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HOOFDSTUK I.
De School behoort niet aan bet Goevernement maal' aan
de Ouder£.

De regeling van het onderwijs heeft in bijna alle landen
aanleiding gegeven tot strijd, een strijd, die nog steeds voortduurt. Uit de feiten blijkt, dat jie moeilikheden opgekon'en
zijn van de tijd af, <lat de Regeringen gemeend hebben de hele
wrg voor het volksonderwijs aan zich te moeten trekken.
In Engeland o .a . is de Regering tot die stap overgegaan in 't
jaar r870, maar veel plezier heeft ze er nog niet van belcefd.
't Is nog niet zo lang geleden, dat ze tweemaal, kort na elkaar,
een voorgestelde nieuwe schoolwet moest terugtrekken; ze kon
die bij het Parlement niet doorkrijgen. Telkens stuit <lat af op
het punt, dat het Goevernernent zij n school zoveel mogelik eenvormig wil maken, terwijl het P arlement, zoveel mogelik veel-.;011nigheid en -verscheidenheid wil hebben overeenkomstig de
verscbeidenbeid van richtingen en groepen onder de ouders.
In Holland heeft heel de binnenlandse politiek meer dan
30 jaar gedraaid om dit ene strijdpunt : de school. Al die tijd
stond het volk in twee bitter-vijandige groepen tegenover elkaar; de ene groep partij kiezend voor de bestaande school,
in handen van bet Goevernement, de andere voor de teruggave van de school aan de ouders. De laatsten hebben 't gewonnen, en de algemene tevredenheid, die er nu op <lit punt
is bij alle partijen, levert de proef op de som, dat zij 't bij ' t
rechte eind hadden.
Bijna overal is het met het onderwijs-vraagstuk zo gesteld,
dat de landsregering niet de onderscheiden richtingen, groepen
en partijen van haar burgers kan bevredigen met haar Goevernementscholen (die alle naar een model geknipt zijn), en dat
zij toch het standpunt niet wil loslaten, om alleenheerser te
wezen op het gebied van de school.
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Wij ven..-onderen ons wel eens over die stijfhoofdigheid van
de Coevcmcmcnten. Maar de geschicdcnis lcert ons, dat deze
machts-oefening van de Regcringcn al van heel oude oorsprong
is; dat zij ecn aanvang nam in ccn tijd, tocn hct moeilik anders
kon, en toen Staat en Kerk zo hclcmaal ecn warcn in docl cu
streven, dat ze als vanzelf saamwcrkten in 't belang van ouders
en kin<lcren.
Nu weet icdcr, hoc het gaat ondcr mensen : als icmand ccnmaa1 een gezag of ccn macht in handcn hceft, dan doct hij <laar
niet ge:makkelik afstand van. Hoevcel te mcer moet 't dan zo
zijn met de Gocverncmenten, wier hele taak bestaat in 't uitocfcncn van gczag en macht. \Vij kunnen dus wel vcrstaan, clat
de Regeringcn jalocrs zijn van b un ecns vcr krcgen zeggcnschap over de scholcn, en er aan vasthoudcn. l\Iaar <lit is nog
ge::n rcden voor ons, die lcvcn in de 2ostc eeuw en ondcr zulkc
heel andcrc omstandighcdcn, om daar vrede mcc te hebb::n .
\\'ant het is gcblcken dat de Goeverncmcnten die aa11gematigde
macht altijd hcbben \rillen gcbruiken, om de ontwikkcling van
bet volkslevcn in de richting te sturen, die zij vcrkiezen. Met
bet voorbc:::ld van de T ransvaalse school-geschicdenis zullen we
dat straks n ader aantoncn.
We willen nu eerst even teruggaan in de heel oude geschicdenis, om te zien, hoe 't oorspronkelik gesteld was met
de Regerings-bemoeiing inzake de scholcn. Daar zijn er die
mcnen, d:it er icts onmogcliks gecist worclt, als men pleit voor
teruggave van de school aan de ouders . Ja, daar zijn er zelfs,
die mcnen, dat hct icts heel nieuws is, en dat dit stelscl allcen
bruikbaar zijn kan, zolang een volk nog op zccr lage trap van
ontwikkcling en bcschaving staat. Docb de gcschiedenis lcert
ons heel iets anders.
De R egeringcn van de twee meest bcschaafdc volken van
oud-Europ.'.l dachten er niet aan, de zorg voor hct l:igcr onderwijs op zich te nemen . Men vond hct tocn de natuurlikste zaak
van de wereld, dat de oudcrs voorzagcn in het nodige onderwijs voor hun kindercn. En dat cledcn zij ook. De rijkcn en aanzicnlikcn 011dcrwezen \·eelal zclf ltt:n kinderen. Alleen de anncren, wie ' t daarvoor aan tijd en bekwaamheid ontbrak, verenig<lcn
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nuu kinderen rn scholen en Iieten ze daar onderwijzen, helemaal op eigen kostcn en zonder de minste inrnenging van de
Iandsrcgcring. Ondcr Israel ging hct evcnzo toe (Zic Ex. r2;
Ex. r3; Deut. 4 en ro; en 2 Sam. r .) ,,De ou<lcrs Ieerden hun
kindercn hct han dwcrk en ook lczcn en schrijven, de wet,
de voorvadcrlikc instcllingen, de geschic<lenis en liedcrcn. Ecrst
later, waarschijnlik pas ten tijde van Christus, kwamen er ook
ondcr I srael kindcrscholen." *)
Zo blijkt uit de gcschicdenis, <lat bij de oudste volken ~e
Iagere scholcn eerst langzamerhand opgekomen zijn, en wel als
een nood lzulp, om van de ouders dat deel van de taak over te
nemen, waaraan ze zelf niet goed konden voldoen. I n later tijd,
in de Middelceuwen, zijn machtige christen-vorsten de oprichting van k inder::;cholcn ter haud gaan nemen. Zij dedcn dat in
saamwcrking met de kcrk, en hct voornaamste doel van die
scholen was, de onderworpen heidense volken zo spocdig mogelik declgcnoot te maken van de christelike beschaving. Men
1rnn natuurlik van de beidcnse ouders niet verwachten, dat zij
zelf in die richting iets doen zouden. Handclend optreden van
de Regering was tocn de enig mogelike weg, en er lag veel
gocds in. Maar an<lcrzijds heeft de ervaring geleerd, <lat met
deze rcgcringsdadcu de eerste schrede gezet is op cen vcrkeerde weg. 't Is juist op de toen ingeslagen weg, dat de vc·rschillende volken, bij bun voortgaande ontwikkeling, mocilikheid begonnen te krijgen met hun onderwijs-stelscl.
\Vat wij hierboven gczcgd hebbcn, laat zich heel gemakkclik
toclichten uit de schoolgeschiedenis van Transvaal. Want wij
bebben daar onder onze ogen gezien, hoe de school van de handcn der oudcrs is overgegaan in handen van bet Goeverncmt::nt,
en cvcnzo wat de gevolgen er van geweest zijn, en nog zijn.
't Is ecn Iecrzaam stukjc geschiedenis.
Bij onze ouden, de voortrekkcrsfamilies, ging het precies
zo als onder Israel. De oudcrs achtten zichzelf de natuurlike,
de eerst-aangewezen ondcnvijzers van hun kindcren. Lang*) Prof. Dr.

onder.tJ"ijs ?"

J. \\'oltjer : ,, Wat is

het doel van het Chr. Nat. School-
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zamerhand k\Yamen er k:leine scholen, maar geheel uitgaande
van de ouders, die alles regelden, alles betaalden, en ook zelf
de onderwijzer kozen. Van regeringsbemoeiing was geen
sprake.
In 1872 trad president Burgers op. Hij was een man, die
allerlei modern-godsdienstige en politieke ideeen uit Europa had
meegebracht, en die hij hier wilde invoeren. Zo meende hij ook,
dat hier, evenals in Europa, de school in handen en onder de
zorg van het Goevernement komen moest. En bij de eerste
schrede, die ons Afrikaanse volk toen op die weg zette, werd 't
reeds openbaar wat een verkeerde weg dat is en wat een groot
gevaar daar zit in zulk optreden van de R cg<:r ing. P resident
Burgers trachtte, naar Europees model, de scholen godsdienstloos te maken : de Bijbel moest eruit. Zo wilde hij langzamerband zijn nieuwe ideeen ingang doen vinden en tot heerschappij brengen onder het volk. 't Is hem niet gclukt; ziJn
aanval was te grof; de ogen gingen terstond open. ~laar een
eerste waarsclmwing v.·as bet, om voorzichtig te zijn met het
Goevernement.
Na de Vrijbeids-oorlog is president Kruger opgetreden.
Toen kwamen Regering en Volksraad tot het inzicht, dat het
volksleven zich begon uit te zctten en hogere eisen begon
te stellen en dat daarom het onderwijs meer algemeen gemaakt
en op hoger peil gebracht moest worden. Vandaar, dat ook die
Regering zich met de zaak van het school-ondenvijs ging bemoeien en een wet O:Qf:I.Qk, waarbij de hele zaak van bet onderwijs geregeld werd. Doch men moet goed oplettcn waarorn en
hoe dat gedaan v.-erd.
Duidelik werd in artikel I van die schoolwet uitgesproken,
dat bet onderwijs een zaak van de ouders is, en dat de Regering zich alleen voorstelde : de helpende hand te bieden door
een goede organisatie en financie1e medewcrking. Ook de grote
hervormer Luther heeft in zijn tijd wel dczelfde methode aan
landsr egeringen aanbevolen, maar altijd erbij gevoegd : ,,Als
't goed en naar recht gaat, moeten de ouders het on derwijs
~e1Jen of laten g e'Ven ."
Na de jongste oorlog werd Transvaal een Kroonkolonie.
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En toen hebben we een ervaring met het Goevernementsonderwijs opgedaan, die de les uit de Burgers-periode nog overtreft. \Vant toen is het gebleken, zo klaar als de dag, dat een
school, die helemaal in handen van het Goevernement is, met
besfot vijandelike bedoelingen, aangewend kan warden als een
instrument tegen het voile Het Kroonkolonie-goevernement zag
het in (van zijn standpunt helemaal juist), dat de school h et
beste middel was, om het Afrikaanse volk in de kortst mogelike
tijd te verengelsen. Van de wensen der ouders \\"erd geen notitie
genomen. Of de Afrikaanse kinderen en de vers uit Engeland
ingevoerde onderwijzers al &Joor spot tegenover el.kaar stonden,
omdat ze elkaar niet eens konden verstaan, dat deed er niet toe.
Het Goevernement wilde het zo, en het \·olk had zich te onderwerpen.
Zo benauwd \Yerd toen de toestand, dat conscientieuse
ouders zich door hun eigen bittere armoede niet lieten weerhouden om zelf scholen op te richten, waar zij hun 1..-inders
konden laten onderwijzen en opvoeden zoals zij zelf het verstonden. Twee honderd van zulke ,,oppositie"-scholen verrezen.
De Regering zag het, maar bleef onverbiddelik; de kans, om
door m.iddel van de school haar doel met het Afrikaanse volk
te bereiken .,._·ilde zij niet zo maar prijsgeven. Van Milner s
standpunt volkomen begrijpelik. Lord Selborne meende iets toeschieteliker te moeten zijn. Hij ontwierp een ietwat mildere
schoolwet. Doch het Onderwijs Kongres in l\Iaart 1905 te
Pretoria vergaderd, toonde dat het volk yan de oude Republiek
zich niet meer wilde laten blinddoeken, nu de ogen eenmaal
open gegaan " ·aren voor het gevaar Yan een school in handen
van het Goevernement. Daarom zette men zich dwars tegen dat
beginsel, verwierp de ·wet-Selborne als onaannemelik, en proklameerde daartegenover het zuivere beginsel : ,,Dat het Kongres als beginsel uitspreke, dat de ouders
verantwoordelik zijn voor de opvoeding en het onderwijs
hunner kinderen en dat de Regering niet anders kan en
mag doen dan financieel ondersteunen waartoe zij ook verplicht is, daar geen landsgelden mogen warden aangewend
ter bevordering van een enkele klasse der bevolking. ''
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Iccler herinnert zich nog, hoe onze Voonnannen, die zelf
op dit Kongres aanwezig waren en met bet uitgesproken beginsel instemden, zich later door overwegingen van zogenaamde
,,hoge politiek" hebben laten lciden, om deze duidelik uitgesproken rvo lks-opinie alleen op 't papicr te laten bestaan. H .et
k ort daarna gepubliseerde program van de partij ,,H et Volk"
liet <lit -volksbegi.nscl links liggen, en schoof er een artikel voor
in de plants, luidende :
,,Elemeutair ondenvijs op kosten van de Staat met
erkenning van de rechtcn der ouders - bij wijze van gekozen komitees - in de aanstelling van ondcndjzers en i :i
de keuze van medium van onderwijs met dicn vcrstande
<lat onderricht in de Engelse taal vcrplicht zal wezen.
Aanvaarding van lcerplicht binneo praktiese limicten."
H et volkskongrcs van December 1906 nam dit bcginsel
aan. Er "·erd wel geprotesteerd, \\'ant vclen zagcn goed in, clat
er bij dit systeem maar een bedrocf<l beetje, maar een schijntje
overblcef van bet in 1905 geproklameerde recht der ouders,
<loch men gaf in !
' t Zou toch alles in handen van ,,onze voormannen" komen, en die zoudcn 't wel ,,recht maken". Zo is toen op <lat
beginsel de schoolwet-Smuts gcbasecrd. Dat die wet nor;it
populair worden zal, juist om de grondslag waarop ze staa'",
is nu reeds genoeg geblcken uit de voortdurende oppositie, de
tocnemcnde ontevrcdcnheid, die al vaster vorm gaat aannemeu.
\Vat dunkt u, lczer, als men nu een eenvoudig man aan
z'n verstand brengen wil, <lat de school niet in handen van het
Goeverncment, maar aan de oudcrs b choort, heeft men clan :iog
mccr bewijs nodig, dan hct hicrbovcn gegevcn overzicht v.F1
de Transvaalse schoolgeschiedenis? De feitcn, die ons alien nog
zo vcrs in 't geheugen liggen, getuigen met luide stem <lat hct
-opschrift van dit hoofdsh1k de waarhcid zcgt : ,,De scho·)i
boort niet aan bet Gocvernernent." Iromcrs al die jaren is het
Afrikaanse volk hetzelfde geweest, heeft bet dezelfde begin-',-·
len gehuldigd, dezelfde idealcn gekoesterd voor bet ondt';'>'·ijs
van zijn kinderen, en toch. ..... bij verandering van Rege-
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ring hceft hct tclkcns een andere, tegen-zijn-zin-ingaande school
zich moctcn latcn opdringen.
Waarlik mccr be\Yijs is niet nodig. H ct beginsel van de
Gocvcrncmcntsschool oordcelt en veroordcelt zichzelf uit de
fciten, uit de praktijk. Toch mogen we niet nalaten hier korteliks aan te stipµcn, dat ock, afgedacht van de onhoudbare praktijk, onze christclike ouders bet ondcn..-ijs en de daarmee saamg r,nndc opvocding van hun kindcren niet aan het Goevcrncmen'.:
mog:::n afgcvcn. De kinderen bchoren niet aan het Goevernement maar aan de ouders. ,,De kinderen zijn het eigcndom ; ,:;:,
.It> oudcrs. De natuurlike liefde drijft de ouders om de bclangcn "
hunncr kinderen te bcbartigen, en tc overclenken wat nuttig
voor hen zij n kan in de strijd, die het leven voor iedere mens
mec:brengt .''
Ds. \V. P. de Villiers van Carnavon, die ecn beslist tcgenstander. van de Goevcrnemcntsscholen was, heeft eens gezegd :
,, ' t Lijkt wel of in onze tijd de derde vraag van het Doopsformulier gdczcn moct warden :
,,Of gij niet gelooft, dat het Goev ernement geroepcn is,
om dcze kindcren te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzcn ?"
Dit scherpe venvijt zal ons niet meer 1.'l!nnen treffen, als
de ouders i.veer zelf de oprichting en instandhouding van scholen
ter hand nemcn; zij ' t ook, dat zij daarbij de hulp en medewcrking van bet Goevcrnement inroepen.

HOOFDSTUK II.

De Staat en de Kerk behoren beide bun medewerking te
verlenen aan de Scholen van de Onders.
Wij zijn in ons vorig hoofdstuk tot de konklusie gekomen,
dat de lagere school niet in handen van de Staat of bet Goevernement hoort, doch wij hebben niet beweerd, dat de Landsregering niets met de zaak van het onderwijs te doen heeft.
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Eeuwen lang hebben de verschillende Goevernementen
zich in de zaak van het schoolonderwijs gemengd. Een gevolg
daarvan is, dat het onderwijs op een hoger peil gekomen is en
dat het thans aan zulke hoge eisen beantwoorden moet, dat de
ouders alleen 't niet meer bijhouden kunnen. Als vandaag
aan de dag die Goevemementen helemaal hun hand van de
scholen gingen aftrekken, zou dat zo goed als zeker een verlaging van het onderwijs-peil veroorzaken. Onze maatschappelike samenleving heeft zich z6 uitgezet, dat er van de burg ers, die krachtig willen meeleven en meewerken, steeds meer
kundigheden verlangd worden. Afdaling en verzwakking van
h et onderwijs zou daar een gevaarlike breuke in brengen. Daarom alleen reeds kunnen nu de Goevemementen zich niet helemaal terugtrekken van het terrein der scholen.
Doch afgedacht daarvan, en geheel op zichzelf genomen,
hebben de Landsregeringen ook wel degelik belang bij de vorming en ontwikkeling van de kinderen des vol.ks. Die kinder en moeten straks als burgers in allerlei ambten, handwerk,
b cdrijf, bezigheid enz. optreden. En zij moeten in staat zijn
<lat z6 te doen, dat de welvaart van het volk minstens gelijke
tred houdt met andere volken of zo mogelik nog daarboven uits teke. In Europa kan :ILen 't tegenwoordig gemakkelik genoeg
waarnemen, dat de vol.ken, die de beste scholen b,ebben, ook in
<le voorste rij :;taan, niet alleen wat wetenschappen en l."Ullsten,
maar ook wat handel en nijverheid betreft.
Ook bij de Ouden werd dit zo verstaan. Want al bem~iden
b ij de Grieken en Romeinen de Regeringen zich niet rechtstreeks met het onderwijs, in Athene bestond toch een wetsbepaling, dat ouders, die niet behoorlik voor de opvoeding van
hun kinders gezorgd hadden, daardoor het recht verbeurden,
-om in hun ouderdom van hun kinderen ondersteuning te eisen.
{Prof. Woltjer.)
Op grond van deze overwegingen kan men dus aan de Regering het recht toekennen, zich tot op zekere hoogte te benioeien met de scholen, al staan die scholen ook in eerste instantie niet onder haar, maar onder de Ouders. Doch die overheidsbemoeiing kan niet verder reiken dan het stuk van
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het maatschappelik onderwijs, d. w. z. het onderwijs in die
maatschappelike kundigheden, die de kinderen nodig hebben
-0m straks als bniikbare leden van de maatschappij, a1s nuttige burgers van de Staat te kunnen optreden. Men gunne dus
gerustelik aan de Landsregering het eens verkregen recht, om
.eisen tet stellen aan dat gedeelte van het onderwijs, ook op
<le scholen van de ouders.
Maar dan gelde hier ook de algemene wet : Geen rechten
zonder plichten. Als het Goevernement zijn eisen stelt en zijn
rechten gelden doet ten opzichte van het maatschappelik on<lerwijs, dan brengt dat vanzelf de plicht mee, om ten behoe-ve
van dat onderwijs, de scholen van de ouders financieel te steunen. En wel: alle scholen gelijkelik, naar rato van b.v. het
.aantal leerlingen en onderwijzers.
,,Alle scholen gelijkelik". Dit herhalen wij met nadruk.
Want die betaling geschiedt uit de -algemene landskas, d. w .z.
uit de belastinggelden door alle burgers opgebracht en waarop
.alien dus gelijkelik aanspraak hebben. Of op die scholen Hollands of Engels of Duits medium gebruikt wordt; of dat gods<lienstige scholen zlJlll:en behoeve van Gerefonneerde, Hoog- /
kerkelike, Wesleyaanse, Roomse of Joodse kinderen; of dat
misschien die scholen helemaal godsdienstloos zijn, dat alles
moet voor de Regering hetzelfde wezen, dat is niet haar zaak,
maar de zaak van de ouders. Zolang maar het maatschappelik
onderwijs op die scholen voldoet aan de eisen, door haar gesteld, is het de natuurlikste zaak van de wereld; ja, is het haar
eigen belang, die scholen te subsidieeren.
Ook de Kerk heeft belang bij goed lager onderwijs en dat
legt enerzijds de plicht op haar om in deze zaak met de ouders
saam te werken, en geeft haar anderzijds het recht, er een
woord in mee te spreken.
Dat zij belang bij de zaak heeft, is duidelik. Reken alleen
maar eens, hoe onmisbaar het is voor de bloei der kerken, dat
de kinderen deugdelik onderwezen worden in hun moedertaal.
Wat heeft, sinds de oorlog, het slechte onderwijs in de lagere
scholen niet een stof tot klagen gegeven aan predikanten en

?
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ouderlingen, die belast waren met het katechisatie-ondenYijs.
Doch er is meer : \\'orclt de school aan de ouclers teruggegcven,
dan zal ook r ccht wedervar en aan bet godsdicnstig ondendjs,
zoals <le verschillcnde groepen van ouders dat verstaan; en de
Kerk is dan <le ecrstaangewczcne, om op dit punt haar medcwerking te vcrlcncn. \Vant reeds bij de lmweliksbevestiging vangt
de K erk aan, de ernstigste beloftcn van de gchuwden af te
vragen, ten opzichtc van de opvoeding der kinderen, die zij
krijgen zullen. En nogmaals bij de H. Doop van de jonge kinder en doet de kerk betzelfcle. In die fciten alleen reeds ligt
voor de kerk de eis opgcsloten om toe tc zien o P, tc waken 7Joor
en mee te werken lol de trouwe vervulling van die beloften.
E venzccr als de Regcring baar rechtcn en haar plichtcn
hceft ten opzicbtc van hct maatschappelik onderwijs op de
scholcn clcr ouders, cvenzc.:er hceft <le kerk haar rechten en
plichtcn ten opzichte van het godsdienstonder<.1.1ijs op die scholen, en heel de godsdienstige aard van bet onderwijs.
En wat nu de plicht van de kerken bctreft, hct sprcekt
vanzelf dat zij zorg moeten dragen voor de bctaling van de
schoolgelden <ler arme kindcren.
\Vant op de scholen, die aan de ouders horen, moet schoolgel<l bctaald worden d66r de ouders.
Het stclscl, dat nu gevolgd wordt : bet ondcrwijs gcheel
op kosten van de Staat, is voor de oudcrs beledigend en demoraliserend. Zouden welgestclde ouders zich niet belcdig<l achten, als 't Goevernement hen aanbood, om htm kindcrcn te
klc<len of te voeden? \Vaarom dan zouden zij als ccn gift uit
de handen van 't Goevernement ontvangcn de. gcestelil~e 11e-rzorgi11g van hun kindercn, die nog van zoveel hoger waarde
is? Voor ouders, die geen schoolgeld kunnen betaien, moct de
kcrk inspringen.
E cn school is nu ccnmaal een soort van onderneming, en
zij moet op ecn gezonde financieclc gronclslag staan. Ecn
schoolbestuur moct er in de eerste plaats op bc<lacht zijn, de
school in stand te houden, en het onderwijs zo goed mogclik
te maken. Daar is geld voor no<lig, en de natuurlike weg,
om <lat geld t e krijgen, is de heffing van schoolgeld. Aile te-
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kortkoming in de betaling <lier schoolgelden maakt bet bestaan
van de school onmogelik, en dan wordt bet doel gemist.
Een schoolkommissie kan dus onmogelik rekening houden
met allerlci bannhartigheden. Die bannhartigheid beboort niet
bij haar thuis, maar ... bij de Kerk.
Als behoc:ftige lidmaten bun kinderen niet van lichamc1ike nooddruft kunnen voorzien, en er is geen welgestelde familie die helpen kan, dau gaan zulke lidmaten naar de
diakenen van hun Kerk, en worden gcholpen.
\Vij zijn bet er allen over eens, dat dit volgens Gods
Woord de pliclzt der Kerk is.
Maar zou het dan niet evenzeer plicht dcr Kerk zijn, oru
lietzelfde te doen, als de ouders niet in staat zijn te voorzicn
in de geestelike ncoddrnft, de christelike en maatschappelike
opvoeding van bun kinderen?
Zo en z6 allcen zal er kunnen bestaan een school, die in
waarheid een 'llolksschool hetcn mag, met rechtmatige vcrde1ing yan plichtcn en rechten ondcr de drie partijen, die bij
bet onderwijs der kinderen belang hebben, n.l. de Ouders, de
Kerk en de Staat.

HOOFDSTUK III.

De

~envormige

Goevernementsschool kan niet beantwoorden
aan de eisen van het veeJ.vormig volksleven.

\ Vat zal er gebeuren als onze Landsregering het systeem
van Goevernementsscholen loslaat, en de school van de ouders
er voor in de plaats stelt?
Dan zal het gedaan zijn met de eenvonnigheid, die er nu
heerst, en verscheidenheid zal er voor in de plaats komen. In
hoofdzaak zullen we krijgen : scholen voor Afrikaanse en scholen voor Engelse k:inderen.
Maar dat is bet nu juist, wat de weinig-denkende en veclpratende ,,men" van onze dagen niet wil. De een praat bet de
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andere na : ,,Als je dat doet, dan breng je verdeeldheid, en
wij streven nu juist naar eenhei<l, we Willen een grote ZuidAfrikaanse natie maken."
Als antwoord op die bewering vragen wij eenvoudig: ,,Verdeeldheid brengen ?" Wat is hier te bre11gen? Die verdeeldheid is er, die bestaat. En 't is vergecfs daar over heen te willen praten. Of denl-t ge met grote woorden iets te vcranderen
aan het feit, <lat onze Zuid-Afrikaanse Unie bestaat uit Afrikaanse en Engelse mensen ?
Zo is de toestand. Daar kan geen Regering, daar kunnen
geen wetten, daar kan geen theoreties schoolsysteem iets aan
verander en . En wij voegen er in een adem bij : daar hoett
ook niets aan veranderd te worden.
Met Senator Southey zeggen wij : De tijd is gekomen om
te erkennen, dat de bevolking van Zuid Afrika noch Engels,
noch Hollands is, <loch Zuid Afrikaans, maa-r dat ze bestaat
uit twee nationaliteiten.
Is Zwitserland niet een krachtige, bloeiende republiek, al
bestaat ze uit Duitse, Franse en Italiaanse Zwitsers? en al
erkent en aan-vaardt de Zwitserse regering die toestand met betrekking tot de scholen en allerlei andere wetgeving ?
Is Belgie in de rij van de volken minder geworden, sinds
de Vlaamse Belgen hun nationaliteitsrechten op de scholen en
op allerlei antler gebied laten gelden tegenover hun Franse
landgenoten? En, als straks de Vlaamse Belgen hun eigen
Vlaamse H ogesch ool hebben, naast de hogescholen van hun
Franse landgenoten, zal dan de wetenschap in dat land schade
lijden, of zal z~ te meer en beter bevorderd worden?
Een verstandig en ruimhartig Engelsman, Sir Richard Solomon, heeft al jaren geleden gewaarschuwd : Probeer niet het
Holl. Afrik. kind tot een Engels, of een Engels kind tot een
Holl. Afrikaner te maken. Gun ieder kind, ook in zijn opvoeding, het recht van zijn nationaliteit.
Maar hoe gaat het op onze Goevernements-scholen ?
Afrikaanse en Engelse kinderen worden op dezelfde
school bijeengebracht, met het oPzettelik doel die twee
tot een te maken. Is het te verwonderen, dat de klachten bij de
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dag groeien over de uitkomst van dat systeem ? K an bet dienen
tot verstandelike vonning van ooze toekomstige Unie-burgers~
dat kinderen, die maar een taal kennen, bijeengepropt Worden
in klassen, waar nu eens een onderwijzer voor komt te staan,
die maar door de ene helft, en dan weer een die maar door de
andere belft van zijn leerlingen verstaan wordt?
Zulk ondenvijs zal de kinders nooit leren denken, en in
plaats van twee talen, leren ze er geen een.
Een Engelse onderwijzeres aan een dorpsschool in de Kaapkolonie schreef dezer dagen :
,,De meeste kinders komen naar ons toe met een weinig
Engels en slecht Hollands; ze vennengen de idiomen van de
beide talen en zc vinden 't moeilik, soms geheel onmogelik hun
gedachten in een van die talen uit te drukken. Ik ZOU liever een
alleen-Hollands of alleen-Engels sprekend kind onderwijzen
dan een niets-sprekend kind.
,,Ik meen niet, <lat 't domme kinders zijn; vele zijn en
knap en ijverig, maar men heeft hen geen oefening gegeven in
't denken en door een ijzeren en mechanies stelsel heeft men
een papegaai-repetitie ontwikkeld ten koste van een ware
edukatie."
Van opvoeding of karaktervonning op zuike mengel-scholen
willen we niet eens spreken. Daar komt natuurlik niets van,
want 2o'n inrichting kan zelf niet eens een enkele karakterlijn
vertonen.
Over de erkenning van het nationaliteitsverschil op onze
scholen, schreef Ds. S. W. v . Niekerk:
,,Velen zullen mij wellicht tegemrerpen ~ ,,\Vat, de Unie
van de vier kolonies van Zuid Afrika is nu pas tot stand gekomen, en wilt gij dan ooze kinderen scheiden door middel van
kerkscholen ?" Voordat ik mij op dit interessante en uiterst gewichtig punt tracht te verdedigen , wens ik er op te wijzen, dat
er een vraag is, waarop ieder Zuidafrikaner eerst aan zichzelf
en aan anderen 'n duidelik antwoord moet geven, voordat hij
met ons kan samenspreken en samenwerken ter bevordering van
algemene Zuidafrikaanse belangen . Ik bedoeI de vraag: ,,Wat
soort van een toekomstig Zuid Afrikaans voTk wenst gij ? Een
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'Volk, dat het produkt zal zijn van de samensmelting van de
Hollandssprekende en Engelssprckcnde Afrikaners ? Ecn volk
.dat slechts een taal, namelik Engels zal sprcken? Een volk
dus, waarin de tegcnwoordige Hollandssprckcnde Afrikaner,
met zijn taal, nationaliteit en zeden, is verloren geraakt? Dat
is het cne deel van de vraag. H ct andere is: ,,Of wilt gij 'n
'Volk dat, evenals thans, bestaan zal uit de twee elementcn, Hollands en Engels, naast elkandcr ?" Op hct cerstc dccl van de
vraag zal zeker door niemand, die enig respekt voor zichzelf
-0f voor andcren heeft, bevestigend geantwoord worden; op het
tweede dcel echter zal gewis iedere ware Zuidafrikancr van
harte bevestigend antwoordcn; maar dan moet men ook met die
scholcn werken, die het geschi.ldst zijn om dat doel te berei-

ken." *)
Men late toch dat dwaze idee varen, van ,,een natie te maken." Naties worden nict gemaakt. God heeft ze gecreeerd;
Hij ·wil, dat ze bestaan, om het mensdom niet te docn onder
gaan in de duffe eenvormigheid. Daar staat geschreven: ,,Wat
•God verenigd heeft, scheide de mens nict." Volgt daaruit niet
;vanzelf het gebod : Wat God gescheiden heeft, verenige de
mens niet?
Op het punt van godsdienst zal de school der ouders ook
'Verscheidenhcid te zien geven. Doch de ervaring heeft al lang
geleerd, dat christelike ouders van verschillende kerkgenoot:Schappen zich heel gemakkelik verenigen en saamwerken tot
het onderhouden van cen gemeenschappelike christelike school
voor hun kindcren. Er is niet de minste grond voor de dil..-wels
uitgesproken vrees, dat het subsidie-stelsel tal van kleine schooltjes van allerlei kerkelike richtingen zal <loco ontstaan.
In hoofdzaak zal d eze toestand geboren worden, dat
Afrikaanse ouders een Afrikaanse school inrichten die christelik
is, zoals zij het verstaan, en de meerdcrheid der Engelse oudcrs
ecn Engelse school, die christelik is, zoals zij 't verstaan; elke
-school met de taal der ouders als medium.
*)

Brochure ,,Afrikaners Ontwaakt," blz 8.
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Mocht er bier en daar een groep van ouders zijn, die liefst
alle godsdicnst uit de school wcghou<lcn, ook dat is hun zaak.
Nicmancl kan hun dat recht outzeggen en voor bet Goevcmemcnt is er gcen cnkclc rcdcn, oru ook zulke scholcn nict tc subsi<liccrcn, mits maar hct maatschappclik ondcrwijs aan de cisen
beantwoordc. Dit is het enige punt waar h et recht van de
Lamlsrcgcring inkomt.
Maar de Roomsc scholcn dan - zo vraagt men ons gedurig - zullcn die volgcns dat stclscl ook staatssubsidie krijgcn?
Dat is namclik voor velcn zo'n schrikbccld, dat ze allccn bij
die gcclachtc zich omkcrcn en zcggcn: dan wil ik van dit stelsel niets, hoegenaamd niets wctcn.
\Vij ncmcn van dit bczwaar alleen notitie, om cen misvcrstand fiit de weg tct ruimen.
Hct is van algemcne bekcndheid, dat bier in Z. Afrika een
groot en nog steeds aangroeiend getal van z.g. Roomse Kloosterscholen bestaat. Die scholen worden gedrcven met geld uit
andcre landen, en er is geen twijfel aan, of de Roomse Kerk
bedoelt die scholen te gebruiken als cen kerkelik propagandamiddc1. Nu, als de Roomse Kerk er lust in hee£t, en 't haar
roeping acht om zulke inrichtingen in Afrika te ondcrhouden
en daar scholen aan te verbindcn, dan is <lat haar zaak. Het
ligt volstrekt n iet in de lijn van bet subsidic-stelscl, om voor
zulkc scholcn financiele stcun van de rcgering te eisen
Want dat stelsel bedoelt eenvoudig, de school terug te geven
aan de Ouders.
Maar n atulll'lik : als hier of daar een groep Roomse ouders
zou wonen, stcrk genoeg om voor bun kinderen ccn school op
te richten, dan kunnen wij nfot inzicn waarom die ouders niet
even gocd subsidie zouden ontvangen als alle andcre oudcrs,
die hun kinderen wensen te onderwijzen en op te voeden, zoals
zij het verstaan.
Of staat er soms in de Grondwet van onze Unie een bepaling , dat Roomse burgers minder rechten hcbben dan ~dcre?
Of dat zij wel in de belastingen mogen meebetalen, maar nietser van terugkrijgen ?
Is het niet een teken van zwakheid, van gemis aan zelf-
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vertrouwen, als burgers van een staat aan een groep van hun
medeburgers de voile rechten willen onthouden, omdat zij van
.een andere godsdienst zijn ?
Ja, daar zijn er, die nog verder gaan. Daar zijn er, die ook
graag hun eigen, heiligste rechten prijs geven, om toch maar
de Staat, of het Goevernement als de ene alles beheersende
grootbaas te eren en te dienen. Een bijna ongelooflik voorbeeld
daarvan vindt m en in een onlangs verschenen brochure van een
Engels predikant van Johannesburg. *)
Deze predikant roemt er in, dat hij als lid van de Witwatersrand Kerkeraad, de Schoolwet-Smuts heeft helpen tot stand
brengen . En dan .gaat hij voort :
,,Misschien is die wet niet al, wat wij konden verlangen.
Misschien moest zij voller gelegenheid in onze scholen geven
voor het gebruik van dat Boek, hetwelk de meeste opvoedende
kracht heeft van alle boeken der wereld; het Boek, waarin geinspireerde Profeten en Apostelen spreken tot ons in dezelfde
woorden, waarin zij tot de wereld spraken twintig eeuwen geleden. Wij Protestanten - en niet alleen de R.-Katholieken moeten iets opofferen in 't belang van nationale eenheid. Wij
geven de voorkeur aan een nationaal systeem van onderwijs
boven een aantal scholen van verschillende godsdienstige richting, omdat wij 't noodzakelik achten onze kinderen z6 te vormen , dat zij later een aaneengesloten geheel zullen uitmaken
van loyale burgers, samenwerkende tot welzijn van ons gemenebest."
Hier zegt iemand - nog wel een geestelik leider - 't nu
met ronde woorden, dat van de godsdienst maar wat af kan,
-als de Staat maar zijn voile portie krijgt. Zo wordt de Godsdienst op zij gezet voor de Staats-dienst. Als dan de vorming
van zulke gelijkgemaakte staatsburgers 't voornaamste, 't alleso0verheersende doel van onze lagere scholen zijn moet, zodat
zelfs de inwendigste belangen der kinderen aan dat uitwendig
resultaat moeten opgeofferd worden, wat spreekt men dan nog
*) ,,Priest-controlled Schools : Why South-Africa should not support then:", by Digby M. Berry, M. A.
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van karak-ter en kara1..'1:er-vorming op die scholen? \Vie denkt
nog aan karakter bij zulke tot staatsknechtjes verknipte wezens? En wat zal de Staat er ten slotte aan hebben : aan die
schaar van precies even groot- en even rond-geknipte, mooi-inde-rij-gezette nullen?
Rev. Berry zal toch niet willen beweren, dat 't tot welzijn
van Engeland gestrekt zou hebben, als de Engelse scholen van
't begin der 17e eeuw er in geslaagd waren de hoel.;g- en dwarsaangelegde Pmiteinen-kindertjes te vervormen tot mensen na:i.r
Ca'llaliers-model? En Z.Ew. verwacht toch niet-en hoopt toch
zcker ook niet - dat de tegenwoordige scholen van Engeland
ooit de klove zullen dempen tussen ·het Whig- en Tory-type
in de Engelse natie? Wat dan komt hij ons hier in Afrika
aan board met die afgedanl.'i:e 18e eeuws-franse nivelleer-theorie, dat er onder ons geen groepen en richtingen, geen verscheiden soorten en typen van burgers meer mogen bestaan ?
De mededeling, dat mannen van zulke inzichten als Rev. Berry
hebben meegewerkt aan 't optrekken van de Schoolwet-Smuts,
is niet biezon<ler geschikt om haar aangenomen grondbeginsel
in popu1ariteit te doen winnen. *)
Het zal in ' t belang van ons opkomend geslacht zijn, dat
we, hoe eer hoe beter, verlost worden van die ingebeelde wijsbeid van ,,een natie maken".
Laat ons Goevernement erkennen, de verscheidenheid van
ras en richting, die er bestaat onder zijn burgers, en laat het
de moed hebben de praktijk van zijn schoolwezen daarmee in
overeenstemming te brengen, wat alleen geschieden kan door
de een vormige Goevernementsschool te vervangen door de veelvormige school van de Ouders
Bij een van de oudste Germaanse volken werd de Staat genoemd met een woord, dat in onze tegenwoordige taal zoveel
betekent als Volkshuis. Dat is een mooi en juist woord, want
een goed geordende Staat moet een 'llolks-huishouding zijn.
*) ,,The Witwatersrand Chnrch Council, to which I have the
hononr to belong, gave assistance, five years ago, to the late Trans-

vaal Government in framing its E ducation Act' :. (Brochure pag. 19.)
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Maar a\s wij letten op de bedendaagse tocstand van ons schoolwczen, dan lijkt het, of wij hier in ons hooggerocmd Zuid Afrika
wonen, in plaats van in ecn Volkshuis, in ecn Regeringshuis,
waar llet volk op de stoep mag staan, om wat brokjes en kruimeltjcs van genadcbrood op tc grabbelcn.
Aan die toestand moet een einde komen .

HOOFDSTUK IV.
De School, die nodig is voor de Ouders van

Cbristelike Belijdenis.

Wij hcbbcn aangetoond dat 't in 't belang van de kinderen en in 't belang van het Goevernement zijn zal, als de lagcre
school weer in handen van de ouders komt. Op welke wijze de
oudcrs van verschillende richtingen bun scholcn willen inrichtcn, door wie en wat zij daar hun kinders willen laten ondcrwijzen, dat alles moeten zij weten en, in overlcg met hct Goevemcment, vaststcllen. Maar wjj hebben hier in 't biezonder
op 't oog de wcnsen en bclangen van een groep van ouders,
namelik, de Hollands-Afrikaanse ouders, die voor hun kinderen
altijd gewcnst bcbben en nog wenscn: Christelik Nationnal
Schoolonderwijs. En wij achten het daarom ooze taak, de aard
en het karakter van dit onderwijs wat nader uiteen te zetten,
zodat v6or- en tegenstander weten kan wat soort van onderwijs
en welke opvoeding deze scho1en aan ooze kinderen brcngen
zullen.
De ouders, die dit onderwijs voor hun kinderen verlangen, en 't ook openlik weer gaan cisen, zijn dezulken, die niet v:illen spelen met de ple<:htige belofte bij de Doop van hun kinderen afgelegd, n.I. dat zij hen zclf zouden ondenvijzen of doen C'l
helpen onderwijzen naar de eis van Gods gebod. Zij willen
ernst maken met de vervulling van die beloften, maar zien het
elke dag duidcliker, hoe de landsrcgering met haar school zich
tussen God en de ouders beeft ingeschoven, zodat daar eigenlik
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,,cen middelmuur des afscheidsels" bestaat tussen de christelike huisgczinnen en de school, die een decl der taak van deze
huisgezinncn zal overnemen.
De grote her vormer Luther heeft eens gezegd : ,, V oor de
ouders is de ware godsdienst ·van hun huis, hun kinderen recht
op te -voeden ." Om nu in of door de school niet te laten verwaarlozen, of misschien wel afbreken, wat in het huisgezin opgcbouwd wordt, willcn die ouders zorgen, dat de christelike opvoeding van bet huisgezin in de school wordt voortgezet.
Aansluiting tussen huisgezin en school moet er zijn; daar
zit de kracht van de school der ouders in, en allcen op die
school is zij mogelik. V.,Tant de ouders zullen vanzelf uitzien
naar onder wijzers, die in de taak van onderwijs en opvocding
hctzclfde hoge doel voor ogcn hebben als zij. Zo alleen kan 't
tot zekerheid gem aakt worden, <lat in de school dezelfde geest
hcersen zal als in het huisgezin. En daar komt het op aan.
Bijbcls onderwijs zal op die scholen vooraan staan in de
rij der leervakken ; bijbels onderwijs, gegeven door onderwijzcrs, die wcten hoe de bijbelstof met hun leerlingen te behandelen, en ':vaartoe dat onderwijs strckkcn moet.
Doch, hoc goed en noodzakelik dit ook zij, niemand moet
denken, <lat daarmee reeds het onderwijs van een -...-rije school
de naam van christelik onderwijs verdienen zou. Het is een
schadclike dwaling, als men mecnt, <lat bet overige onderwijs
in onze scholen niets te maken zou hebben met ons christelik
beginsel en met de opvoeding onzer kinderen in de vreze des
Heeren.
Als <lat zo was, dan zouden wij ons tevreden kunnen stellen met een Gocvernemcntsschool, waar voorziening g emaakt
wcrd voor gocd bijbel-onderwijs, dcsnoods buiten de schoolurcn. Maar het is niet zo.
Een Christen, die Gods Woord verstaat, b elijdt dat allc
aigen Gades zijn; en hij wil, dat zijn kinderen opgevoed worden in hct recht bcgrip van die waarheid. Onze Gereformeerde
Belijdenis zcgt het in haar twecde artikel zo schoon: ,,Dat d ~
g ehele wereld 'l:OOr onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk
alle schepselen, g r.cte en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons
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de onzienlike dtngen. Gods le aanschouwe n g e-ven, 11amelik Zijn
eeuwige kracht en goddelikheid."
In deze veelzeggende woorden ligt de sleutel voor het ware
christelik onderwijs. In <lat licht moeten onze kinderen alle
dingen leren aanschouwen, waarin ze op school onden\'ezen
worden; zoals een oud-H ollands dichter gezongen heeft :

Die boven al zijn God bemint,
Sijn God in alle dingen vint.
Alleen de deugdelik-gevonnde, goed-onderlegde christelike
ondenYijzer zal in staat zijn in deze geest zijn onderwijs te
geven zonder zich te verlopen in preken en toepassingen.
\Van' prek..:'t ."oort ook in de christelike school niet thuis.
Daarom hangt er zoveel af van de opleiding onzer ondenYijzers.
Die opleiding moet daarheen gericht zijn, dat de ondenvijzer
de diepe zin van ons christelik le,·ensbeginsel lere verstaan.
Want alleen die wijsheid kan hem in staat stellen zijn onderwijs in alle vakken zo te geven, dat ook de kinderen als vanzelf in dat levensbeginsel worden ingewijd.
De school van de ouders bedoelt Christelik Nationaal te
wezen. Deze "·oorden moet men goed verstaan. Zoals ze daar
naast elkaar g eplaatst zij n , willen ze niet zeggen, dat de school
christelik en 6ok nationaal zijn wil. Neen, die twee dingen worden hier niet van elkaar gescheiden. Als dat de bedoeling was,
dan moest die school heten: de christelike, nationale school.
Maar zoals 't er nu staat, k an die betekenis alleen wezen : een
school, die nalionaal is in christelike zin. H et Boek van Deutronomium is in dit opzicht biezonder leerzaam. Daar zien we,
hoe de Heere het telkens aan zijn volk voorhoudt, dat het wandelen in Zijn wegen ook daarin bestaat, dat de ouders aan de
kinderen verhalen van de wegen, die God met hun vaderen
gehouden, van de grote dingen, die Hij aan hen gedaan heeft.
De begrippen christelik en nationaal waren daar dus helemaal
tezaam gegroeid. Zo hoort het ook bij ons te zijn !
Maar op de Goevernementsschool kan <lat 6ok niet. H et
is onredelik, het is niets minder dan het hart, de opv oedende
kracht, uit het historie-onderwijs wegnemen, als men de g<'-
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:schiedenis van Zuid Afrika aan het Hollands-Afrikaanse kind
door een Engelsman, of aan 't Engels-Afrikaanse kind door een
•.\frikancr laat onderwijzen. Dit is onredelik, om niet te zeggen
onzedelik; 'rnnt die hele geschiedenis is: Engelsman versus
Afrikaner en Afrikaner versus Engelsman. Geen onderwij zer
kan deze geschiedenis voor een gemengde klas behandelen,
zonder de kil1deren van de ene of de andere nationaliteit te
g rieven en te kwetsen. En welke ouder zal toelaten, <lat zijn
kind, reeds op de schoolbanken in zijn nationaliteit wordt belcdigd. Dit zou precies de omgekeerde uitwerking m eebr engen,
<lie men van ' t onderwijs in geschiedenis verwachten mag. Het
Goevernement zit:t dit zelf wel in, maar kan de fout niet verhelpen, want het heeft nu eenmaal partij gekozen voor de g emengde school. Het gevolg is, dat onze kinderen op tal van
Goevernmentsscholen Of geen Of verknoeid onderwijs in hun
eigen geschiedenis krijgen. Voor ons is <lit een reden te meer
om te pleiten voor de teruggave ,-an de school aan de ouders.
Daar alleen bestaat zekerheid, <lat onze kinderen de geschiedenis van bun eigcn volk zullen lcren in de geest, zoals Gods
\Voord o.a. in Denteronomium IV het ons voorschrijft :
,,Alleenlik \rncht u, en be\rnar m\·e ziele wel, dat gij niet
vergeet de dingen, die u\\·e ogen gezien hebben; en dat zij
niet van uw hart wijken, alle de dagen uws !evens; en gij zult
ze mve kinderen en U\Ye kindskinderen bekend maken."
Wat nu het ondern·ijs betreft in de overige vakken, dat
zal op de christelik-nationale school niet van mindere, maar
wel van and ere kwaliteit moeten zijn dan op de tegcn\\·oor dige
Goeycrnementsscholen. \\'ij hoeven daar niet veel van te zeggcn, want be,·oegde mannen van allerlei richting stemmen
hct thans toe, dat bet o\·erladen Ieerprogram van onze Iager e
scholcn meer schade dan voordeel toebrengt aan de verstandelike ontwikkeling van ons opkomend geslacht. Bij zo 'n leerprogram, toegepast en uitgevoer d onder de pressie rnn Inspekteurs, kan ook d e beste onderwijzer niets anders bereiken, dan
dat hij in een korte tijd een bepaalde hoeveelheid kennis bij
het kind aanbrengt, al moet hij die ook, zoals men wel eens
zegt, er tegen aan plakken.

Ooze christelike levensopvatting leert ons in alle dingen
nuchter en een1Joudig te zijn. Daarom zal zo 'n overladen leerp rogram uit de vrije christelike school geweerd blijvcn. En wij
zijn er zckcr van, dat het onderwijs in zijn eigcnlike waarde,
dat is in zijn ontwikkelende en 1Jormende kracht erbij winn·!n
zal.

HOOFDSTUK V.

Ook de opleidlng van Onderwijzers hoort niet in handen
Y3Il

bet Goenmement.

Wij hcbben aangetoond, dat de Regering te ver gaat, als
zij de hcle zorg van bet lager onderwijs op zich nccmt, als zij
dat allcs besturen en regclen wil naar een systeem van eigen
vinding. Zo gauw als onze wetgevers dat gaan inzien, en de
scholcn aan de oudcrs teruggeven, zal het blijkcn, dat ze ook
nog op een ander punt moetcn achtcruit staan, namelik in hun
allccnheerschappij over cle oplciding van de on<lcrwijzcrs.
\Vant 't spreekt vanzclf, dat in de scholcn van de omlers
alleen plaats zijn kan voor onderwijzcrs, die in de geest van die
scholcn gevonnd en opgcleid zijn.
Wij willen bier niet ingaan op de cisen, die andere groepcn van oudcrs, 't zij Engclse of Afrikaanse, aan hun
scholen en onderwijzers stellen zullcn. Wij willcn ons bcpalen tot de vraag, voor ems van 't grootste bclang: \Vat voor
ecn oplciding is nodig voor de jonge mannen, die zullcn optredcn als onderwijzers in de Christclik-nationale School?
Daar zijn ouders, die zich tevrcden stcllen als de on<lerwijzcr van bun school ecn man is uit christelikc familie, van
christelike belijdcnis, handcl en wandel. Dcze <lingen zijn goecl
en nodig. Maar wie de zaak wat dieper indenkt en zich stclt OP'
't standpunt, dat de christclik-nationale school zijn moet zoals.
ze in ons vorig hoofdstuk getekcnd is, die zal wel bcgrijpen,
dat de bele opleiding en vortning van christelike ondcrwijzers.
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uit hetzelfde beginsel en in dezelfde geest geschieden moet, als
waaruit die school leeft en bcstaat. Die twee kan m en niet van
e lkaar los maken.
Neem maar eens als voorbeeld de paedagogiek, of de l~er
van de opvoeding. Daar zijn heel wat wijsgercn, die op dit gebicd zichzelf de profctenmantcl omgehangen en geleer aard hel:r
hen, dat het kind 'Van nature goed en onscluildig is. Die leer
vit!dt talrijke aanhangers en verdedigers in alle landen, vooral
in de studiekringcn van hct Staats-onderwijs. Maar hct
sprcckt vanzclf, dat uit zulk een leer een hele andcre praktijk
van opvoeding voortkomt, dan de praktijk van de christelike
school. Want de christelike opvocding gaat uit van de vlaktcgcnovergcstelde waarhcid, welke de H. Schrift ons leert omtrent de natuurlike gcstcldhcid van het menselik hart.
Men zou 't haast niet geloven, <loch wij 1."Ullncn de stcllige vcrzekering geven, dat wij meermalen onderwijzers ontmoet hcbben, jonge mannen van christelike bclijdenis, die uit
bun onderwijzers-studie deze onbijbelse leer hadden meegedragcn, ze voor waarheid hielden en ze - nicts bvaads vermoedend - vooropzetten in de opstellen, die ze schreven over
opvoeding.
Ver onderstel nu eens, dat zo'n onderwijzer in aanraking
komt met een wctcnschappelik man (laat het er een zijn, die
zclf nicts gelooft) , zal die niet tegen hem zeggen: Jonge man,
jij hoort niet als onderwijzer in een christelike school; jij hebt
t wee vlak-tegenovergestelde lcerbcginselen in je hoof d, en, bijgevolg, geen een in je hart. Jij moet uit de christelike school
weggaan, of jij moet de lecrbcginselen, die de grondslag van de
christclike opvoeding zijn, eerst deugdelik gaan bestuderen
en dan van je afwcrpcn al wat vierkant daartegen .indruist.
Nog een ander punt zullen we als voorbceld aanvoeren:
In de voorste rij van de onderwijs-vakken der christelike
school staat bijhels onderwijs. Er zijn onderwijzers, christelike
jonge mannen, die dat ondcrwijs niet anders wetcn te geven dan
door blote meedeling van de bijbelse verhalen en feitcn. Andcren weer vervallen in de tegenovergestelde fout en staan voor
hun klas te preken.

Beide fouten zijn het gevolg van gebrekkige opleiding op
dit punt, misscbien wel van geheel geen opleiding. Van zulk
bijbels onderwijs kunnen ooze kinderen geen ·baat hebben.
Grondige kennis van de bijbel moeten ooze christelike onderwijzers hebben, en die kennis moet hen in zulk een ' mate
en naar zulk een methode worden aangebracht, dat hen daardoor vanzelf de weg gewezen wordt om voor hun klassen bet
juiste gebruik er van te maken.
· Maar wij vragen ook hier : wie verwacht zulk een opleiding van onderwijzers uit de banden van het Goevernement ?
De onmc;gelikheid daarvan wordt thans zo goed ingezien, dat
het jongste C. N. 0. Kongres besloten beeft, tot het instellen
van een Raad van Eksaminatoren, die aan onderwijzers, daartoe gewillig, een apart eksamen zal afnemen in de vakken,
waarvan een christelik: onderwijzer grondige studie behoort te
maken , maar die op de Goev. Kweekscholen nooit tot bun recht
kunnen komen.
Dit is deels een uitstekende maatregel. Zo zullen de besten van
onze jonge onderwijzers, die zich voor zo'n eksamen willen
inspannen, vanzelf in een betere koers van vorming komen.
Maar aan de andere kant is het bezwaar niet te ontkennen, dat
zodoende bet getal eksamens voor de onderwijzers te zeer vermenigvuldigd wordt, en bovendien, bet kan maar een bulpmiddel zijn. Want zo komt er geen eenheid in de vorming van
de onderwijzers, zo krijgen ze een opleiding naar twee, mis-schien heel tegenstrijdige systemen.
Dat voorts onze Goevernements-Kweekscholen lijden onder
dezelfde eenvormigbeid als de Goevernements lagere scbolcn,
bleek nog dezer dagen in de zitting van de Provinciale Raad
van Transvaal.
Aan de Regering was n .l. gevraagd, door welk medium de
studenten aan de Nonnaalscholen onderwezen worden. De Regering antwoordde, dat b et medium aan de keuze van de studenten gelaten werd, doch dat slechts enkelen van hen Hollands medium gekozen hadden. Wat voor standpunt is dat nu?
Wat voor beginsel steekt daarin? Op welke pral-tijk moet dat
uitlopen? Verstaat dan bet Departement van Onderwijs niet
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cens, dat er volgens art. 13 7 een grote meerderheid van onderwijzers zijn moet, die de kinderen door medium van hun moedertaal onderwijzen moeten, en laat het Departement dan zulke
mannen zelf vormen door 't medium van een vreemde taal? Is
dat niet alle gezonde methode in 't aangezicht slaan; is dat niet
het belasting-geld 'Vermorsen? Ook bier stuiten we op dezelfde
fout als bij de lagere school, dat namelik de Regering ingestapt is op een terrein, waar ze niet hoort, waar zij met haar
beginselloze eenvormigheid geen goed werk leveren kan, omdat op dit terrein aan uiteenlopende groepen en beginselen
recht moet worden gedaan.
Ook hier is dus de enige uitweg, dat het Goevernement
afstand doe van zijn alleenheerschappij. Als de verschillende
groepen van ouders hun eigen soort van school hebben, zal er
overeenstemming moeten komen tussen het werk, waartoe de
onderwijzers geroepen worden_en de opleiding, die ze krijgen.
N atuurlik zal dan op de ouders ook de verantwoording
komen, om met vereende krachten zulke 1.."Weekscholen tot stand
te brengen. Medewerking van de kerken en van het Goevernement zal bier nodig blijken, meer nog dan bij de lagere
school, want dit is een werk van organisatie over een heel wijde

kring.

HOOFDSTUK VI.

De Provinciale Gcevemementen moeten nu reeds opening
geven tot bet subsidieeren van Yrije Scholen.
Wij menen nu voldoende aangetoond te hebben, dat cte
grondslag van onze scholen verkeerd is, omdat ze in handen
van 't Goevernement zijn en niet in handen van de ouders.
Daarom zal het ook niet baten of er aan di~ scholen gelapt en gedokterd wordt. Zelfs op 't stul: van medium zullen
ze niet aan de eisen van 't leven kunnen beantwoorden. 't Zal
een toestand blijven, zoals we op bladz. 17 getekend hebben.
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Met de beste wil kunnen gemengde scholen op dit punt geen
bevrediging geven. En wat dan, als er zelfs in de opleiding van
de onderwijzers met de medium-eisen gespeeld wordt? Uit bet
jongste rapport van bet Tranvaa1se Onderwijs-Dcpartcment
blijkt, dat er in die provincie bestaan 37 gesubsideerdc plaatssd:olen met ruim 6oo leerlingen tezamen. De Regering betaalt
aan die scholen een jaarlikse subsidie uit van £24,000. Daarentegen zij n er ruim 60 gercgistrcerde biezondere scholcn met een
getal van ruim 5,000 leerlingen. En die scholen ontvangen gcen
cent subsidie. Wat voor een soort van recht is dat? - vroeg
onlangs de Trans11aal Leader. Het blad richtte toen een schcrp
betoog tegen deze onrechtvaardige praktijk, en stelde o.a. de
volgende vragen :
1c. \Velke waarborgen heeft de Regering voor de profijtelike aanwcnding van de £24,000, die jaarliks a:m plaats-schol•.!a
worcl~n uitgekeerd, want over die scholcn heeft zij nict tie
minste kontrole?
2e. Is b et niet bekend aan bet Goevernement, dat op die
biezondere scholen de ruim 5,000 kinderen goed en deugdclik
onderwijs ontvangen?
3e. Veronderstel ecns, dat die ruim 5,000 lcerlingen van
daag aan de dag plaats moesten krijgen in de Coevcmementsscholen die al zo volgepropt zijn en reeds te min ondcrwijzcrs
hcbbcn, hoeveel mecrdere kosten zou dit wcl voor de Rcgcring
mecbrcngen ?
4e. Is dit laatste nict reeds reden genoeg voor de Regering,
om zulke scholen, die haar werk uit de hand nemen, financieel
te ondersteunen, opdat ze nog altijd vcrbeterd kunncn wordcn?
Het is voor ieder duidclik, dat de Leader, met dcze vragen
de spijker op de kop slaat. Want wie zal beweren, dat ecn
R egering bet recbt bc~ft, om tot baar burgers te zeggen : ,,Als
gij meent zulke of zulke scbolen nodig te hcbben voor uw kin<lers, gaat dan maar uw gang, ziet dan maar dat ge bet rccht
krijgt; ik zal gecn band uitsteken om te helpen. Uit 11w bclastinggelden verzorg~k net de scbolcn die ik opricht en die z6
zijn, als ik ze bcbben wil." Welnu als een Rcgering niet bet
rccht beeft om zo tc spreken, waar baalt ze dan bet rccht van
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daan, om zo te doen? 't Is tech een feit dat ze zo doet; de pra~
tijk van ons tcgcnwoordig schoolwezen is zo. 't Bclastinggeld,
waaruit de scholen bet aald wordcn, komt van de ouders \'an
allcrlci grocpcn en richtingcn, toch m~tigt de R egering zich:
hct recht aan, om van dat geld scholen in te richten niet wal&
die onders willen, m aar zo als zij wil. En wie daar nict mee
tevrcdcn is mag uit zijn eigen zak dubbel betalcn.
Z6 is hct in Transvaal, Vrijstaat en Kaapkolonie
Maar in Natal is het niet zo.
Natal, de provincie die gebrandmerkt staat als ecn ,,enghartig, bekrompen en achtcrlik landje," gecft bier dus aan l~e
dric zustcrprovincics een voorbccld van wat recht en billik is.
In De Kondschapper lczen wij daaromtrent:

In Natal zijn we er in een heel voornaam opzicht betrekkclik bet best aan toe. Hier bcstaat ecn begin van het
gczonde stelscl, <lat de Staat vrije scholcn crkcnt en gcldelik steunt. Een zcker aantal gclijkgezinde ouders kunnen
de hoofden bij elkaar steken en mits zicb ondcrwcrpend aan
zekere bepalingen, 1.."Uilnen ze een school stichtcn: hun
onderwijzcrs kiczen, geest en richtiug van hun school bepalcn en dan komt de Staat jaarliks zulk een school financiccl ondersteuncn.
Zo bchoort het te zijn. De andere provinciale rcgeringen
behoren dczelide wcg open te stellcn. Dat is voor hen ook veiligcr dan cen onrechtvaardig systcem tc v.-illen handhavcn door
tocpassing van allerlei afwijkende praktijkcn.
In Johannesburg, nabij Parkstation, staat een school, waar
specifick ] oods godsdienst-ondcnvijs gegcven wordt, waar alleen
]oodse onderwijzers Worden aangesteld, kortom een school,
zoals J oden-ouders 't maar verlangen kunnen, en die school
wordt door de Transvaalse rcgering verzorgd en behandeld precics als een gewone goevernementsschool; de regering betaalt
alles. Nu is ecn van tweeen 't geval: Of dit is ecn onwettigehandelwijze van de Transvaalse regering, Of ze is gcgrond OP'
een of ander artikel in de wet. Maar indien het laatste, dan vra-
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gen wij : maakt dit artikel dan alleen voorziening voor de belangen en wensen van ] oodse ouders?
Ook in de Kaapkolonie bestaan er, als we wel ingclicht
zijn, dergelijke praktijken. Het zal goed zijn, als ze in onz~ Parlementen eens openlik besproken worden.
Maar een ding is duidelik: de uitzonderingen, die op zo'n
manier gemaakt worden, bewijzen, dat het systeem van eenmodelse schoien onhoudbaar is.
Laten de provincies Kaapkolonie, Vrijstaat en Transvaal
het eenvoudige voorbeeld van Natal volgen. Dan zal men zien,
dat ·langs praktiese weg de zoveel-strijd-veroorzakende schoolkwestie zichzelf zal oplossen. Blijven onze provinciale besturen
weigerachtig om die weg in te slaan, dan staat het aan de burgers, om de stembus te gebrniken tot het verkrijgen van een
betere toes.tand.
Kort na 't C. N . 0.-Kongres te Potchefstroom is een van
de Afrikaanse bladen met het argument voor de dag gekomen,
<lat de ouders nog wel zeggenschap over de school hebben, als
ze maar gebrnik maken van hun recht bij 't kiezen van Schoolkommissies en Schoolraden. Ook een fraaie redenering ! Het
Goevernement neemt eerst het natuurlike recht van de Ouders
weg, en wil hen dan onder elkaar laten bakkleien om er, zo
mogelik, nog een stukje van terug te krijgen.
Is dat soms de weg om te komen tot die gewenste toestand van een natie ?
Of is h et niet duidelik, dat men juist op die manier het
vuur .van rasse- en partij-haat gaande houdt en voortdurend
aanstookt?
Wil men vrede en verdraagzaamheid op 't gebied van de
school, laat dan de wet aan iedere groep van burgers zijn
eigen, natuurlike rechten laten. En dat kan alleen geschieden
.door de school terug te geven aan de Ouders.

