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Die Afrikanerbevolking wat deur Rhodes g?-

nader is om met die ontwikkeling saam te werk, het met 

die Pionierkol or1na opgetrek om op 12 September 1890 te 

Salisbury die gebied offisieel te okkupeer. Daarna het 

tal van hul volksgenote, meestal in georganiseerde 

trekke, die Limpoporivier oorgesteek om eers Masjona

land en later Matabeleland te ontgin - almal vas onder 

die indruk dat die g8bied slegs 'n uitbreiding is "~"":.-:~·:. 

die Kaapko1onie waaruit die besettin(ll<g",eloods is. 

Daarom dan ook het die Kaapse S:J.node en-

kele weke nR.ci.at; die Britse vlag te Salisbury in 1890 

gebys is, die eerste twee afgev~ardigdes, dio Hofmeyr 

en Stegmann, ge stuur om 00r die geestelike belange van 

die ·Hollands en bevolkingsdeel daar verslag ui t te 
II 

bring. Dit was egter eers vyf jaar later, in Septem-

ber 1895, nadat die tweede en eint1ike leraar, .. A.s. P • 
. · .. 

Nel, genoodsaak was om terug te keer, dat (lie NoG.Kerk 

sy grondvorm in-Rhodesie aangeneem het, toe die eerste 

gemeentes deur ds. P.A.Strasheim gestig,is.· HieKlie 

agterstand van die N.G.Kerk teen0or cUe ander kerkgroe

pe wa t teen daardie tyd al gevestig was in dle land, is 

g:edeeltelik ingehaal deur die §l-8ndeling-onderwysers wat 
., . 

./ 

in dr:J.e van die gemeentes t.ot na _ _,die Tweecle Vryheids-

oorlog as onderwyser en le~aars" opgetree het~ Eers 
u 

vanaf 1904 het N.G.predi~ante die geestelike belange 

van die Afrikaners in die 1.and probee:r• ko-ordineer tot

dat in 1919 die gemeentes van Rhodesie in 'n aparte 

Ring .... Bulawayo ... gekonstitueer iso. 

Om die gedurige geldelik tekorte en armoe

de die hoof te bled, het die hing ,dlG inlywing van die 

Rhodesiese gemeen tes r;J die N .G .Kerk va.n ~ranj e-Vry

staat voorgestel~ en toe dit e ind~1ik de~:r_ die Sinodes 

van die Kaap en die V~staat in 1928-1929~ be~ragtig 

is, en byna £18,000 aan die gem~entes deur die Vrystaat 

geskenk is om hulle van die drukkendste skuld te ver-

los, het tn pe:riode van besliste voorspoed en selfstan

digheid vir die N•G.Kerk in Rhodesie aangebreek. 
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Aan die vooraand van hierdie nuwe stadium 

kom die N.GaKerk egter te staan voor die feit dat die 

onderwys van die Afrikaanse kind in Rhodesia 'n proses 

van verv·reemding van Kerk en Volk in die hand werk en, 

nog al t-y-d gewerk het, sodat beide kerk en volk op die 

voorposte van die nasie verswak, in plaas van versterk 
\ 

is. 

In die verband wil die V';:c:~i: eors tens .toe-

gee dat di t geen .maklikr-: ·caak vir 'n owerheid is om _in 

'n pionieri:'lc.:.:d al cladelik alle onclorwysgeriewe vir al 

•:::i.ie · kinders te verskaf nie, en wil by gewag maak van die 

pogings wat deur die staat aangewend is om alles in sy 

vermoe te doen om die onderwys in Rhodesie op gelyke 

voet met die in ander lande van die wereld te bring,en 

te moderniseer. Maar in die tweede plek moet die kerk 

die onbevredigende toestand w,vt juis aan die onweten

skaplike optrede van die owerheid om daardie stelsel 

nie net te moderniseer nie, maar in belang van die li• 

beral :i.s ties -imperialistiese staat te monopol iseer, son

der om die belang wat die Afrikaanse ouer en die N~Go 

Kerk by_ die onderwys het; in aanmerking te neem. 

Binne 1n dekade na die besetting van die 

land is die ondeTI~sbedrywighede van die verskillende 

kerke deur die staat geko-ordineer in die eerste or-

clonnans:'Le waardeur staatsondersteuning aan die kerk
u 

skole" .op 'n behoorlike basis geskied het .- Daarna het 

'n tweede ordonnansie na die Vryheidsoorlog gevolg 

waarin staatsbeheer oor sekere skole ingestel is, en 

die vir die Afrikaanse kerk so onbeillike bepaling vas

gels is, dat_Engels die enigste medium vir die onderwys 

in die land moet wees$ 

Hierdie wetgewing is na die Onderwyskom-

missieverslag van 1908, waardeur volle staatsbeheer, 

altans oor die laerskool aanvaar is, weer bekragtig. 

Daarna het die staat cy mag stels~lmatig oor die skole 

uitgebrei totdat nie alle.en volle beheer op opvoed_ku:n• 
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dige terrein nor laer en middelbare onderwys ·verkry 

is nie, maar o0k,.die matrikulasio-eksamen uitgeson-

dord, algehele onafhanklikhoid van die Kaapkolopie en 

van die Unie van Suid-Afrikao· HieKlio isolaseordrang 

van die nuwo Kolonio, ·wat deur die Onderwyskommissie 

van l929,(die Tate-verslag), veroordeel is, is in 1936 

dour die Fox-verslag verder aangemoedig toe aanb.eveel 

is dat die hole onderwysstelsel gemoderniseer moos 

woro om aan te pas bydie "Britse ste:ts6"x· en dat cok·dio 

trikulasie-band met die Unie van Suid-Afrika afgeskaf 

moes v,rord en 'n oorsese skooleindeksamon ingestel moes 

word. 

In hierdie nuwe onderwysbeleid wa t dour 

die Eerste Minister van die land ~eloods is, is dari o 

wel ~etrag ·nm deur middel van gedifferensieerdo kureus 

se 1n tipe 11 onderwys te verslmf wat die bree lae van u -

die volk sou bevredig. Dit was egter spoedig duidelik 

dat d-J.e pers oneel en ondervinding ontbreek het om van 

die nuwe beleid op alle gebiede !n sukses te maak en 

'n peri ode van tien j aar waarin gee'ksperimente.er is, 

kon met meer beslistheid dour 1n nuwe OndeTivyskommissi 

bepaal word langs watter lyne die toekomstige onderwys 

stel sel moet ontwikkel. Di t veronderstel onder moer 

1n verpligte onderwys tot by 16, tn oorgangsperiodou 
n 

na die laerskool; stda V (en later Vl) voordat bepaal 

word of die kind die akademiese, moderne, dan wel. teg~ 

niese kursus in die middelbare skool sal volg, 1m na

sert:ifikaatse studie van een of twee jaar ter· voorberG 

ding vir die ~iversiteit~ en verder die modernste ont

wikkelinge op die gebied van die onderwyse VIJ'at die 

stelsel self betref, kan die rer::ering daarop aanspraal-r 

maak dat 1ry deu::: lrLJide skenkings enersyds en 'n sentra.

lise~rbeleid an~orsyds daartoe· in staat g~stel, in heel 

wat opsigte· in 1n gunstige posinie is en vir ander lan-

de selfs tbt voorbeeld kan dieno 

IIIe 

Wat die NoG~Kerk egter betref, sou_die 
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stelsel ook, behalwe in sy humanisties-naturalistiese · 

omvang, aanvaarbaar gewees het,- as dit ·maar met die 

Afrikaanse kind en die Jifrikaanse volksdeel in die land 

r.ekening wou hou, en as die rol wat die Afrikaner in 

die land gespeel hot,. erkenning in die onderwyswetge-

. sou geniet het o w1ng 

Net soos die ander korke het ook die NoG .. 

Kerk in daardie pioniersjare geprobeer om onderwys aan 

die opgroelende kind te bring. Di t he t met veel opof-

f~ring gepaard gegaan, veral as in aanmorking ge~eem 

is dat die Afrikaanssprekendes op die platteland ge-

vestig was, waar_ ~ulle verstoke was van die onderwys

geriewe van die stede of v·an ander ke rkgroepe. In die 

Gazaland en Charterdistrikte veral was die N.G.Kerk 

die enigste kerk wat aanvanklik skole gestig het., Na 

die tweede ordonnansie in 1903 hot buiteskole deur die 
' 

Kerk opgerig,. -yinnig vermeerder, maar toe. die staat

skole begin is, het dit al spoedic geblyk dat die 

kerkskoleu nie aileen uit 1n behoefte ontspri.ng het 
II 

nie, maar ook as pretes teen 1n beleid wat daarop gemik 

was om deur 'n angliseerproses, die J.1frikaanse kind 

van sy Kerk en Volk.te vervreom. Die onderwysbeleid 
I 

van die owerheid wat in aile opsigte met d.ie van die 

Milnerbeleid · ooreengekom· het, het daartoe gelei dat 

die staa.tskole teen 1908 die kerkskole vervang he t, en 

-.. 

dat die N.GeKerk geen onderwysinrigtings gehad het wa ar~ 

in die gees vir die geloofsbelydenis van die kerk be- . 

vorderlik· .. was nie. 

VI. 

Vana~ 1906 het herhaaldelik deputasies nn 

die onderwysowerhede ge'gaan om rl.iEJ onbavredigende toe

stande ten 0ps igte van die onder>i'lys van die Afrikaanse 

kind onder hulle aandag te .bring. Die afvaardigings 

het byna sander. ui tsondoring op mislukkings ui tgeloop. 

Na 1912 was die toes.tand vir die kerk haas 

onhoudbaar. 'n Deputasie met 'n versoekskrif geteken 
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n 

se u taal tot sy reg sou kom in die skole, da t ouers en 

skoolkommissies meer seggenskap ~n skoolsake sou ho, 

en dat die alleenheersende Direkteur van Onderwys nie 

soveel mag in c';l.ie Onderwysdepa rtement sou besi t nie. 

Nado.t oak die deputasie overrigtersake 

moes terugkeer 7 het die leraars 1n kragtige paging aan- · 

gewend om 'n fonds te stig om met christelik-nasionale 

skole in Rhodesi8 te begin. 

Veral danksy die ondersteuning van die 

Helpmekaar-vereniging in die provinsies· van die Unie, 

s owel as van die Algemene Armsorg he t die Rhodesiese 

C.NeO.-kommissie daarin geslaag om op verskeie plekke 

in Rhodesie CoN~O~-skole op to rigo 

Hierdie skole wat ewe as die C.N&O.-skole 

in die Transvaal en Vrystaat in moeilike omstandighede 

moes bestaan~ kon die stryd nie volhou nie, en teen 

1922 moes hulle kapituleer, nadat met die Departement 

ooroengekom is do.t die onden~Eers in die staatskole 

opgeneem is, clat Afrikaans in plek in die leerplan sou 

ki"iJ, en rekeninc; p:ehou sou word met die behoeftes van 

Afrikaanse kinders wat nie Engels ken nieo Vir hulle 

kon.Afr:lkaans in die laerskole_gebruik word indien die 

o!ldervv-yser die taal: ::_:o.agtig was, totdat die kind oak in 

staat was om hom in Engels te help, waarna die taal weer 

die enig 3t9 __ medium was~ Gil Afrikaans ui t die laerskole 

v;erdwyn het .. 

v. 
Die twee dekades ~a die C .. N.O.-beweging 

het onder meer aan die lig gebring hoedat die NoGaKerl;:; 

geywer het om lif:r.>ikaa:ns as 'n Vfi.l': in die middelb&r.re 

skool op 1n c~lyke voet met Frans ~e stel, en behoor-

like voorsiening vir die inspeksie van die vak gemaak 

isa Daar is nag gebreke in die inspeksie-stelsel in 

soverre as wat dit deur Y:n vreemdeling11 uit die Unie 
11 

gedoen moet word, die aantal studiejare (4) te min is, 
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sprekende kinders wat 'n beter beheeru van die· taal 
!I 

het as die Engelse kind nie .. Tog voel die N.G.Kerk dat 

die onderrig van Afrikaans in die akademiese middelbare 

skool op 'n basis geplaas is vanwaar die verdere ont

wikkeling met 'n groot mate van veiligheid in die hande 

van-die onderwysers gelaat kan word •. 

Maar dit is veral die onderwys van die 

Afrikaanse kind in die laerskool wat sorgwekkend gebly 

het, sowel as die moderneu kursus waarheen die kinders
u 

wat nie akademiese prestasies 11 behaal het nio, vir . u . ' 

hul middelbare opleiding moes gaan. In die verband het 

deputasies van Ringswee sowel as van die kant van Afri-

kaanse verenigings d:l.e owerheid daarop attent gomaak 

dat 'n verkeerde. onderwysstelsel in die laerskool ver

trag:'Lng in die middelbare stadium veroorsaak, en dat 

aangesien onderwys deur middel van 'n vreemde .. ~. ·dium 

die vernaams te oorsaak van vert raging was, di t c. ~e 

Afrikaanse kind was wat gely het en verstoke was van 

die voorreg van 1n akademiese opleiding. Di t het ver.:.. 

oorsaak dat 1n baie kleiner persentasie Afrikaanse kin

ders hul middelbare kursus vol tool of na 1n Ulllliversi-

teit gaan, sodat die volksontwikkeling daaronder moet 

ly? en dit ook skadelik vir die hele land is. 

v:n:. 
Die hele moderne onderwysstols~ hoe goed 

dit ook al mag wees, het dus vir die N.G.Kerk onaan

noeml.ik geword, en wel omda t die Afrikam. se kind daar 

geen plek in kry nie, en mens wel wil voorkom of die 

skoal nie vir die kind be'staan nie, maar die kind vir 

die sls::ool en vir 1n onderwysstelsel wat hom ten doel 

stel om die imperialistiese strewA vnn die staat te be-

spoedig. 

So 'n beloid bots teen die hele geloofsbe

lydenis van die Afrikaanso kerk, toen die ordonnansies 

van God waarop daardio geloofsbelydenis gefundeer is, 

teen die hele geskiedenis van die Afrikaanse volk in 
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skaplike,opvoedkundige pra~tyk en eindelik teen die 

staatsontwikkeling.self, 

Dit bots in die eerste plaas teen die 

Calvinistiese geloofsbelydenis van die N.G.Kerk, wat 

bepaal dat die skole nag aan die staat n6g ,aan die kerk . . 

behobrt, maar wel aan die maa·tskappy deur die ouer, en 

dat die staat s~egs kan optree ~n loco parentis oar on

derwysinrigtings, waarvan die gees deur die kerk as 

draer van daardie ouer se gml ?ofsbelydenis bopaal of 

goedgekeur is. Dit botsings wat vanaf die begin van· 

die huicfige eeu tussen die Ke.rk en die s taat met be

trekking tot di·e 'onderwys plaasgE).Vind he.t, .. lewer dan 
. . ~. . .. 

wel onk bewys van die kl0.0f wat claar gaap t·ussen die 

lewenshouding van die staat en van die.Kerk. Vir die 

N .G .Kerk is die skoal en die s taa t p roduk van die algp·

·mene genade van God, elk waarvan aileen gesonde vrugte 

kon afwerp ~Ike werkverrigting, elke doelstel~ing, elke 

onderneming gesien ward· in die lig van en gerecluseer 

word tot die B~on van daardie Algemene Grasie~ God so:,_"' 

N6g die staat npg die skoal, maatskappy nog kind is die. 

maatstaf van die opvoeding, en tn doel op sigself, maar 

aileen God. Die waarheid: In Hom is alle dingo ge-
u 

skape we.t in die hemele on op die aarde is, wat sienlil: 

en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en oworhedo 

en·magto ... aile dingo is cleur Hom en tot Hom geskapeo 
. - 1) 

En By is voor alle dingo en in Hom hou aile dinge stand~ 

wil die N.G.Kerk nie aileen in woord nie maar oak in 

daad bely en uitgevoer sien. 

Waar dit nie gebcur nie, moet die ordon

nansie van God plek maa~ vir die.diplomatieke stelsel 

wat in Rhodesie die liberale stelsel van 'n imperialis

tiese staat i:;J wat buite homself.geen mag erken en aan 

geen ander ins telling mag .wil afstaan n~.e. Dit lei in 

die geval yan .die -:A,frikaanse· v.o11a:ldBel tot" ~ p:_y.s:::r9!'&-aide 

opvatting van die rol wat die Afrikaner in.Rhodesie ge

speel het, en 'n veronagsaming van die geskiedenisfeite, 

\TP.l"A.1 ir"ll" l"'n itAl" r11A ·m~rr-n•hA1rl Hhnrlesie as tn Britse en 
l 
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nie as 'n Suid...-Af~ikaanse kolonie nie wil beskou. In 

hierdie imperiaie strewe v·:ind daar· clan 'n verengol-. 

sings·f. aeid piaas wat nie alleeri goedgekeur word deur 

die staat nie 1 maar waarvoor ook die skool gebruik 

word,· in die waan da t 'ri Afrikaner wa t sy e ie taal, 

volk en kerk verlaat, van meer nut vir die staat s a1 

wees as 'n Afrikaner wat homself wil bly. En dit in 

woerwil van die feit dat Afrikaners; en. geleerdes van 

oor die he!Je wereld keer op keer aangetoon het dat 'n 

induvidu, van sy nasie losgeruk, geen wortelsu het om 
II 

in 'n nuwe gemeenskap ingeplant te word nie.~ Di t sou 

in ieder geval onwenslik in Rhodesie wees aangesien 

daar net twee eeue-oue volksgroepe is wat langs mekaar 

te staan komP en geen nuwe ras of nasie, go en tipiese 

nasio'nale homo Rhodesiensisu kan gebore word nie 
. ' en 

tt 

geen van die twee groepe daarvoor te vind sal wees nie. 

Daa·rom keur die N .G oKerk dan ook elke po ... 

ging van die staat ten sterkste af waar daar op maat

skaplike gebied, teen die Afrikaner gediskrimineer 

word, omda t tr3lok daardeur die .staat homself skaad. 

Daarom ook moet die kerk protesteer teen 

die liber?-list ies-imperialistiese staat wat. in die mo-

dorne humanist.ies-naturalistiese opvoedingsbeweging 

nie alleeh d,ie summum bonumlt van die opvoeding sien 
II . 

nie, maar aan daardie beweging ste;J-linge wil toes.kryf. 

wat gladnie veronderstel word nie, sGos die onderwys 

van 'n kind los van sy hele volks- en kerk~erband en 

dour 'n vreemde medium, selfs in die .aanvangstadium. 

Deur so'n moderne onderwysstelsel soos in Rhodesie ge

huldig, w" ord nie alleen die gewetonsoortuigihge van . ... 
'n kerk- en volksgroep wat nog vra na die Wil van God 

in enige toetsingsreg, meedoenlqos vertrap nie, maar 

word ook aan ~ie grondboginsels van die hele moderne 

onderwys geweld, en onder die skyn van 'n liberal 
II 

education1t ;· fn ge~etenlose onreg die Afrikaanse kind 

aangedoen·. · 
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v!I. 

Vir die w~·rklike gesond? toepassing van 

die mode me onderwys, im1:1ers· ··van --en!ge ":'.iJlemE.91ntoro ::v~!l'm 

van onderwys, moet daar teruggegaan word tot die grond

beginsels van die opvoeding. Meer bepaald veronderst~l 

dit sekere voorvereistes vir dio Afrikaanse gemeensk~p 

in Rhodesie, die belangrikste waarvan is dat die Afri

kaanse volksdeel en skoolbevolking in Rhodesia erkn~ 

sai word as 1n aparte volksgroep wat r-r;,- uio idonti·beit 

moe t behou en. reg het, k:~o.gt;ens sy historiese aandeel 

a an die :ont·:. lkkel ing van Suid-Afrika en Rhodesia', krag

tens sy ho& roeping en kragtens sy numerieke minder

heid, op aparte behandeling in die onderwys. Verder 

oak dat die N.G.~ in sy bemoeiing met die onderwys, 
. . 

wat by nimmer aan sy lot mag oorlaat nie omdat sy hele 

voortbestaan ten nouste met die skoal saamhang, krag-· 

tens sy Instituters vorm, kragtens sy optrede a~ draer 

van die Volksroeping in die verlede in Suid-Afrika,en 

kragtens sy aa:Q.deel wat by gehad het aan die ou.der

wysontwikkeling van Rhodesio en die Afrikaanse kind, 

· erken en geken sal word. 

Die eerste vereiste vir 'n billike oplos

sing. is die verandering van 'n archa!ese wetgewing wat 

in 'n vlaag van 'n grootskaalse verengelsingsmania, na 

d:i.e verowering van die Suid-Afrikaanse Republieko en 

na die dood van Rhodes, bepaal het dat Engels die enig• 

ste medium van onderwys in Rhodesia sou weeso Hierdie 

wetgewing wat die internasionale reg soos dit deur die . . . 

Volkerebond, waarvan Rhodes~e via Engeland 'n lid was, 

bepaal is, self verkrag het, regverdig homse~f nie om

dat by hom in sy interpretasie en regulasies weerspreek 

en in.sy ppstelling nie met die elementere beginsels 

van wetsbepalinge rekening gehou het nie. 

De.ar moet in Rhodesia soos in alle ander 

lande van die wereld die geval is, net een medium van 

onderrig wees, en dit moet die mqedertaal wees.~ W!e

tenskaplikes is dit oor hierdie saak almal eens, en 
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selfs die Rhodesiese owerheid en c'!.ie Engelse staatsver-

slae, ,soos die Hadow- en Spens- rapporte, net herhaaldelik 

bevestig dat dit onwenslik is om die tweode taal te 

vroeg en s~lfs in die laerskool in te voera 

TervJyl daar nog onsekerheid is prosies 

wanneer die tweede taal moet ingevoer word~ is die 

1-\.frikanerkind be reid om die weg wa t d:te minste aanstco"C 

sal gee, te volg en reedo die tweede taal, Engels~ 8~ 

vak by d:te begin van sy skoolloopbaan +:··, :-;.uor, o.s hy 

maar net die voorreg kan _;uuiet om to deel in d:te ge-

lykberegt:'l.:"';:!..::.:0 vmt in die staat verondorstel word, as 

by maar net die reg kan geniet om te deel in die grond-

waarhede van clio opvoeding wat veronderstel dat by in 

die moedertaal sy aanvangsondervvys kan begin. 

Daa:rdour sal nie all een 'n groo t on:;:•eg 

van die kfrikaanse kind verwyder word nie, maar sal die 

Afrikaner wat deur die jare 'n minderwaardigheidskom

pleks :r .. ;::Jm opbou het, selfvertroue ontwikkel_en 'n 

beter burger van die staat wees. Maar by sal ook 1n 

beter Afrikaner wees omclat hy nie langer T·n negatiewe 

stryd mo~t stry nie, maar sy beste kragte aan die uit-

voering van die, volksroeping sal kan V!JY. H'J sal ook 

1n beter lid van sy kerk wees en die N~GoKerk in Rhode

sie sal ook groei en nie sy Iede verloor deur die an

gliseerproses waardeur di'e 1-\..frikaanse kind vreemc1-staan 

teenoor sy Bybel en sy ~e~k, en eindelik ook gevaar 

loop om vreemd teenoor sy Skepper te staan-nieo Laas-

genoemde gevaa r is geen hersenskim nie en wanneer di t 

gebeur, verloan die Afrikaner cUe Roeping waarkrag~ens 

hy in die Suidhoek van Afrika geplaas is, en sal hy 

die weg van die ander Europese beskawings wat in Afrika 

gearbei het, _opgaan. 

VIII. 

Die N.G&Kerk as die een instelling waarom 

die Boerevolk hom nog steeds geskaar heti mag in sy 

taak om te waak vir die gees van die opvoeding van die . 
Afrikaanse kind·as sy dooplidmaat, nie tevrede wees met 
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die proteste van die verlede en ¢lie wanhoopsmaatree'J..s 

van ~ die hede nio~ Laasgenoemde sluit 'veral in die 

heroiese p oging om die .C~i $'-•. yff.€!1::1-Tenu·i-s.:., te behou,. en 

ui t te brei.· Die j ongste stappe van die Kerk om die 

~ehuis na Salisbury te vers~if waar byna £100,000 aan 

geboue ensovoorts bestee sal word, dui aan dat die Afri-
. . 

kaners gewillig /Jr<- n 0 .<2._:5 is om tot die onderhoud v.an 

enige volksskool in 'n ruim ma·te by te dra. 

Hoewel hierdie Inrigting ;-v:,_ ,£';{ goGs posi

t ief chri stelik-nas ionaal ~;:.:, ve ral omda t die Direksie . 

nog die reg ret ~n onderwysers te benoem on die inrig

"::;:Lne:; te beheer al dra die staat die onderwyskoste, is 

die medium nog soos deur die Wet bepaal en dus loop ook 

hier die waardevolste van alle opvoeding gevaar om vir 

die kind verlore te raak. 

Hierdie gevaar van 'n vreemde medium het 

die kerkraad van Bulawayo probeer beveg dour fn a'fri ... 

kaansmediurr1 laerskooltjie (eenpersoons) in 1938 te Bu

lawayo te openo Ook van Ringswee word pogings aange

wend om deur middel van bourse een of meer verdienste-

1 ike lee rlinge na die Unie van Suid-Afrika vir middel

bare opleiding aan Afrikaanse skole te stuuro 

stuur s ommige vermoende ouers hu1 kinders in ieder ge 1 

na die Unie. 

Al hierdie maatree'J..s is egter van 1n tyd -

like en onbevredigende aard. _Daisyfie1d (of Botn~sho 

is nog Engelsmedium, die kerkskooltjieti te Bulawayo is 
u . 

van liefdadigheidsbydraes afhanklik, die beursstelsel 

tree eers in working na die laerskoolperiode wanneer die 

kwaad 11 klaar gedoen is, en dieselfde is die geval met " . -
die kinders wat na die Unie gaan. 

Daarom bly daar geen ander weg oo~ 

die N ~G.Kerk sal aantoon - selfs al moet dit wees soos 

die klaer by die onregverdige regter - dat geen vraag

stuk van openbare belang groter.is as die regte opvoo

ding van die Afrikaanse kind nie, en sal besef dat geen 

ander vraagstuk so sy gedurige en ernstige gebedems as 
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jniS hierdie lewensbelangrike nie dat die Gees van God 

so die we1-gewers van die land sal lei dat die onreg wat 

die Afrikaanse kind aangedoen word, verwyder mag wordo 

Daartoe is ~- self gereed om in elke opsig saam te 

werk om 1n finale· oplossing van die opvoedkundige moei-

likheid te verkry, so ver by maar kan en dit in ooreen

stennning is met daardie heilige beginsels wat die kerk 

nooi t mag p l"Y sgee nie, omda t hul a an God behoort ev~ .Y.\.."u~ 

aan die kerk of die gemeenskap om w12g_ 'b::;; goEJ nio" 

Die N .G .Kc:.~k is dan nllesins geregverdig 

in sy e:\El ccatp omdat Afrikaa·nse ouers in alle dinge ge-
. 

lyk is aan. hulle Engelse landgenote, as belastingbeta-

lers, as burgers, as onderdane van dieselfde Soewerein~ 

as deelgenote van al die voorregte en laste van dio-

selfde staat, hulle die reg sal be.sit - in alle billik

heid- om hulle kindors minstens in die·laerskole van 

die land in ooreenstemming met hulle gewetens, - gods-A 

diens - en volksoortuigings op te voedo 

Dit is seker nie nodlg vir die N ~G.,Kerk 

om tn godeta~.l.Berde skema ui t te werk nie, solank ·slegs 

tot die .beginsel van moeclertaalonderwys besl ui t wox·d .. 

Daarna sal die besonderhede wel deeglik nagegaan kan 

word. So leen sommige distrikte ·hul tot 'n 100 persent 

Afrikaanse skole, terwyl in ander distrikte daar so 

wainig Afrikaanse kinders is da t :h1.dien 1n parallelle 

klas onmoontlik is, die kinders beter daar aan toe sou 

wees indien hulle na Afrikaanse skole 'elders gestuur 

word, en muta:tis mutandis dle selfde met die Engelse 

kinders gebeur~~ 

Die kern van die saak is, dat die staat 

die inisiatlef moet neem in die aanwysing van sulke 

skolo, wat nle veel ekstra onkoste sal m.eebring nie, en 

waarvoor die Afr•ikaner, wat volgens sy geloofsbelydenis 

nie aan 'n absolute vrye skool glo nieP as daar ekstra 

koste verbonde sou wees, wel gevind sal word om sy by-. 

drae, s0os in die geval van Daisyfield en die Bulawayo-

. ke~kskooltjie, te lewer~ 
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Die kern.van die saak is dat daar in Rhode-

si€3 tn Afrikaanse Onderwysinstituut, op behoorlike 

grondslag gekonstitueer~ tot stand sal kom ~at op on

dubbelsinnige wyse die standpunt van die Afrikaanse ge

meenskap kan stel en ook tot liggaam kan dien met wie 

die Departement sal kan onderhandel. 

Veral nog in die loodsing van so 1n Insti-

tuut sal die N.G.Kerk die leiding moet neem voordat by 

hom meer bepaald toele op die suiwer kerklike 11 taak wat 
tt 

hom deur Christus opgele is 1 en wat hom in staat sal 

stel om die volk te lei en voor te lig~ in die groot 

Roeping van die beskawing11 van Suid-Sentraal-Afrika 
II . 

cleur die blanke, op die voorposte waarvan clie Afrikaner 

en sy kerk in Rhodesie geen geringe taak het om te ver~ 

vul nie. In die oe van God n6g van die mens sal die 

N .G.Kerk en die volk wat b;y vertoenwoordig ooi t enige 

skuld he wanneer hulle met daardio doel voor oe' hul 

eise so hoog moontlik op onderwysgebied stel, sowel as 

wanneer hulle, so ".eenv.C2udi_g moontl ik_, 11~os t readily 

t]_ng to others that which they can conscientiously e.c ... 
. 1) 

cept, ask a like concession for themselves." 

1) Riley e .a.: The Religious Question in Public Educa
i 60 




