en waarde verleen. Daarom kan kultuurbesit en we-

reld- en lewensbeskouing nie van mekaar geskei word sender 

om oersgenoemdo te vermink nie. 

Die mens 1110ot dus ui t sy natuurlike bodem opgroei en 

ontwikkel, anders word hy in sy wordincsproses gestrem. 

Opvoedil'.1£ is ffi_o •n individuele saak nio maar die opvoeding 

en ontwikkelin;; van die individu en nasie is •n ineenska-

keling. Opvo~dine; is dan alleen g:;sond en vrugbaar wan-

no2r die lewcnsproscs vol5ens sy nasionale samestelling en 

bestemming plaasvind. 1 ) 

Die skool en onderwys, die doeloewuste, sistematiese 

opvoeding moot uit die natuurliko stam- en nasionale lewe 

ontwikkel. As dienaar van die nasio moot by met albei 

voete diep in die nasionale lewe staan, en moet hy die na

sionale wereld- en lewensbeskouing, die nasionale kultuur, 

taal, godsdions, volksmoraal, wetenskap en kuns en loefwy~· 

se tot sy grondslag en inhoud aannoem. 2 ) 

Die onderwys en opvooding mo et d:L o hele mens tot sy 

onderwerp van bchandeling h~. Dit moet agter lewe en ge-

meenskap, a5tor liggaam en gees, kennis en verstand, wil 

ern smaak indrint;, en die persoonlikheid self probcer vorm 

tot •n mens van God wat volkome kan wees, vir elke goeie 

werk volkomo toegc;rus.3) 

Die Christen stel tewens sy lcwons- en w~reldbeskou-

ing as die scntrum van alle bcskouingo; hy ken aan hom 

die sentrale plok toe vanw~ar hy sy lig oor gans die skep-· 

ping van God ve:csprei. Die onderw;ys is nie net tot •n doel 

van dio persoonlikhoid bepork nie, ma2r dit moat die mens 

in sy opvoedende strewe langs sy hole lewonsweg na God toe 

1. Koyter: Drinbonde Vraagtokons in ons Opvoeding en On
derwys, 44-5. 
Ibid., 48. 
Cootzeo: Algemene Teoretiese Opvocdkunde, 99. 
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lei. Daarom kan die onderwys nie neutraal en rasioneel wee 

nie. •n Opvoeder beskou die Bybel as die bron van die lewo. 

•n Ware opvoeder put sy kennis van die onderwys ui t die By

bel en aan die Woord word normatiewe gesag toegeken. Die 

Bybel en die Bybel alleen is die maatstaf waaraan sy lewe 

en geloof gGtoets word. Hierdie rigsnoer strek hom ook 

nie uit net tot eon lewensterrein nie, maar laat sy suiwe-

rende en keurende invloed op alle lewonsterreine geld.Die 

beginsel deurloop en deurstraal die lewe en elke lewensge-

bied waarop die opvoeder hom beweog. 

Die onde:rwyser met •n Christelike lewens- en wereldbe

skouing bet dus in die Bybel •n obj cktiewe normatiewe ge-

sag. Hy moot na objektiwiteit strewe en nie sy onderwys 

in oppervlakkige subjektiwiteit laat ontaard nie. Dit is 

wat vandag in die onderwysworeld hoogty vier: •n subjekti-

wisme wat uit ongeloof gebore is en die norm van die Skrif 

verwerp. Die Ghristelike opvoeder dobbcr nie van die een 

utiliteitsnorm na die antler nie, m2ar hot iets konkreets 

wat eenheid, kontinuiteit en rigting aan die opvoeding gee. 

Omdat geen ondcrwys neutraal is nie en alle opvoeders 

bewus of onbewus n eie lewens- en werldbeskouing huldig, 

daarom se die Christelik-nasionale opvoeder dat ook hy ge

wettig is om sy skool in te rig volgens sy eie Christelike 

filosofie. Met die Bybel as norm wat eonheid en stabili-

teit aan die o~voeding gee teenoor die grenslose subjekti

wisme en die relatiwiteitsidee in die onderwys vandag, goe 

di t aan hom •n histories-getoetste ui te,.msetting van die. 

waarheid.l) 

Die nuwere opvoeding erken vandag allerwee dat die na

sionale lewens- en wereldbeskouing in die opvoeding reg en 

gewettig is. Hierdie lewensbeskouing vind vir die Afrika

ner uiting in sy liofde vir n gemeenskaplike vaderland, 

1. Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys, Dl. 1,27-. 
35. 
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geskiedenis, godsdiens, kultuur en eie nasie. Net soos 

ander volke hulle eie onderwysst0lsel uit die eie bodem 

laat ontwikkel het en hulle eie lewensbeskouing in die on-

derwys huldig, so maak die Afrikanervolk ook aanspraak op 

•n eie Christelik--nasionale onderwysstelsel. 

So•n onderwysstelsel is plarunatig opgestel met in dui-

delik opgesette doelstelling. 

(c) Die Doelstelling van die Volksonderwys. 

Die Christelik-nasionale onderw;ys se strewe is om hel-

derheid en klBirheid omtrent die opvocdingsideaal te stel. 

Die Christelike lew0nsbeskouing bied •n duAIJelike norm vir 

die bepaling van die opvoedingsideaal. Hierdie doel word 

in die Skrif gevind en H. Bavinck omskryf dit soos volg: 

"Ze (de Schrift) diende niet a1: .. een als een midd~l tot vor-

ming van de mensch, maar ook als een ideaal waartoe hy op

gevoed moes worden".l) 

Die doel volgens die Christelike lewens- en wereldbe-
• 

skouing is nie bevooroordeeld teenoor die eise wat die kind, 

die gemeenskap of die staat aan die opvoedingsideaal stel 

nie, maar deur die veelsydigheid van die doel erken dit 

dat elk van die norme medescggenskap in die bereiking van 

die doel het. Elke..:;n van die norme is onmisbaar in die be-· , 

r8iking van die einddoel. Hierby kan gevoeg word dat die 

doel deur ~ werklike realisme bepaal word. 2 ) 

Omdat die doel van die Christelike lewens- en wereld-

beskouing die eenheid tussen die opvoedingswerk van huis, 

kerk, skool en staat bewaar, is dit vir die Afrikanerkind 

die hoogste •. 

Die opvoedingsideaal is om die eenheid tuss.en die lig--

game te bewaar en die verband op •n Christelike basis te be

hou. 

Net soos die doelstelling volgens die Christelike be--

1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 29. 
2. Grayling: a.w., 83. 



- 360 -

gi~sel wat vanwee sy oorsprong, naamlik die Bybel, aan

spraak maak om universeel en altyd geldend te wees, so 

bepaal die nasionale beginsel duidelikheid en helderheid 

in die onderwys. Die kind ontvang onderwys in sy moeder

taal en in die taal kan hy sinvol dink, want dit is die ba-

sis van alle onderwys. •n Vreemde taal d wing •n vreemde· om-

gewing op horn af en sy gedagtemiddele word horn ontneem. 

Die eie taal verseker oorspronklikheid, terwyl n vreomde 

taal en n te vroe~ absorbering van n vreemde kultuur die 

skeppingskrag verdoof en die indi vi du op naaping afstu . ...:.r. 

Alle oorspronklikheid word ondermyn sodat daar van ophef

fing en verfyning van die eie taal en kultuur geen sprake 

kan wees nie. 1 ) 

Die moedertaal kweek ook selfvertroue en koers en n 

vaste fondament word gele. As •n kind deur •n vreemde taal-

en kultuurmiddele opgevoed wordy word hy geleer om geen 

liefde vir die eie taal en kultuurskep)inge te he nie. Die 

kind verloor dan alle selfrespek en selfvertroue en ont-

wikkel n verlammende minderwaardigheidsgevoel. Die vreem

de kul tuurgo0dore kweek by die kind •n onware internasiona-

lisme. Vir die eie moet eers konnis en waardering wees 

voordat die vrecmde begryp en beoordeel kan word. Daar 

moet eors ~ ei~ gesigspunt wees voordat die vreemde deur 

vergelykinb botekenis en waarde kry. Aanvaar eers die na-

sionale beginsel in die doelstolling van die onderwysy dan 

sal die verhouding tot die eie en tot die vreemde in orde 
2) wees. 

In die strewe om die kind op te voed in die eie kul-

tuurskep:;:,inge volgens die eie lewens- en wereldbeskouing 

is die skoolleerplan •n belangrike bepalonde faktor. 

(d) Die Leerplan in die Volkskool. 

Die Christelike lewens- en wereldbeskouing stel bepaal-

1. Nel: Ons Joug en sy Nasionale Vorming, 31-32. 
2. Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys, Dl. ~,84-

88; Instituut vir C.N.O.: C"N.0.-beleid, 13. 
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de eise aan die vakke in ~ leerplan sowel wat hulle inhoud, 

gees en rigting as wat hulle r~ngorde betref. 

(i) Die inhoud, gees en rigting van al die vakke op skool 

sal ooreonkom met die Christelike beginsel. Daar wora ver-

wag dat die Christelike skool positief sal staan. Dit bo

teken dat gans die skepping van God in die wette van die 

natuur en in die arbeid van die mens daar is om van te 

leer. Geon sodcprekery word verwag nie maar dat die waar

heid gehandhaaf en die eer van God bewaar sal word; dat 

in die wette van die natuur en in die arbeid van die mens 

God aanskou en Sy bestier erken sal word. 1 ) 

(ii) Die tweede eis is dat godsdiensonderwys een van die 

vakke op die laer en middelbare skool sal wees en geduren-

de die skoolure deur die onderwyser self onderrig sal word. 

Die Bybel eis dit self dat godsdiensonderwys as een van die 

vakke in die leorplan en in die skoal deur die onderwyser 

doseer sal word. Gods Woord bevostig dit met die woorde: 

"Hoor , Isr~el,die Here onse God is D onige Here. Daarom 

moet jy die Hore jou God liefhe met jou hele hart en met 

jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat 

ek jou vandag boveol, moot in jou hart wees? en jy moet dit 

jou ki.nders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis 

sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan".2) 

Omdat die skoal ~ verlengstuk van die huis is, kan nie ge

se word dat hierdie eis net tot die ouers gorig is, of tot 

die huislike opvoeding nie, maar ook tot die Christelike 

onderwyser wat in die plek van die ouer optree. 

Een van die bykomende redes wat godsdiensonderwys op 

skool noodsaaklik maak, is dat die skoal vandag die belang-

rikste vormende faktor in die lewe van n volk is. Daarom 

mo et godsdiensonderwys nie net self van •n hoe gehal te wees 

nie:f maar moet di t die sentrale plek in die leerplan inneem 

1. 

2. 

Coetzee: Algemene Teoretiese Opveedkunde, 99; Insti
tuut vir Christelik-Nasionale Onderwys: a.w., 11-12. 
Deut. 6:4-7. 
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en die hele maatskappy beinvloed. Dio godsdiens moet deur 

sy normaticwe aard kultuuroorheersend wees. 1 ) 

Om ecnheid en kontinuiteit in die opvoeding te verkry 

wat van die huisgesin, skool en kerk ui tgaan, is di t nood·

saaklik dat die Christelike huislike opvoeding aansluitend 

by die onderwys gemaak word. Dit is die onvervreembare reg 

van n Christelike onderwyser aan •n Christolike skool om 

aan •n Christenkinders godsdiensonderwys te gee. As hy in 

gebreke bly om dit uit te voer, word hy in sy opvoedende 

werk gestrcm. As •n onderwysor nie godsdiensonderwys be-

hoort te gee nie, moet hy ook ophou om onderwyser te wees, 

want sy bewuste of onbcwuste invloed is daar dan net so 

skadelik. 2 ) 

(iii) Die derde eis is dat by die lrnuse en behandeling van 

die leerstof in die vak godsdiensondcrwys algemene kultuur

goed nic op g0lyko p!iil i1c:t dio Bybel geplaas mag word ni@. 

Daarom eis die Christolike skool dat niks bokant of gelyk 

met die Skrif gestel mag word nie.3) 

(iv) Die viorde eis is dat in die rangorde van die vakke 

die godsdiensonderwys s~ntraal sal wees. In hierdie ver

band moet op die waardebepaling van :.:_odsdiens ~s vak gelet 

word. Die toerusting in hierdie vak moot die beste wees. 

Die voorbereiding in die vak is TI noodsaaklike vereiste en 

daarby moet die beste metodes gevolg word. Die onderwyser 

moet besef dat die metodiese onderrig van die vak hemels

breed van die ander skoolvakke verskil. Dit moet as n be-

sondere vak behandel word. 

06r die rangorde van die vakke haal Bavinck die vol-

gende aan:uDe ziel is mecr waard dan het lichaam, de geest 

is edeler dan de stof, de mensch is bolangriker dan de na-

tuur en de idealen goederen zyn ryker schatten dan die, -

l. 

2. 
3. 

Inspan - Aue~·· 1946 - Rede F.A,K.-Kongres - Julie (a) 

(b) 
1946; 
Greyling: 
106. 

Christclike en Nasionale Onderwys, Dl,l, 

Grayling: a.w., 107. 
Ibid., 11. 
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welke gemeten en gewogen, geteld en berekend kunnen wor

den". l) 

Daar moet ook gelet word op die invloed wat godsdiens 

as vak op die ander skoolvakke uitoefen, want al te dik

wels is daar •n skeiding tussen godsdiensonderwys en die 

ander vakke. Soin skeiding bring •n verdeelde persoonlik

heid. Dit werk •n valse begrip van die godsdiens in die 

hand en dit gee in verkeerde lewensuitkyk. 2 ) 

Die Christelike skool probeer hierdie dualisme vermy 

en sorg dat daar die nouste verband tussen godsdiensonder

wys en die antler vakke sal bestaan. Die skool moet dieself

de gees em rigting in al sy handelinge openbaar deur •n sen

trale plek aan godsdiensonderwys toe te ken en sodo~.11,le 

invloed oor die hele onderwys te versprei. 

Die onderwyser moet in sy Christelike beskouing abso

luut positief in die godsdiensonderrig staan en geen neu

traliteit openbaar nie. F.M. Huizenga het hom oor die neu

trale houding soos volg uitgelaat: 11 Non-religion or neutra

lity is an impossible position to be maintained in educa

tion. Religion simply cannot be avoided. It touches the 

whole field of education at every point';. 3 ) 

•n Eenheidstandpunt moet hy teenoor al die probleme 

van die huis en skool inneem. 4) 

(v) Die la~ste eis van die volkskool is dat ware godsdiens

onderwys en ni e •n godsdiensonderwys bo geloof sverdeeldheid 

gegee sal word nie, In die skool, wat die neutrale stand

punt inneem, word godsdiensonderwys bo geloofsverdeeldheid 

gegee. In die gemengde skool word aan kinders van alle 

kerkgenootskappe gesamentlike godsdiensonderwys met die 

uitsluiting van die dogma onderrig, hoewel die Bybel as ge

meenskaplike ~renbron van die Christelike waarheid erken 

word. 
1. Bavinck: Paedagogische Beginselen, 164. 
2. Greyling~ Christelike en Nasionale Onderwys,Dl.1,115. 
3. The Banner - 9 Julie 1948: Art. Huizenga: 11 May I still 

support the Public School". 
4. Greyling~ a.w., 116. 
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word. 

Godsdiensonderwys bo geloofsverdeeldheid in n demo

kratiese staat beoog eenheid onder die volk en daarom kan 

hy niemand bevoorreg in so•n staatskool wat onsektaries is 

nie. Aan die ander kant is so•n godsdiensonderwys bo geloofs~ 

verdeeldheid oppervla.kkig; die onderwys en onderwyser 

word verlaag want sy diepste lewensoortuiging moet gesmoor 

word. Dit werk vernederend en dit is konsensiedwang. 

Hierdie stelsel laat huisg2sin en skool bots, want die kon

tinuitei t van die onderwys tussen huis en skoal word on

derbreek. Die konf essionele huisgodsdiensonderwys word 

dvur die interkonfessionele van die skool vervang. 1 ) 

Daarom eis die Christelike volkskool dat daar ware 

godsdiensonderwys sal wees en nie een bo geloof sverdeeld

heid nie. 

Aanvullend bo godsdiens- en moedertaalonderrig volg 

burgerleer waardeur elke leerling van die land tot n chris-

telike en nasionale burger gevorm moet word. Die onderwys 

in burgerleer moet sodanig wees dat elke leerling op sy 

beurt deur die goeie beoefening van sy regte en die nako-

ming van sy verantwoordelikhede en pligte die Christelike 

en nasionale karakter van die huisgosin, kerk, samelewing 

en staat sal eerbiedig, bewaar en b2stendig. 2 ) 

Deur die vak aardrykskunde moet die kind geleer word 

dat hy in •n eie landsbodem gewortel is soos dit deur die 

Skepper vir hom bepaal is. Sy kennis van die vak in die 

skoal verwerf, moat hom sy eie landsbodem laat liefkry. 

Hierdie geworteldheid in en gehegtheid aan die eie bodem 

moet die kind daartoe lei om dit te alle tye te verdedig, 
3) 

te verbou en te verbeter. 

Die vak goskiedenis wat naas die moedertaal die groat 

middel is om liefde vir die eie te kiveek, vul •n belangri-

1. Greyling~ Christelike en Nasionale Onderwys,Dl.1,133. 
2. Instituut CoN.Oog CoNoO.-beleid, 13. 
3. Ibid., 14. 
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ke plek in die leerplan van die Christelik-nasionale skool. 

Die vak moet-in die lig van die Godsopenbaring gedoseer en 
• 

gesien word as die vervulling van Gods ractdplan vir die 

wereld en die mensegeslag. Die ge:~iedenis moet betrag 

word in die lig dat God soewerein is en dat God, in die 

volvoering van die groot taak wat Hy aan die mensheid op

gedra het, afsonderlike nasies en volke gewil het en aan 

elke afsonderlike nasie en volk sy besondere roeping en 

taak en gawes gegee het. Die jeug kan alleen die taak en 

roeping van die ouer geslag oorneem en voortsit as hulle 

deur die geskiedenisonderwys •n ware visie kry van die her

koms van die nasie en sy kulturele erfenis. 1 ) 

Die vraag is nou in hoeverre die Smutswet aan die ei-

se van die nasionale lewens- en wereldbeskouing voldoen 

het. 

3. Die Smutswet getoets aan die Nasionale Lewens- en We
reldbeskouing. 

(a) Inleidin_g. 

Niemand sal wil beweer dat die teenswoordige onder

wysstelsel in Transvaal algemene tevr0denheid gee nie. In 

Transvaal is d20x steeds wrywing, vervorming en hervorming 

op onderwysgcbied. Die Afrikanervolk wil nog by die begin

sels leef waaraan hy sy ontstaan en voortbestaan te danke 

het, en wat hom teen algehele ontaarding en verwording be

skerm. 

Die grondslae van die onderwys is gele en nou word 

daarop verder voortgebou. Dit is vraagstukke van admini

strasie, organisasie en beheer. Van offisiele kant is daar 

geen voorstelle dat daar •n keer tot die fondamente af gedaal 

sal word nie. As na die b?woners van die land gegaan word 

waar die soort onderwys gegee word, kan gemerk word dat 

hierdie volk ongetwyfeld reeds sy beslag gehad het in die 

1. Instituut C.N.O.: C.N.0.-beleid, 14-15. 
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19de eeu toe die Britse verowering van die Kaap plaasgevind 

het •. Hierdie volk het toe reeds in bre~ trekke sy lewens

opvatting ~ al is dit onbewus, klaar gevorm, Hier was dus 

n gevestigde gemeenskap in die begin van hierdie eeu wat 

nie meer Europees gcvoel en gedink het nie, maar wat n 

diepe en duidelike Afrikaanse lewensbeskouing in hom omge

dra het en op grand waarvan hulle ondarwysbeleid gevorm is. 

Die natuurlike grondslag vir •n onderwysstelsel sou dus 

gesoek moes word in die aard van hierdie land en die le

wensbeskouing van hierdie volk. In plaas daarvan is die 

onderwys na vorm en inhoud n getroue weergawe van wat eie 

is aan die Brit, 6000 myl van hier. Hierdie feit is reeds 

n genoegsame bewys vir die stelling dat, as van n Suid

Afrikaanse stelsel van volksonderwys vir die toekoms ge

praat wil word, daar opgehou moet word om te lap en te 

timmer aan die onderwysgebou wat op •n on-Suid-Afrikaanse 

en onnasionale fondament rus. Hier kan geen sprake van 

hervorming wees nie, maar van prinsipi~le verandering, wat 

nie veel minder is as n rewolusie op onderwysgebied in 

Suid-Afrika nic. Dit is al uit die oog verloor dat hoewel 

die volk Europeane is, hulle lankal nie meer Europe~rs is 

nie. Die kinders van die volk kyk die lewe in met Afri-

kaanse oe. Hulle cerste lewenservaring en lewensinsig is 

sterk onder die invloed van hulle vaderland. 

Omdat die nuwere opvoedkunde vandag allerwee erken 

dat die nasionale lewens- en wereldbeskouing in die op

voedkunde reg en gewettig is, 1 )en omdat die skool en on

derwysstelsel van elke land dan ook altoos die gees en 

rigting van daardie land weerspie~l 1 daarom sal nou nage

gaan word of die Smutswet die gees en rigting van die eie 

land vertolk. 

' 
1. Vgl. hier: Dr. H. Eavinck: De Nieuwe Opvoeding; John 

Dewey: Democracy and Education; T.P. Nunn: Education, 
its Data and First Principles. 
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Die Godsdienstige Grondslag van die Transvaalse 
Onderwys. 

In die verband sal die 11 Verslag van die Provinsiale 

Onderwyskommissie van Transvaal" (die Nic~l-verslag) in 

1939 in oenskou geneem word. 

,(i) Die Dael van die Onderwys. 

Onderwys word omskrywe as 11 •n voorbereiding van die le-

we". Die plig van die verskillende onderwysinstellings is 

dan 11 om die ontwikkeling van die kind en van die jeugdige 

persoon op so•n manier te lei dat hy voorberei word om die 

verantwoordelikhede en voorregte van die lewe op hom te 

neem en to geniet en om •n waardige plek onder sy medemens 

in te neem".l) 

Hierdie opvatting van die doel van die onderwys kan 

nie anders as humanisties bestempel word nie. Die humanis 

stel die mens die hoogste. Op skoal word die kind dan~e

vorm tot •n ontwikkelde of sedelike persoonlikheid. Die 

mens in die kind word as doel van die opvoeding gestel. 

Die doel van die onderwys le dan nie in God, in die kerk, 

in die skoal of in die maatskappy nie, maar in die mens 

self. Die bepaling is dus volslae sekuler en die gods-

dienstige word gemis. 

Wat die onderwys volgens die Christelike skool beoog, 

is die toewyding aan die groat taak wat God aan die mens 

toevertrou het. Die mens word gevorm tot mense van God wat 

tot elke goeie werk volkome toegerus is. (2 Tim.3:17). 

Die onderwys beoog dus nie net blote intellektuele 

voorbereiding nhe, want dan kom die godsdiensonderrig op 

skool los te staan naas die onderwys, soos dit vandag in 

die staatskool is. Die Bybelse geskiedenis en die Bybelse 

waarheid moet die middelpunt in die opvoeding vorm. Die 

ideaal van n Christelike opvoeding in huis en skool is: 

1. Verslag: Transvaalse Provinsiale Onderwyskoimnissie, 
1939, Art. 16. 
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11 waarachtige godsvrucht, organisch met de gelyke kennis en 
' 1) 

echte besanaving verbonden". 

Die indruk wat van die beginsel.van die staatskool 

verkry word, kan tipeer word met die volgende woorde van 

J. Woltjer: 11 Zuiver intellektueel onderricht, zonder enige 

zedelyken of godsdienstigen gr'ondslag, wat niet all"een 

volkbedervend en maatschappy verv 1oestend maar ook prak

tisch onmogelyk is". 2 ) 

Die Christelike en nasionale beginsel moet die hele 

skool deurdring en dus ook die leermetode3 bepaal. 

(ii) Godsdiensonderwys. 

Aangosien baie Afrikaners beweer dat die Christelik-

nasionale onderwysstrewe sy grondslag in die onderwyswet 

van 1907 vind, sal daardie dele van die Wet wat op die 

Christelik-nasionale betrekking het, van nader besk,ou word. 

Artikel 34 van die wet bepaal wie onderwys mag gee en 

wie nie, en wie van die lesse verskoon kan word. Verder 
• 

word die weso of kern vari die wet, wat die aard van die 

saak raak, naamlik die verbod op die vorkondiging van dog

ma, in hierdie artikel bepaal. 

Die provinsiale ondorwyskommissie het gevoel dat die 

stelsel van· staatskole nooit deeglike Christ'3like opvoeding 

kan gee nie. Die hele onderwys op die staatskole is nie 

deurdring van die Christ~like boginsel nie. Die kommissie 

is tewens daarvan oortuig dat die bovolking va~ Transvaal 

verlang dat hierdie godsdiensonderrig in ~ Christelike gees 

en 11 as •n integrerende gedeel te van die skoolleerplan" ge

gee moet word.3) Die staatskool moet n Christelike kleur 

kry. Volgens die kommissie het die getuies •n betreurens

waardige voorstelling g0gee wat godsdiensonderrig betref. 

1. Bavinck~ Paedagogische Beginsolen, 53. 
2. Gesitee~: Koers: Feb. 1940: Art.: P.J. de Klerk en J.D. 

du Toit: 11 Die Godsdienstige Grondslag van die Onderwys in 
Tvl. 

3. Verslag: Onderwyskommissie, Transvaal, 1939, Art. 540. 
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Sommige het van die agterlikheid van hierdie vak gepraat 

en hulle het bewecr dat die Bybelles erg verwaarloos 

word, met die gevolg dat die godsdiens tot ~ blote forma

li tei t in baie skole verv~l het. In somm.::...ge skole is 11 By

belondcrrig ·n wrede klug". 1 ) 

Die kommissie se kom:mentaar oor die godsdiensonderwys 
' 

volgens die skoolwet is al juis •n aanklag teen die wet self: 

11 
Godsdiensonderrig mo et nie net •n vak in die leerplan wees 

nie, maar moet die hele lewe van die skool deurtrek en 

beinvloed". 2 ) 

Nieteens•aande art. 23 van die rapport oor 
11
Christeli

ke onderwys" handel, bly die funksie van die onderwys vir 

die kommissic net soos dit by Smuts was~ wereldlik en mens

lik. Nerens word in die wet vermeld dat die hoogste fUnk-

sie van die onderwys die aankweking van waaragtige godsvrug 

is nie. 

Die Christelike godsdiens as Bygelse geskiedenis en 

as Bybelse wa2rheid moet die middelpunt van die hele onder

wys ~itmaak. Alleen waar die lewende Woord van God regee~, 

alleen daar sal die Gees wat in die Woord van God spreek, 

alles deuradem, sonder dat daar iets verwronge merkbaar 
3) 

word. 

Wat die wet dus bied, is ondogrnatiese Bybelse geskie

denisonderrig. Hoe daar ookal probeer word om objektief 

teenoor die Bybolse geskiedenis te staan, slaag niemand 

daarin nie. Willekeurig of onwillekeurig word altyd ~ 

standpunt ingencem; dogmaties en leerstellig sal die on-
' 

de:eizyser altyd wees. Of die Bybel bc:;skou word as die Woord 

van God, of as die van die mens of as ons koud of neutraal 

daar teenoor staan - alles bly dogma. Niemand kan hom in 

1. Verslag: Onderwyskommissie, Transvaal,1'939, Art. 542. 
2. Ibid., Art., 544. 
3. Koers: Feb, 1940; Art.: De Klerk en Du Toit: Die Gods

dienstige Grqndslag van die Onderwys in Tvl., 28. 
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die daad van ondcrwysing vry maak van alle subjektiwiteit 
1) 

n'ie. 

Kan so'n standpunt ten opsigte van die godsdiensonder

wys van die skool as grondslag van die Christolik-nasionale 

onderwysstrewe bcskou word? Al sou daar ook volgens wet 

dogma op skool onderrig kon word, sou dit nog nie die skool 

Christelik maak nie. 

Dr. Greyling stel hierdio saak baie duidelik. Hy wys 

daarop dat die Bybelse geskiedenis soos dit in die ~et be-

paal is, slegs il g0wone skoolvak soos enige ander vak is. 

Al word die vak ook hoe good en deur die beste onderwysers 

gedosoer 9 kan dit die skool nog nie Christelik maak indien 

di t geisolcord is van die ros van die lr.ennis en lewensop~· 

vatting van bcide kinders en onderwys~rs nie. TI Christeli-

ke skool is nio net Christolik in die vak godsdiensonderwys 

nie, maar ook in al die antler vakke en s2ke wat tosame die 
2) 

skool ui tm<::-i,ak. 

Gestel nou hicrdie vak word dogmatics gegee en die res 

van die skoolvvcrk word onchristolik en selfs anti-christc-

lik aangcbiod, dan is die skool net so heidens as enige 

ander skool. TI Christelike skool betoken TI skool waarin 

die hele inrigting in sy doel, onderwys en ak.tiwiteite die 

Christelike lewens- en woreldbeskouing vertoon en nie net 

alleen die vlag van godsdiensonderwys opsteek om daardeur 

te toon dat die vesting nog nie in die hande van die vyand 

geval het nie.3) 

Die onderwyswot rep nie •n enkel0 woord oor die lewens

en w~rcldbeskouing nie, maar dui tog aan dat selfs in die 

vak eodsdiensonderwys nie eers die Gercforme.;rde opvatting 

gehuldig mag word nie. Hiervolgcns is dit duidelik dat die 

wet nie die grondslag vorm van die s-Crewe van die Christe-

1. Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys, Deel 1,25. 
2. Ibid., 15. 
3o Ibid.~ 19. 



- 371 -

likheid van die skool as gel'.leel nie. 

(c) Die Nasionalo en Opvoedkundi.B_G Grondslae van die 
~ransvaalse Onderwys. 

Die Nicol-verslag hot ook iets te s~ gohad oor die 

nasionale grondslag van die Transvanlso onderwys soos dit 

nog vanaf 1907 voortgegaan het. 

Dit is son belangrike manifestasie dat die artikel in 

sy geheel nangchaal word: 

11 0ns vertolk dio nasionalisme in die onderwys as 
onbao .. tsugtighoid en die aankweek van die gees 
van diens wat elke enkeling a3n die geheel bewys. 
In hierdie sin word dit 'n gesonde teenmiddel vir 
selfsugtighcid en behoort dit aangemoedig te word. 
Tegelykertyd moet ons onderwysstelsel noodwendiger
wys in godagte hou dat twee groot rasse die oor
grote moerderheid van die skoolbevolking van die 
Provinsie uitmaak. Alboi rasse kooster met reg 
hul geskiedkundige tradisies en eis dat die skool 
ecr moet botoon aan wat hulle na aan die hart le. 
In •n groot mate hang die ontwik eling van die per
soonlikheid af van hierdie verering van tradisie. 
By die ontwikkeling van •n onderwysst0lsel wat aan 
die eise van albei seksies voldoen, moet ons in 
staat weC;s om as grondstelling te aanvaar dat al
bei rasse verenig is in hul begeorte om n sterk, 
geluk1dge ncisie op te bou en in hul gereedheid om 
daardie nasie te dion. Dit sal die plig van die 
ideale onderwysstelscl in Transvcal wees om aan 
albei hiordie eise te voldoen~ om die afsonder~ 
like tradisies van die ras.te kooster en om die 
gemeunskapltke offervaardige liefde vir die land 
te kweek. 11 1) 

Die inhoud van die rapport adem dicselfde gees van 1907. 

Net soos Christolikheid bo geloofsverdeeldheid 'n anding is, 

so is nasionalisme hier •n nasionalismc bo rasseverdeeld-. 

heid, wat geen rcs-egte Afrikaans- of Engolssprckende Af-

rikaner kan bevr~dig nio. 

Die grondstelling wat hier verkondig word, is dat al-

bei rasse sal moet ophou om te wees w~t hullo is. Dit is 

presies wat Smuts in 1907 met die wet beoog het en nou na 

30 jaar is dit nog geldend. 

Die bcw;ys is alreeds daar dat hoe goed Smuts di t be-

doel het om rasse-eenheid deur w0tgewing te verkry, dit na 

40 jaar nog nie gobeur het nie en dat rasse-apartheid nog 

sterker af gobaken is. 

1. Verslag: Onderwyskommissie, Transvaal, 1939, Art. 22. 
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Die Christalike lewens- en wereldbeskouing van die 

Afrikaner eis TI nasionale onderwysst~lsel vir Transvaal, 

nie net om TI eg-Afrikaanse tradisie te koester nie, maar 

in die onderwys moet van die eie tradisie uitgegaan word, 

daarop voortgebou word om so •n eie eg-Afrikaanse volk op 

te voed. 
. 

(d) Die Taalvraagstuk. 

Artikels 30-33 van die wet behandel die taalmedium-

vraagstuk. 

Kort saamgevat is die posisie dia volgende: Tot die 

einde van standerd III moet die moedertaal die medium van 

onderrig wees. Vir die Engelse kind hou sy moedertaal as 
I 

I 

medium ook na hierdic standerd aan. Vir die Afrikaansspre-

kende kind moet die medium na standard III Engels wees, 

maar indien vorkies, kan hy Hollands as medium na hierdie 

standerd in hoogstcms twee vakke leer. Hierdie bepaling.s 

geld ook vir enige ander t,J,al, bv. Duj_ts, Frans, ens. Die 

Afrikaanse kind moet dus na standerd III 6f •n Engelsmedium

oplciding g0niet, 6f •n dubbelmedit.un. D1l; Engolse kind kry 

mocdertaalmcdium. Verder word bapaal dat die vooruitgang 

wat in die Engclsc taal gemaak word as voorwaarde vir be-

vordering van TI laer na TI ho~r standcrd in die skool sal 

geld. 

Die onderwyswet bepaal dus slegs gedeeltelike moe

dertaalmodium vir die Afrikaanse kind, vcrder dubbelmedium 

of Engclsmedium. Ten slotte gee dit ac:.~n Engels •n besondere 

sterk posisie in die 10orplan. 

Wat is die posisie van die nasionale s ~~rowe in hierdie 

verband? 

Dr. Greyling stdl dit klinkklaar in die reeds aange

haalde work. Die studie van die moedertaal maak n skool 

nie nasionaal nie, ook die moedertaal as taalmedium maak 

•n skool nog nie nasionaal nie. Die onderwys slui t baie 

' meer as dio nasionale beginsel in. Die beginsel eis dat 
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dit as toonaangewende norm sal geld sowel in die doel as 

in die lcerplan, die metodiek, in die beheer van die onder-· 

wys, sowel in di8 oploiding as in die aanst~lling van on~ 

derwysers, in die binnemuurso sowel as die buitemuurse ak-· 

tiwiteite. 

As verdere eis word gostel dat die skool nie afsydig 

van die volkslewe sal staan nie, maar wel daar binne-in. 

Al die gonoemde dinge se wortels moot hulle krag uit eie 

bodem put. Die slotsom waartoe Dr. Greyling kom, is dat: 

11
Die nasionale boginsel in die onderwys ois dat hy nie net 

•n toonaangewonde reel sal wees nie, ma2"r saam met die 

Christclike boginsel die d~urslaggewende lowensbeskouing 

van elke onderwysman11 •
1 ) 

Die Christclik-nasionale beginsel eis dus dat die gees 

en rigting van die skool deurdronge sal wees van die Afri-

kaans-nasionale gees. Die medium van onderrig moet die 

moedertaal wees en daarby moet daar •n deegliko, studie van 

die vaderlandse goskiodenis gemaak word. Die behandelde 

onderwyswet kom nie naby aan hierdio strewe on dit kan nie 

as grondslag daarvan beskou word nic;. Die twee geringe 

elemente van die nasionale in die skoolwose, naamlik di_e 

moedertaal as medium en as vak word wcl cedeeltelik behar

tig, maar dan ook so dat daardie mediwn spoedig omslaan 

in Enge lsmedium of dubbelmedium en dat die Engelse taal 

bo Hollands beklemtoon word as maatsta:f vir bevordering. 

Samovattend kan van godsdiens- en moedertaalonderwys 

gese word wat die wet as opgosec:;e doel met die twee vak-

ke die 11 fusion 11 -idee wou bewerkst ellig. 

Die outour van die wet hot slogs oen wosenlike beswadr 

ingebring teen die C.N.0.-beloid met die formuloring van 

sy onderw;ysbeleid, naamlik dat daL',r vcrskeie volksgroepe 

binne die st2at sal ontstaan. Dit s-0u die eenheidstrewe 

of 
11
fusion 11 -ideo, soos dit in die politiek bekend staan, 

1. Greyling: Christolike en Nasionale Onderwys, Dl. 1,23. 
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. glo strem en teonwerk.l) 

In die verband met godsdiens- en taalmediumonderwys 

haal J.D. du Toit d1e woorde van adv. Hugo de Vos aan: 

11 Persoonlik se ek di t is •n saak wat aan die toekoms oorgo· .. 

laat moet word. Dit is nie aan n politieke leier gegee 

om hierdio eenheid te kom bewerkstellig nie. As daar n 

eenheidsvolk sal ontstaan, sal dit met die verloop van 

tyd goskied en sender dat iemand dit sal keer". 2) 

Du Toit haal verder in verb<J.nd' met die moedertaal die 

volgende aan: 11 Volgens die nasionalo denkwyse le die grense 

van die staat daar waar dit met die cie-reg van ander in-

stellings in bot.sing kom, byvoorboeld mot die soewereine 

kring van die huisgosin".3) 

Getuie boskou die moedertaalonderrig as die grondwet 

van die onderwys en hy W8ot van goen opvoedkundige in die 

wereld wat ·n vreomde medium voorstaafi nie. Onderwys is vir 

hom niks anders as die oordrag van die volk se kultuur- en 

geestesbosit, sy kennis, ervaring en geloofsbolydenis aan 

die jonger gaslag nic. Verder is dit n kriminele misdaad 

om •n vreemde kultuur au.n jou kind oor to dra, of bo alles, 

n \rreemde geloof. As ons nie aan die kinders van die twee 

bevolkingsgroepo in hierdie land daardie selfde voorregte 

gee nie, mc.n.k ons inbreuk op die God-opgelegde verpligtinge 

van die ouer. In •n gemengde skoal sal dn.ar dan egter nood-

wondig ook •n vermenging van kul tuur en godsdiens plaasvind. 

Ton slotte hou Du Toit daarby vol dat die onderwys dus nie 

as middel gcbruik kan word om volkseonheid te verkry nie, 

aangcsien die reLte van die kind ecnvoudig nie van hom ont

neem kan word nie. Trouens is dit nie in die staat. se ver

mo~ om eenheid te skop nie.4) 

1. Debatten, Eerstc Parlement, Tvl., Eerpte Zitting, 1907, 
207 en 219. 

2. Die Kerkblad: 9 Sept.1949: Art.:dr.J.D.du Tait: C.N.O. 
3 ~ Ibid. 
4. Ibid. 
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Daar bestaan •n kontrts tussen die twee beskouinge. 

Hulle vertolk die sienwyses van twee vershillende werelde, 

lewens- en wereldbeskouinge: die Smutswet n neutrale, li-

berale, die ander n eg Christolik-Afrikaans~. 

( e) ~i.e g;_eos en Ri.E._ting van die. 9nderwys • 
• 

Die omstandighede h0~ die volk vandag al so ver ont-~ 

wortel dat daar vir geestelike bolange nie veel tyd oor 

is nie. Des te beter kan dit vandag verstaan word waar die 

nood van die tyd ook van die onderwys •n 11 broodvraagstuk" 

gemaak het."My kind moe't leer om brood te verdien", word as 

eis gestel. Of 4it nou n staatskool is of ~ Roomsc, Engel

se of Afrikaanse skool, is ni e ter ss.ke nie. •n Eerste ver-

eiste is voorbereiding vir die lewe on dit in die enger sin 

bedoel. 11 Maar die mens sal van brood alleen nie lewe nie." 

Daar is ho~r bclange wat in ag geneern mo0t word en dit is 

hierdie ho~r balange w2t by elke mens bJsta8n, maar tog by 

verskillende groepe van die maatskappy so sterk verskil, 

wat deur die bostaande ond.erwysstolsel so skromelik ver-

waarloos word Die Calvinistiese ouer kan onmoontlik met 

die bestaande skool tevrede wees. Vir hom geld die Woord 

van God as norm, ook op onderwysgebiod. 
11

Nie van brood al

leen sal die mens lewe nie maar van elke woord wat deur die 

mend van God uitgaan." 

Die onderwysstelsel hou daar geen rekening mee nie. 

Dit kan beweer word nieteenstaande die feit d~t die Bybel 

nie van die skool gewe0r is nie. 

(f) Gratis en Verpligto Ondarwys. 

Artikels 18-22 van die wet maak voorsiening vir gra

tis en verpligte onderwys. 

Die onderwys het ·n staatsondernuming geword. Die kind 

het staatsverantwoordelikheid, staatsoiendom goword, ten 

minste wat sy skoolonderwys betref. Die wet het wel die 

kinders op skool gcbring. Die ouers moet toesien dat sy 

kind onderwys en opvoeding gcniet want dit word van horn as 
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ouer ge8is volgens die doopgelofte. Die skool is in die 

maatskappy as •n vreemde liggaam gebring. Die volk het nie 

die waarde van die skool aangevoel nic. Vir hulle was 

dit die staat se skool en dit het baie min v~shoukrag op 

die kinders. Baie ouers en kinders is maar te bly as die 

leeftyd van verpligte onderwys verby is. 

Die gratis onderwys het die verantwoordelikheidsge-

voel van die ouers weggeneem en ~ sterk afhanklikheids-

gees gekweek. Die skool het vir baie •n bron van geldeli

ke inkomste geword mat min geestelike vormende waarde. Dit 

het die volk godsdienstig en nasionaal verwater. 1 ) 

Die Nicol-verslag handel in artikels 395-400 oor die 

bederwende pra};:tyk van .. gratis ondorwys". Die kommissie 

bly ook pleit nie alleen vir die ou euwel waarvan die 

Christelik-nasionale rigting gctuig nie 9 maar beveel selfs 

die uitbreiding daarvan aan: 11 0ns beveel aan dat die teens-

woordige stelsel van vry onderwys tot St. X, voortgesit 

en tot beroepsopleiding uitgebrei word. 11 •
2 ) 

(g) Behoer van die Onderwys. 

Artikels 3, 7-15 en 38-73 van die onderwyswet maak 

voorsiening vir die behoer van die onderwys. 

As gevolg van die gedwonge samew0rking van die onder-

wysbeleid, bestaan die behi:;rende liggame, skoolrade en -kom

missies in baie govalle uit persone van verskillende lewens-

opvattinge. By hulle gedwonge samowerking in belang van 

die onderwys soek hulle na ~ gemeenskaplike basis van 

hulle insigte en standpunte om as •n gemeenskaplike grond

slag te dien en daarmee gaan noodwendig baie, miskien wel 

die hoogste becinsels, verlore. 

Skoolrade en skoolkommissies 9 met die we~nige waar

voor di t stnan, is al wat die ouers vandag as hulle s•n 

mag beskou. Die magte van die liggame is maar b~perk, dog 

1. Koer~: April 1934, 31. 
2. Verslag: Onderwyskommissie, Transvaal, 1939, Art. 4QO. 
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daardie magte word in baie gevalle nog misbruik. Dit is be

kend hoe by die verkiesing van lede dikwels partypolitiek, 

lidmaatskap van een of ander kerk en m0er sulke oorweginge 

~ beslissende rol speel. 

Dieselfde geld by die benoeming vsn onderwysers: die 
/ 

vernaamste work van die liggame. Sonunige skoolrade vorm 

~ geslote kompartoment vir een of ander kerkgenootskap. 

Soros word wc~klik teen die onderwysers van dioselfde geloofs. 

belydenis gediskrimineer m~ar wat nie ondcr dieselfde kerk-

vorband ressorteer nie. 

Omdat dio onderwysberoep so aktuoel is, kan die kom

mentaar van dr. M.J. Prinsloo in die vorband as gehoel aan-

gehaal word: 

uOm posto, veral die boste, te bel{om, is •n on
derwyser meesal, en miskien in die eerste in
stansie, afhanklik van die goeie gesindheid 
van skoolrade en skoolkommissies. Dis ~ open
bare geheim dnt feitlik alle onderwysers die 
mening toegedaan is dat hul kanse op bevorder
ing vir sover dit afhanklik is van die aanbe
veling vc:m hierdie liggame - me2r van hul per
soonlike kontakte as van hul bovoogdhede af
hang. Daarom moet hulle hulsolf in feitlik 
alle gevalle verneder om •n kruiwa te soek, hoe
wel hulle beter weot as iemand anders dat dit 
verbiod is. Sulke praktyke kan nie die beroep 
se status vorhoog nie".lJ 

In die verband is di t ook die i·,wning van dr. Prinsloo 

om alle bevordering in die hande vsn die Onderwysdeparte

mente te laat sodat die wanpraktyke uitgGsluit kan word: 

11 Sk0Chlrade, skoolkommissies en b eherende liggame het ander 

werk van •n veel verheffender aard om in die belang van die 

onderwys to doen as om hul eie familie, hul vriende en men

se van hul eic kerk en groep aan goeie paste te help deur 

ander, dikwels betcr bevoegdes, te veronreg. Heelwat van 

die ontevrodenheid in di o beroep is d2ar:,an toe te skrywe 

dat persone van ~ swakker gehalte, en met minder bekwaam

hoid en swakker kwalifikasies, met betor poste sit as betcr 

manne" • 2·) 

1. Prinsloo: -U Kind se Beroep, 46. 
2. Ibid., 46-47. 
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Menige onderwyser wat die slagoffcr van die eiemag

tige optrede van sy skoolkommissie of skoolraad is, vind 

hierin steun vir sy argument dat hulle heeltemal afgeskaf 

moet word. 

Die fout moet egter dieper gesoek wordo Hierdie wan

toestande is onvermydelike produktc v2n die stelsel. Die 

verteenwoordiging vnn die ouers gcskied eerstens op ~ wil

lekeurige basis, met die g~volg dat die minderhede geen 

of voldoende verteenwoordiging kry nie. Daarby kom dat 

die liggame baie min verantwoordelikheid moet dra en ge-

volglik tnamlik willekeurig te werk kan gaan. Persoonli

ke motiewe speel al te dikwels ~ groot rol. Hier word die 

liggame wat op waardige wyse hulle work doen, uitgesluit. 

Dit gaan hier om die stelsel. 

Die onderwyskom.rr:issie van 1939 hot in artikels 30-78 

van hulle verslag oor die plaQslike behcer gehandel. Die 

kommissie het ingesien dat die bestac1nde sentrale beheer 

nie na wense fungeer nie. Hulle het die oprigting van ~ 
1 

Unie-onderwysraad as •n blote adviserende liggaam aanbcveel. 

Dit is duidelik dat die instelling van plaaslike be-

heer ook mank gaan aan baie gebreke, want die kommissie 

kon by die plaaslike behe0r geen vaste beleid ontdek nie. 2 ) 

Die Nicol-verslag het aanbeveel: 

(i) Die stigting van plaaslike onderwys~aie, wat die plek 

van die bestaande skoolrade moet inncem, 3) en 

(ii) die stigting van ouerrade van pla<.:'.slike skole, wat 

die plek van die bestaande skoolkommissies moet in-

neem. 

Vir die intiemer beheer van ~ besondere skoal word 

dan aanbeveel 11 die ouerraad waarvan die bevoegdhede uitge

brei sal word so ver dit b~staanbaar is met doeltreffende 

koordinasie a.cur die hoi3rstaande Onderwysraad". 

1. Verslag: Onderwyskommissie, Transvaal, 1939, Art. 50. 
2. Ibid. , 82. 
3. Ibid. 
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Geen mag word aan die ouers aangaande die bepaling 

van die goes en rigting van die skool g0gee nie. Die funk

sies van die ouerrade wo~d ook breed uitgemeet, maar daar-

onder word die funksies wat allesbepalend is, uitgeskakel, 

nl. die beslissing oor die gees en rigting en die benoeming 

van die onderwyser volgens die keuse van die Christelik-

nasionale rigting. 

Opsommond kan getoon word dat die nasionale onderwys 

en opvoedihg daarna streef dat huis, skool, kerk en staat 

mekaar in die onderwys moet aanvul, sodat elkeen sy reg

matige aandoel in die vorming van die kind k~. Die skool 

moet vry wees om binne die aan ham getfGelde p~rke selfbe

palend en selfstandig te werk. Die oprigting van skole 

moet in die eerste plek van die ouergomeenskap in samewer

king met die kerk en staat uitgaan. Die instandhouding van 

die skole mo et •n gesamentlike ondernoming van huis, kerk 

en staat wees en wel in die volg0nde verhouding: die ou-

ers moot •n decl van die ui tgawes dra; die kerk mo et die 

behoeftige ouers geldelik steun om hulle kinders op te 

voed; die stuat moot die hoofaandeel in die bestryding 
1) 

van onderwysuit,gawes op hom neem. 

Die behoor van ~ skool moet eerstons die verantwoorde-

likheid van die ouers wees. Die kerk mag slegs deur mid

del van die ouers die nodige beheer uitoefen, maQr die staat 

moet toosien dat die reg tussen die ouer, die onderwyser, 

die kerk en die st~at op skool gehandhaaf word. Elke skool 

moet sy skoolkommissie he. In die skoolrade moet verteen-

woordigers van skoolkommissies en van die staat sit, maar 

daarop moet steeds ook verteenwoordigers van die onderwys

professie sitting he. Net soos die onderwy'sraad waarvoor 

die wet van 1907 voorsiening gemaak het en weer later af

geskaf is, mo et weer •n onderwysraad aangestel word waarop 

1. Instituut C.N.O.: C.N.0.-beleid, 20. 
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nie net die skoolrade, die staat en die onderwysprofessie 

verteenwoordi'g word nie, maar ook opvoedkundiges en ander 
i) 

wetenskaplikes. · 

(h) Die Onderwyser. 

Volgens die onderwyswet word dour artikel 34 verwag 

dat die onderwyser neutraal sal wees in die godsdienson

derwys ,, waar§.an die ouer die reg het om sy kind te onttrek. 

Hy moet ook absoluut neutraal in die onderwys van die bur

gerlike vakke wees waaraan die ouer sy kind nie kan ont

trek nio weens die leerpligbepaling. Hoe koud die onder

wyser die feite ook proboer aanbied, sy oortuiging, sy 

diepste gevoelens, sy gedagtes belig die feite onmiskenbaar. 

Die onderwyser bedrieg homself en sy leerlinge as hy dink 

dat hy net die feite aanbied. Eerlikheid eis dat hy dit 

moet erken dat hy alles tog wel met sy persoonlikheid kleur. 

Hierdie houding in verband met die godsdiensonderwys 

word van hom verwag net binne die skoolmure maar in sy 

private lewe is hy vry om can enige kerkg~nootskap te be-

hoort. Hior staan hy dus net in die skool onder gewetens-

dwang. Dit lei goon twyfel nie dat hoe groter kneg hy van 

die staat word, hoe meer dnar die neiging is om hierdie nei-

traliteit en Gewetensdwang ook in sy private lewe in te 

dra. 2 ) 

Volgens die diensvoorwaardes3)word dit ook verwag dat 

die onderwyser ten opsigte van die nasionale beginsel ook 

by implikasie neutraal sal wees in al die vakke en in ge

heel sy onderwys en optrede, nie net binne die skoolmure 

nie, maar ook buitekant in sy private lewe. Herens is hy 

hier vry nie. Hy is oral die kneg van die staat. Hy is 

oral die kne.g onder staD.tsgewetensdwang. 

Daa1 rUs dus volgens die wet g'-'wotensdwang op hom so

wel wat sy Christelike as sy nasionale beginsols betref, 

1. Instituut C,N"O.: C.N.0.-beleid, 20. 
2. Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys, Dl.11,29. 
3. Goev. Ken. Nr. 1441 van 1907, Art. 10. 
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dus n gewetensdwang wat die twee grootste beginsels in 

die lewe van die individu en die volk aangaan. 

Die Gen gewetensdwang wil onderwys bo geloof sverdeeld

heid, die ander ond0rwys bo ras- of kultuurverdeeldheid 

he. Die Gen het ann die Afrikanerkind sy reg en voorreg 

van die beoefening van sy eie godsdicns ontncem; die an

der wil horn .van die reg en voorreg vnn n gesonde, sterk 

nasionalisme beroof. Albei eis kleurloosheid, neutraliteit; 

albei tas die reg van die ouer en individu aan en albei 

maak die ondcrwys koersloos en verla2.g die onderwyser. Dis

integrasie, kcrkloshoid en volkloshoid is die eindresul-
1) 

taat. 

In die Christelike en nasionale onderwys kan geen ge-

wetensdwang deur die onderwyser ten opsigte van sy gods

diens en nasionalisme geduld word nie. Sy onderwys moet 

objektief en vry van subjektiewe opbruisinge wees, maar hy 
... _ 

moet die reg he om sy lewens- en wcreldbeskouing sowel bin-

ne as buite die skool uit te leef. Dan alleen kan hy ware 
2) 

opvoeder wees. 

J. de Klerk, die sittende lid van Krugersdorp vir die 

Provinsiale Raad hot die volgonde pleitrede vir burgerreg 

van die ondcrwysers gclewer:
11
Die kniehaltering van onder

wysers wat graag wil deelnoem aan die openbare lewe, oefen 

n geweldige nc~rdrukkende invloed uit op die onderwysberoep 

en opvoeding in die algemeen. Dit kan beslis as een van 

die vernaamsto r~des beskou word vir die toenemande afkeur 

by ons jong mense om onderwys as lewensboroep te kies. Hoe 

eerder ons die onderwys er behandel as •n verantwoordelik~, 

geestelik-hoogstnande, goed gobalanscerde en normale bur-

ger, des tc gouer snl ons versekor woes van •n normale en 

vooruitstrewende staatkunde en behoor in Suid-Afrika".3) 

1. 
2. 
3. 

Greyling~ Christeliko en Nasionale Onderwys,Dl.II,28. 
Ibid., Instituut C.N.O.: C.N.O .. 21. 
Die Transvaler, 29-6-1951: J .• de Kl erk: Pleidooi 
volle burgerreg vir Onderwyser,  
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As die ondorwyser uit hierdie treurige en onbenydens

waardige posisie gclig word 7 sal daar ondor'wy...sers wees met 

persoonlikhoid en objektiwiteit en daarby sal hulle nnvol-

gensw~ardig we2s. 

(i) Nio-bl~nke Onderwys. 

Kleurlingonderwys. 

Volgens artikels 28 en 29 van die onderwyswot is die 

onderwys aan Klourling0 min of meor soos die vir blankes 

bepaal. 

Die onderwys van Kleurlinge was in die begin uitsluit-
. 

lik onder beh~cr van Sendinggenootskappe. Baio van die 

Seclinggenootskappe het n vreemde ideologie daarop nage

hou wat nie eie aan die Kleurling in Trsnsvaal was nie.Die 

KlEU.rling het •n onderwys ontvang wat op n Europese lees ge

skcei was en wat daarby nie aangopas hot by die inheemse 

to,stande volgens die aard en loofwyse van Kleurlinge nie. 

Ooreonkomstig die Christelike en nasionale lewens- en 

w~eldbeskouinG moet die Kleurlingondorwys gesien word as 

nonderdeel van die roeping en taak van die Afrikaner om 

d.e Kleurli:ng to kersten. Die Afrikaner as voog van die 

:leurling moet sy voogdyskap so boskou dat die Kleurling 

rolgens die Christelike en nasionalo boskouinG opgovoed 

word. Hy moot so gekersten word d~t hy bostand sal wees 

teen heidense 8n allerlei vreemde ideologie~. Sy skool

opvo8ding moet mutatus mutandis wees soos die van ·die blan-

ke. Hy moos rasbowus gamaak word en nie ·n v"°rnis van die 

Europese beskawing om n blanke te wil word om hom dra nio. 

3y moedertaal mo0t sy voertaal in die onderwys wees en hy 

10et geloer v-vord om die eie bodem lief to kry. Hy moet 

~ opgevoed word dat hy voel dat hy deel hot in die opbou 

in die land waarin hy wortel geskiot he~. 

Naturelle-Onderwys. 

Dieselfde wetsartikels in verband mot onderwys wat van 

t~passing op die Kleurling is 7 is van toepassing op die 
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Naturel. 

Die Kleurling en Naturel moes not soos die blankes 

tot die tweede standerd moedertaalondorwys ontvang. Na 

standerd III moes dit Engels wees. Aangesien die skole 
• 

hoofsaaklik ender buitelandse sendelingbeheer gestaan hot, 

was die voertaal ui tslui tlik Engels en op •n Europese lees 

geskoei. Die aanpassing by die eie bodem is links laat le. 

Adamson., die Direkteur van Onderwys in Transvaal, het in 

1909 soos volg gerapporteer:
11
It is to be regretted that so 

little attention is given to manual and industrial work· in 

the mission schools".l) 

Wat die onderwys betref, moet daar n verskil in doel-

stelling wees tussen die ondorwys vir blankes en die vir 

nie-blankes, omdat die twee maatskaplike ordes waarvoor on-

derwys blankes en swartes voorberei verskillend van niveau 
. 2) 
1. s. 

Wat die nie-blanke skole betref, moet die lcerplanne 

en die hele atmosfeer in die skole ~ weorspie~ling wees 

van die denkwyse, gewoontes, tradisie, godsdiens en alge-

mene behoeftes van die Naturelle. Die vernaamste faktor is 

die rol wat die moedertaal speel om dn~rdie nasionale at

mosfeor te skep. Dit moet nie net voorsiening vir deeg

like onderrig in die moedertaal maak nie, maar dit moot 

die voortaal wees dwarsdeur die laerskool; verder moet 

dit die enissto taal wees wat die kind hoor en lour vir 

minstens die eo~ste drie jaar van die skoolloopbaan. 

Daarby moot die nie-blanke in staat gestel word om 

soveel te put uit die kultuur en beskawing van die Wes

terling as wat di t vir die opbouing van ·n eie Bantoekul~ 

tuur van voordeel is. Dit mag nooit gcskied voordat hy 

eie trots en nasietrots ontwikkel hot en deur middel van 

sy eie taal en kultuur nie. 3 ) 

1, Verslag~ Direkteur van Onderwys, Transvaal, 1908-9,37. 
2. Nel: Naturelle-opvoeding en -ondorwys, Deel II, 54. 
3. Ibid., 46-7. 

I 

:.l 
, 
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Net soos vir die blanke moet die doel van die nie-

blanke-· nnderwys •n eie Christelik--nasionale stelsel van 

opvoeding wees om waardige kultuurdraers en -~keppers van 

sy lede te maak. Die verwesenliking van hierdie doelstel

ling geskied deur middel van die geestesgoedere van die 

nie-blanke nl. dio taal, geskiedenis, godsdiens, kuns, ens. 

Die skool moct daarna strewe om dio Naturel by sy eie 

omgewing te lao.t aanpas en om hom aan tc spoor om te ver--· 

beter. Dit moet in die ecrste plck gcskied deur hom in 

die vaardigheidsvakke te skool, byvoorboeld hande-arbeid, 

nywerheidsopleidinc· en landbou. Die onderrig in lees, 

skrywe en relrnne, vir sover die N'-''-turel di t nodig het, kan 

hieruit voortspruit en in verband hiermee doseer word. 

•n Christelik-·nasionale stelsel eis dat die leerplan 

van die nie-blanke skole n weorspieeling sal wees van die 

gewoontes, tradisie en algomene leofwyse van die nie-blan-· 

kes. Dit moct regstroeks aansluit b; die volksaard van die 

nie-blanke. Die goeie in die kultuur van die nie-blanke 

moet onder alle omstandighede voortgeplant word, terwyl die 

ongewenste elemente goleidelik onderdruk moot word.
1

) 

4. .§121 • . 

Kultuur is illliners nie iets wat kan oorgedra, aange

loer of Gekoop word nie~ dit is die verwerwing van gees

telike besit, W3t in die volste sin van die woord die ka-

rakter van die eie en tipiese dra. 

Die Afrikaner het geword die aanbepaste volk op Afri

kaanse bodem, verskillend van die Europese volke en hulle 

onderwysstelsels. in Europa. Uit hierdie teelaarde moes sy 

onderwys en opvocdins gespruit het. 

In die erkenning van die uitstokondo aangopastheid 

·van die Bri tse skool aan hulle volksideologie kan tegolyk 

1. Nel: Nc;,turelle-opvoeding en -onderwys, Deel II, 62-3. 
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daarmee die absolute ongoskiktheid van sodanige stelsel 

van •n Boerc;bevolking gokonstateer word. Juis in hierdie 

opsig het die onderwyssisteem van Smuts, wat nie uit die 

land ~n volk self te voorskyn cekom het nie, vir die Af

rikanervolk ontsettend voel skade berokken ondanks alle 

goeie bedoelings, en sal dit nog •n lang nasleep ten ge

volge he. 

Hierdie volk, met die mentaliteit van bodemvastheid, 

gewend aan son en lig en ruimtes, sou kragtens sy eie aard 

en wese Ti opvoedine;stelsel mo es ontwikkel het wat die spo·-· 

re van sy eiu boere-ideologie dra. 

.. 




