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NASIONALISME AS W ESENSFAKTOR BY DIE BEPALING
VAN O N D ERW YSSTELSELS *
i

1.

Inleidend:

Die negentiende eeu is m eerm ale die eeu van die nasionalism e genoem, en die katastrofale w êreldbotsings van die
tw intigste eeu w ord vandag reeds deur die geskiedskryw ing
as die gevolg van ’n oordrew e nasionalism e of sieklike chauvenism e gesien. Met die vordering van die natuurw etenskap en
die gevaar w at kernkrag vir die voortbestaan van die m enslike
beslcawing inhou, gryp die bedreigde volke na die enigste
gew aande w aarborg van die w êreldvrede, naam lik internasionale sam ew erking. Die twintigste-eeuse poging van die
Volkebond om w êreldvrede te verseker het hom egter in 1939
teen die opstuw ende nasionalism e van die Sentraal-E uropese
volke en die Japannese volk in die Vere-Ooste te p letter
geloop.
In die tw eede helfte van ons eeu w ord die beskaafde w êreld
aan die een kant deur 'n golf van internasionalism e oorstroom ,
terw yl Afrika aan die an d er k ant die geboorte van een nasionale
staat na die an d e r aanskou. N asionalism e en internasionalism e
hou die w êreld vandag voortdurend in die greep van 'n koue
oorlog, en internasionale sam ew erking skyn die enigste sleutel
to t w êreldvrede te wees. H iervan getuig ook die pogings van
die V erenigde Volke om die opvoedkundige, w etenskaplike en
kulturele belange van die volke op internasionale vlak te beh artig en die onderw ys te gebruik om die volke te kondisioneer
to t ’n internasionale goeie gesindheid.1) Die w êreld het altyd
die w aardevolle aandeel van die opvoeding in die skepping van
die toekom s besef, m aar die twee w êreldoorloë het die
m ensdom m eer as ooit laat insien d at die skool ’n besondere
plek m oet inneem „to reshape the E uropean trad itio n for
th at atom ic age", om die w oorde van J. A. Lauwerys te ge
bru ik .2) Saam m et die uitskuiw ing van die onderw yshorison
dr. A. G. Coetsee.
* Inougurele rede gehou by die aanvaarding van ’n p ro fesso ra a t in die
O pvoedkunde aan die P.U. v ir C.H.O., op 8 O ktober 1965, d e u r p ro f
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buite die nasionale grense van die volke, is ook die onderwysveld verbreed. Terwyl die opvoeder van die 19e eeu in term e
van dieselfde tipe onderw ys gedink het vir die m assas, die
leiers en die w erkers m et die hoofdoel om analfabetism e uit
te wis, is die onderw ys vandag besig om die hele m ens te
om vat. Die uitbreiding is nie alleen horisontaal to t insluiting
van alle terrein e van die m enslike lewe nie, m aar ook vertikaal
tot om vatting van alle stadia in die m ens se lewe: V oorskoolse
onderw ys, sekondêre onderw ys vir alm al, 'n fenom enale u it
breiding van die tcrsiêre onderw ys en ’n besondere belangstelling in die opvoeding van volw assenes m et behulp van die
m oderne m assa-m edia, is alm al kenm erke van die kontem porêre onderw ys. Die skool se taak is vandag inderdaad die
opvoeding van die hele m ens.
Die vergelykende opvoedkunde, w at hoofsaaklik ’n ontw ikkeling van die tw intigste eeu is, het veral een belangrike
feit blootgelê, naam lik dat die problem atiek van die o n d er
wys en opvoeding universeel is, m aar dat die wyse van benadering verskillend en uiteenlopend is, in ooreenstem m ing m et
die verskeidenheid faktore in die ontw ikkelingsgeskiedenis van
’n volk w at tot die ontw ikkeling van die eie volkskarakter
bygedra het. S ir Michael S adler het reeds in die ja a r 1900 gew aarsku dat by die studie van vreem de onderw ysstelsels, die
dinge buite die skool belangriker is as die dinge binne die skool,
toe hy geskryf het: ,,A national system of education is a living
thing, the outcom e of forgotten struggles and difficulties and
of b attles long ago. It has in it som e of the secret w orkings
of national life. It reflects the failings of national ch a ra c te r”.
Om dan die invloed van nasionalism e as die m agtigste bepalende fa k to r op die Suid-A frikaanse onderw ysstelsel b eter
te kan vasstel, wil ek begin m et ’n saaklike om skryw ing van
nasionalism e in sy verskeidenheid van verskynsels, en daarna
’n nog saakliker aanduiding gee van die w erking van hierdie
beginsel in die onderw ysgeskiedenis van ons land, om in die
laaste instansie in te gaan op enkele aspekte van ’n nasionale
onderw ysstelsel vir die R epubliek van Suid-Afrika.
2.

Eers dan die begrip nasionalisme:

Die w oord „nasionalism e” kom van dieselfde stam as
„nasie”, te w ete die Latynse „nacor” w at beteken om gebore te
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word. In die w oord lê dus as eerste kriterium vir die bestaan
van ’n nasie opgesluit ’n gem eenskaplike afkom s of bloedverw antskap, m aar hierdie opvatting is nooit heeltem al aanvaar
nie en die sam estelling van m oderne w êreldvolke soos die
volke van die Verenigde S tate van Amerika, loënstraf ook
hierdie idee. As tweede kriterium vir die vorm ing van ’n nasie
w ord gewoonlik „taal” genoem, m aar hoewel dadelik toegegee
m oet w ord dat taal ’n baie hegte eenheid kan teweegbring, lew er m eertalige nasies soos België, S w itserland en SowjetR usland die bewys dat taal nie ’n sine qua non vir nasieskap
is nie. Friederich M einecke (W eltblirgertum und Nationalstaat) heg egter soveel belang aan hierdie k u ltu u rfak to re dat
hy verkies om te onderskei tussen kultuurnasies en staatsnasies. Met k u ltu u r w ord dan verstaan gebied, afstam m ing, ge
m eenskaplike taal, godsdiens en veral gem eenskaplike geskiedenis.4)
’n Nasie is egter nie ’n biologiese s tru k tu u r nie m aar ’n
geestelike s tru k tu u r en kan on tstaan w anneer ’n groep m ense
in dieselfde land of bodem , ’n gem eenskaplike geskiedenis en
tradisie het en deur die staat to t ’n eenheid saam gebind word.'5)
S ir E rnest B arker waag die volgende om skrywing: „Shall
we say th at a nation is a body of m en, inhabiting a definite
territory, who norm ally are draw n from d ifferent races, b u t
possess a com m on stock of thoughts and feelings, acquired
and tran sm itted during the course of a com m on h is to ry . . .
and who also cherish a com m on will, and accordingly form , or
tend to form , a separate state for the expression and realiza
tion of th at w ill”.6)
Die besit van ’n eie tradisie, ’n eie individualiteit en karakte r en die besef van ’n eie taak of roeping in die vaderland en
in die w êreld, is die faktore w at ’n selfstandige nasie teweeg
bring; m aar sonder die besit van lojaliteit aan die eie volksaard kan ’n nasie nie bestaan nie. Dr. N. Diederichs skryf in
sy N asionalism e as Lew ensbeskouing: „W erklik lid van ’n
nasie is alleen hy w at die w aardes van die nasie in liefde aan
vaar en hom vereenselw ig m et die besef van verpligting tot
verw esenliking van daardie w aardes en to t vervulling van die
geskiedkundige roeping soos gevoel d eu r die n asie”.7)
Ook dr. H. S m itskam p lê die klem naas ander faktore ook
op die staatsverband en die begeerte om dit in stand te hou.
Hy skryf: „Een natie dan is een groep van personen georga317

niseerd in een eigen staatsverband of zo ’n verband begerend,
die zich op de grondslag van een gezam enlijk doorleefde verleden en doorgaans ook van een zekere hom ogeniteit van taal,
cu ltu u r en afstam m ing, als een eenheid voelt en deze eenheid
in stan d wil houden".8)
Met die aksentuering van die staatsv erb an d as belangrike
bepalende fa k to r by die totstandkom ing van ’n nasie wil ek
volstaan. V ir my doel is dit ook nie nodig om v erd er tussen
,,n asie” en ,,volk” te onderskei nie, w ant die doel is in die
eerste plek bloot om tot die om skryw ing van nasionalism e as
die lew ensbeskouing van 'n nasie, te kom. Soos in die gewone
om gangstaal w ord „voIk" en „nasie” hier dus eenvoudig afwisselend gebruik.
In aansluiting by en uitgaande van die om skryw ing van
’n nasie of volk, w ord die begrip nasionalism e gebruik vir dit
w at betrekking het op die volkslewe en op alles w at in die
volkslewe tot u itd ru k k in g kom en daaraan 'n eie k a ra k te r gee.
H iertoe behoort vaderlandsliefde, 'n besef van volkseenheid en
liefde vir die volkseie soos dit gedra w ord d eu r die taal, die
tradisie en kultu u r, en die besef van 'n eie roeping w at die
hoogste m otief vir w are nasionalism e is; w ant nasionalism e
w at alleen op 'n hartstogtelike liefde vir die volkseie rus, sond er roepingsverantw oordelikheid, is niks anders as egoïsme
nie. R oepingsbesef m aak dan ook van die sterk ste m otiew e vir
nasionalism e uit.9)
Dit blyk dus dat nasionalism e nie net rekenirjg hou m et
die verlede nie, nie alleen berus op die tradisie nie, nie slegs
volkstrou is nie, m aar ook getem per en gerig m oet wees deur
die voile besef van verantw oordelikheid en roeping teenoor
die toekom staak van die volk. D aarom is d it nodig d at hier
op twee gevaarlike ontw ikkelinge van die nasionalism e die
aandag gevestig w ord.
Hoewel die C hristendom nasionalism e in die volkslewe nie
afk eu r nie, kan dit egter ’n eensydige nasionalism e of chauvenism e nie aanvaar nie, w ant laasgenoem de lei to t selfverheerliking en verafgoding van die eie nasie en is 'n duidelike ontaarding van nasionalism e. H ierdie oordrew e volksaanbidding kom
slegs voor w anneer die suiw er verhouding tot die W oord van
God ontbreek, en dit w ord ’n bedreiging vir die goeie intem asionale verhoudinge. Dit bring spanning tussen die volke en
bou skeidsm ure op. Dit is eintlik ’n aggressiew e nasionale haat,
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w at in die 20e eeu reeds twee w êreldoorloë ontketen het.
Die vraag kom ook na vore hoe die strew e na internasionalism e, w at so kenm erkend is van die tw intigste eeu, inpas
by die beginsel van nasionalism e. Om dat laasgenoem de ’n
positiew e gesindheid is w at nie inhou dat lede van die een
nasie of volksgroep die instellings, tradisies en k u ltu u r van ’n
ander nasie of volksgroep m oet m inag nie, bestaan d aar eintlik
geen teenstrydigheid nie, w ant internasionalism e m oet ook nie
aan die an d er k an t m et kosm opolitism e verw ar w ord nie. In te r
nasionalism e veronderstel 'n gesonde nasionalism e by 'n verskeidenheid van nasies. Om internasionaal te dink vereis nie
nasionale selfverloëning nie; en goeie internasionale verhoudinge en sam ew erking veronderstel nie die uitw issing van dit
w at eie is aan die eie nasie nie, m aar wel w edersydse waardering en respek. E ers as 'n persoon liefde vir sy eie het, kan
hy die goeie in die vreem de sien en respekteer. Gesonde interaksie tussen nasies w erk bevrugtend; isolasie lei to t eensydigheid en stagnasie. Ook hier is die C hristelike stan d p u n t baie
duidelik. Die C hristendom aanvaar nasionalism e as beginsel,
lerwyl dit sell universeel en supranasionaal is. Dit sny dwarsoor alle grense heen sonder om die grense self op te hef. Dit
aanvaar wel dat die m ens lid is van 'n bepaalde volk in 'n
bepaalde land en in ’n bepaalde tydperk, m aar soos die enkeling
in nasionale verband m et liefde en respek teenoor sy medem ens m oet staan, so m oet ook in internasionale verband die
een volk in 'n verhouding van liefde en respek teenoor ander
volke staan, m its daardie volke ook die C hristelike belydenis
het.
V oordat ek nou die bestaan van die Suid-Afrikaanse volk
probeer m eet aan die m aatslaf van nasionalism e, wil ek
kortliks die w erking van hierdie beginsel in die geskiedenis
nagaan.
3.

Die werking van nasionalisme in die geskiedenis:

a.
N asionalism e was ’n onbekende fak to r in die antieke
w êreld, en dit is eers m et die o n tstaan van nasionale letterkundes tydens die R enaissance en m et die stigting van nasio
nale kerke tydens die H ervorm ing, dat hierdie beginsel tot
’n treffende uiting gekom het. G edurende die 17e en 18e eeu
is die M iddeleeuse eenheidsidee verbreek en kon nuw e volke
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o n tstaan m et hul eie taal, bepaalde landsgrense en nasionale
konings m et die reg om hul onderdane te belas en om hul
eie leërs aan te hou. Die koninklike outokrasie het egter die
stryd teen die groei van nasionalism e en die opkom ende
dem okrasie verloor. In die loop van hierdie proses is nie al
leen die ju k van vreem de vorste afgew erp nie, m aar is ook
verdeelde volke, soos die D uitse en Italiaanse, binne die grense
van hul nasionale state verenig. Die nasionalisering van
E uropa het ook duidelik aan die lig gebring d at die vlam van
nasionalism e d aa r die sterk ste gebrand het, w aar die nasionale
id en titeit van ’n volk d eu r buitelandse oorheersing bedreig is.
Beide as teorie en as p raktiese beleid is nasionalism e onder
die v erd ru k te nasies gebore.
Na die treffende negentiende eeuse uiting van n asio n a
lisme, w a ard eu r onder andere die Duitse Ryk en die Italiaanse
koninkryk o n tstaan het, het dieselfde twee ryke in die twintigste eeu onder leiding van die d ik tato rs letterlik uitgebrand
van oordrew e, aggressiew e chauvenism e, w aarteen die w êreld
twee keer in opstand m oes kom . Albei to talitêre state het die
onderw ys ingespan om hul kinders te in d o k trin eer m et ’n eensydige volks- en staatsverheerliking, en hulle op te sweep tot
aggressiew e nasionalism e. H ierdie bewegings het onteenseglik
die pendulum in die rigting van internasionalism e laat swaai.
Unesco, die stigting van die V erenigde Volke, lê hom doelbew us daarop toe om d eu r die onderw ys ’n internasionale goeie
gesindheid te kweek en alles w at to t aggressiw iteit kan lei
u it die sillabusse en handboeke te w eer.11) Die negentiendeeeuse aggressiew e nasionalism e, w at in die to talitêre state so
sterk tot openbaring gekom het, ondervind vandag ’n harde
terugslag en besiel die volke m et ’n ongekende internasionale
strew e. In die volgende p arag raaf wil ek kortliks die w erking
van
b. Nasionalisme in die onderw ys in Suid-Afrika nagaan.
Dit sou my te ver voer om h ier die w erking van die nasio
nalism e in die onderw ysstelsels van Suid-Afrika histories na
te spoor, daarom wil ek slegs aandag gee aan enkele verskynsels w at as basies en bepalend vir die nasionale k a ra k te r van
die bevolking tydens die totstandkom irig van die Unie beskou
kan w ord.
Die navorser van die Suid-Afrikaanse onderw ysgeskiedenis
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w ord dadelik getref deur die gebrek aan nasionale eenheid
en deur die feit dat die land se onderw ysstelsels eintlik nie
'n nasionale patroon van ontw ikkeling kon volg nie. Dit
openbaar inteendeel ’n veelheid van toepassinge w at net so
goed in ’n verskeidenheid van lande kon bestaan het.
Geograi'ies kry ons te doen m et vier ap arte gebiede waarvan die bevolking oor etlike geslagte ap a rt gevvoon het en
sterk onder die indruk van hul gebiedskeiding verkeer het.
Wat m eer is, die verskille tussen die A frikaanse en Engelse
elem ente, het sterk na vore getree en die probleem is enigsins
vergroot deur die ongelyke verspreiding van die bevolking.
Terwyl die twee kleiner provinsies hoofsaaklik in hom ogene
taalgroepe verdeel was, was ICaapland oorw egend Engels geo riënteerd en Transvaal oorw egend Afrikaans, m et die gevolg
dat die provinsies m ekaar in hul nuw e staatkundige verhouding nie vertro u het nie.
Op politieke gebied was die skeiding nog heftiger en wel
volgens die taalgroepe. Die politieke geskille is d eu r die
im perialistiese verow erings van die negentiende eeu en die
daaropvolgende denasionaliseringsproses sodanig aangewakker dat die Tweede V ryheidsoorlog gevoelens gevaarlik ontvlam baar gem aak het. H ierdie politieke verskille was die
w esentlike oorsaak van die federasie op onderw ysgebied in
1910, nieteenstaande d aar op staatkundige gebied 'n unie
gesluit is. Die reeling van die onderw ys was 'n federale toegewing aan die twee kleiner provinsies om dat N atal vir OranjeV rystaat en Transvaal gevrees het en O ranje-V rystaat w eer
vir N atal en K aapland.
Op godsdienstig-kerklike terrein was d aar ew eneens nie
eenheid nie. Die C hristelike godsdiens van Calviniste, Anglikane
en Room s-Katolieke het wel ’n breë gem eenskaplike basis gehad, m aar hul opvattings ten opsigte van die nasionale het
w esentlik 'n skeidingsfaktor uitgem aak aangesien die AfrikaansC hristelike ook bepalend is vir die nasionale, terw yl die Angli
kane en die Room s-Katolieke elem ent die religieuse glad nie
aan die nasionale verbind nie. Die C hristelik-nasionale is eintlik
vir die A frikaner 'n eenheidsbegrip, w aarop ek later w eer
terugkom .
Ook die kultuuragtergrond van die bevolkingselem ente was
totaal verskillend. Hoewel die k u ltu u r 'n gem eenskaplike WesEuropese agtergrond het, was die m agtige Anglo-Saksiese wê321

re ld k u ltu u r hier in die m eerderw aardige posisie van die vero w eraar teenoor die jong Hollands-A frikaanse kultuur.
As ’n laaste bepalende fa k to r vir ’n Suid-Afrikaanse onder
w ysstelsel m oet die besondere historiese ontw ikkeling van die
onderw ys in aanm erking geneem w ord. Tydens die b estu u r
van die Oos-Indiese K om panie het d aa r eintlik twee soorte
skole beslaan, naam lik die am ptelike skool w at op die Holiandse lees geskoei was en w aar die gewone skoolvakke, onder
andere ook Latyn, onderrig is, en daarn aas die privaatskool
van die boere op hul plase. Laasgenoem de het eintlik net die
Bybel, die belydenisskrifte en die O uteurs in hul leerplan
ingesluit, m aar was nietem in die begin van die tipies-Afrikaanse
of inlandse stelsel. Na De Mist se oornam e van die Kaap, het
die stryd lussen die staatskool en die privaatskool begin. Die
staatskool is na die tweede verow ering van die Kaap sodanig
gedenasionaliseer dat die privaatskool w eer sterk steun gekry
het. H ierdie privaatskool-stelsel is d eu r die T rekkers na die
twee republieke oorgeplant, w aar dit uitgegroei het to t egte
C.N.O.-skole en die nasionale onderw ysstelsel van die Boere
gew ord het. H ierdie proses van denasionalisering en die ontstaan van C hristelik-nasionale skole het hom na 1900 nog eens
herhaal, m aar die privaatskole is om finasiële redes by die
staatskole ingelyf, sodat die U niegrondw et ook w eer voorsiening m oes m aak vir die voorstanders van albei stelsels.
Dit is dus geen w onder nie dat die N asionale Konvensie
in sy poging 0111 soveel diepgaande verskille te oorbrug, soveel
kom prom isse in die K onsepgrondw et m oes opneem en d at die
onderw ysstelsel nie op nasionale basis geplaas kon w ord nie.
V erder m oet daarop gewys w ord dat k o rt na Uniew ording
generaal J. B. M. H ertzog sy tw eestroom beleid as die enigste
m oontlike beleid vir die ontw ikkeling van ’n A frikaanse eenheidsbevolking gesien het. Uit hierdie beleid het in die twintigerjare die m oedertaalm edium skole voortgespruit w at so 'n
besondere kenm erk van die Suid-Afrikaanse skoolstelsel ge
w ord het en w at eintlik die grondslag gelê het v ir die grootskaalse uitw issing van die aloue denasionaliseringsproses.12)
Dit bring my by die laaste deel van hierdie rede, nl.:
4.

Enkele aspekte van 'n geintegreerde nasionale onderwys
stelsel vir die Republiek:
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Indien die faktore w at die bestaan van ’n nasie en van
nasionalism e bepaal, in die geval van die blanke bevolking
van Suid-Afrika geweeg word, vind ’n m ens 'n gebrek aan gem eenskaplike afkom s, taal, lew ensbeskouing en k u ltu u r of
tradisies, m et slegs 'n anderhalw e eeu van gem eenskaplike
verlede, w aarvan die grootste deel in ’n hewige stryd deurgebring is. Op die huidige m om ent kan dus hoogstens van ’n
nasiestaat of volksstaat gepraat w ord, w aar twee blanke bevolkingsgroepe naas m ekaar leef. Albei is histories verbind aan
’n eiesoortige volkskarakter, m aar saam gebind deur ’n ge
m eenskaplike W es-Europese k u ltu u r en beskaw ing m et ’n
breë C hristelike grondslag, gem eenskaplike ekonom iese belang
en veral ’n gem eenskaplike verantw oordelikheid vir die gesam entlike voortbestaan, w at ook m ag lei tot ’n gem eenskap
like tro u aan ’n eie vaderland en eie staat w at hierdie belange
beskerm . H ierin lê ook sedert R epubliekw ording opgesluit die
bew ussyn van ’n gem eenskaplike roeping.
By die daarstelling van ’n geïntegreerde nasionale onder
w ysstelsel sal altyd m et hierdie dualistiese k u ltu u rp atro o n of
vo lk sk arak tertrek rekening gehou m oet w ord. So ’n stelsel
sal steeds die belange van elke groep tot sy reg m oet laat kom.
Op die huidige tydstip m eer as ’n halwe eeu na die sluiting van
Unie, w ord die behoefte aan ’n geïntegreerde nasionale onder
wysstelsel allerw eë gevoel, en die eerste stap is reeds gedoen
m et die instelling van die Nasionale Adviserende Onderwysraad, hoofsaaklik m et die doel om so ’n geïntegreerde nasio
nale onderw ysstelsel uit te w erk, of soos Wet Nr. 86 van 1962
dit stel: „Om die breë grondbeginsels van gesonde onderw ys
vir die land as geheel te bepaal".
Na aanleiding van die eise w at die beginsel van nasiona
lism e aan die onderw ys stel, wil ek graag enkele grondvrae —
naam lik die doelstelling, inhoud, beheer en organisasie in so
’n stelsel — kortliks bespreek.
a.
Eerstens dan die doel van nasionale onderwys. Vooraf
m oet getrag w ord om ’n antw oord op die grondvraag te vind:
W at is nasionale onderw ys?
Die opvoedingsverskynsel sowel as die opvoedingsdoel is
universeel daarin dat dit die onrype opvoedeling na volwassenheid m oet lei en vorm . W at egter aan die opvoeding van elke
land ’n eie k a ra k te r gee, is die eis dat dit nasionaal m oet wees.
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In ’n algem ene sin het nasionale onderw ys vir alle state die
m oderne staatsbeheerde en staatsonderhoue openbare skole
m eegebring, m aar dit het m eer in die besonder die eis gestel
dat die onderw ys in ooreenstem m ing m et die nasionale karakte r m oet wees. Dit m oet terselfdertyd die kinders van die
volk in die eie nasionale k u ltu u r of hele geestelike erfenis
inlei tot liefde vir hul land, hul volk en alles w at hulle as
lede van die volk eie is, sodat hulle sal opgroei to t nasieburgers w at op hui b eu rt hul eie bydrae tot die volkskultuur,
die v o lk sk arak ter en veral tot die vervulling van die volksroeping sal m aak.13) Die nasionale doel van die onderw ys m oet
dus wees om staatsb u rg e rs op te voed w at in 'n positiew e
verhouding staan tot hul land en volk m et sy tradisies en
aspirasies, sy verlede en sy toekom s. Die onderw ys m oet sy
bydrae lew er tot die lewende voortsetting, vem uw ing en vooruitgang van die goeie in die nasionale tradisies en k u ltu u r en
langs dié weg dien as ’n k u ltu u rd ra e r en -uitbouer van sy volk.
H ier m oet dadelik opgem erk w ord dat die A frikaner se
C hristelike geloof w at op die W oord van God gebasseer is,
eintlik by hom ’n veel belangriker plek inneem as die nasionale.
K ragtens sy lewens- en w êreldbeskouing sluit die C hristelike
vir hom ook die nasionale in. Sy geloof dat God, die skepper
van indiw idue en van volke, elke indiw idu in ’n besondere
groepverband of volk gestel het, m aak hierdie twee groot beginsels nie net tot twee basiese kom ponente van sy lewensbeskouing nie, m aar to t ’n w erklike eenheid w at op ons eie
bodem to t een begrip saam gegroei het. Dit gaan hom in die
eerste plek nie om die nasionale self nie, m aar wel om die
feit d at dit in die C hristelike gefundeer is. Prof. H. J. J. Bingle
het dit in ’n ra d io p raatjie so uitgedruk: „S onder die C hristelike
w ortel w a aru it die nasionale leef, is dit nie A frikaanse nasionalism e nie. Die C hristelike k leur dus nie die nasionale nie,
m aar is inderdaad die wese van die nasionale”. D aarom m oet
sy onderw ysstelsel nie net C hristelik en nasionaal wees nie,
m aar wel C hristelik-nasionaal en daarom stel die A frikaner
nie net ’n nasionale opvoedingsdoel nie, m aar ’n Christeliknasionale; nie net opvoeding tot staatsb u rg ersk ap nie, m aar
opvoeding tot kennis van God en ’n voile lewe van geroepenheid en diens to t die eers van sy M aker, in kort: opvoeding
tot b u rg ersk ap van God se H em else koninkryk. W aar die ow er
heid en diens tot die eer van sy M aker, in kort: opvoeding
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onderw ysbeleid en die uitbouing van 'n onderw ysstelsel vol
gens die behoeftes van die hele land, is die tyd ook ryp om
te besin oor hierdie grondvraag van die opvoeding en wel of
die histories-tradisionele Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing nog daarin w eerspieël w ord en to t sy reg kom.
D aar is reeds orals tekens van ernstige verw ering in hierdie
opsig as gevolg van veranderde toestande soos die volgende:
(i) In Suid-Afrika het die eerste helfte van die 20e eeu
op ekonom ies-m aatskaplike terrein ’n volledige om w enteling
teweeg gebring m et die oorskakeling van die prim êre landbou
en m ynbou na die snel groeiende sekondêre nyw erhede. Daarm ee is een van die sterk ste nasionale ankers, die intiem e kontak m et die landelike gelig; die behoudende landelike gemeenskap is ontw ortel en oorgeplant in die atm osfeer van die stadslewe, w aar die indiw idu vinnig besig is om te verstedelik en
w aar nuw e eise aan hom gestel w ord w aardeur sy lewenstyl
en lewens- en w êreldbeskouing in die gedrang kom. Ook op die
p lattelan d h et andersoortige om standighede dit vir die Afri
kan er m oeilik gem aak om sy lewens- en w êreldbeskouing te
handhaaf. Die stryd om die bestaan het aan baie m ense 'n
sterk m aterialistiese inslag gegee, en stoflike besittings w ord
verhef to t die hoogste lew ensw aarde.
H ierdie m oderne denasionalisering van die A frikaner se
lewens- en w êreldbeskouing laat die vroeëre im perialistiese
denasionalisering reeds in die skaduw ee van die geskiedenis
vervaag. Myns insiens is die gevaarlikste ondergraw er van
die A frikaanse volksbestaan die geleidelike m aar onbew uste
prysgee van sy tradisioneel C hristelik-nasionale lewens- en
w êreldbeskouing.
(ii) Baie nou verbonde aan die ontw ortelingsproses is die
vloed van ekonom iese w elvaart w at die laaste dekade oor ons
land spoel. Volop w erkgeleenthede vir alm al m et goeie besoldiging bring ekonom iese voorspoed m aar geestelike agteruitgang
by ’n groot deel van die volk.
(iii) ’n A nder bedreiging vir die C hristelik-nasionale doelstelling van die opvoeding is die m oderne opvoedingsbeweging
gebaseer op die wysgerige rigting van die pragm atism e, w at
ontw ikkel to t instrum entalism e en eksperim entalism e en w at
m aklik kan lei tot die oorbeklem toning van die beroepsw aarde
van alle skoolinhoude en van die sosiale bru ik b aarh eid as die
enigste, m aar as sodanig dan ook suiw er hum anistiese doel325

stelling. Die uitw erking hiervan saam m et die naakte m aterialism e van ons tyd het ook 'n baie duidelike uitw erking op ons
leerplansam estelling. H ierop kom ek aanstons terug.
(iv) 'n V erdere bedreiging vir ons opvoedingsdoelstelling,
en die wese van ons onderw ys, is die oorbeklem toning van die
natuurw etenskaplik-em piriese benadering van die lewe, waardeu r d aa r nie alleen 'n aksentverskuiw ing van die geesteswetenskappe af na die n atu urw etenskappe plaasvind nie, m aar
w aard eu r die levvensbeskouing van die ew olusionism e in die
plek van die C hristelike gestel w ord. Die hele ontw ikkelingslinie van die m oderne opvoeding is besig om van die C hristelike
af weg te beweeg en om onderw ys en opvoeding aan die dogm a
van die Positivism c uit te lewer.
(v) In die laaste instansie is dit vir m y duidelik d at die
klein blanke bevolking aan die suidpunt van A frika onverbiddellik voor die keuse gestel w ord of hy sy hele, spesifiek
W esterse, geestelike erfenis w at histories-tradisioneel Christelik-nasionaal is, d eu r sy opvoedingstelsel gaan oordra, ontw ikkel
en uitbou om so sy eie te behou teen die bedreiging van die
vreem de ideologieë van liberalism e en kom m unism e w at ons
vasteland en vaderland uit elke w indrigting binneval.
D aarom m oet in die laaste instansie, volgens die eis van
die nasionalism e, opvoeding tot roepingsbew ustheid as onderdeel van die opvoedingsdoel gestel w ord en het dit hoog tyd
gew ord dat die opvoeders in Suid-Afrika in die lig van die
veranderende w êreld hulself afvra of die C hristelik-nasionale
doelstelling nog sy regm atige plek vind in ons onderw ysstelsel.
Vir my is dit baie duidelik dat by die ew entuele sam estelling
van 'n nasionale onderw ysstelsel hierdie w esensfaktor van die
Suid-Afrikaanse nasionale k a ra k te r as basiese beginsel aanvaar m oet w ord en dat d it in die p rak ty k van die onderw ys
tot verw esenliking gebring m oet w ord.
b. Die inhoud van 'n nasionale onderwystelsel:
E ers w anneer die opvoeder sy doel m et die opvoeding
bepaal het, kan hy die geskikste leersto f uitsoek, en dan verkry die vraag na sy lewens- en w êreldbeskouing w eer deurslaggew ende betekenis: H onderd ja a r gelede het H e rb ert Spencer
reeds v erk laar dat die natu u rw eten sk ap p e die belangrikste
leerstof vir die opvoeding van kinders bied. Hy het geglo
dat die n atu urw etenskappe die antw oord op al die vrae bring,
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en hierdie rigting het dan ook m et die ontw ikkeling van die
ew olusionism e ’n eie verklaring verskaf van die oorsprong,
die aard en die bestem m ing van die m ens en van die kosmos.
Die Positivism e het die w etenskap verhef tot ’n godsdiens. Die
natuurw etenskappe verkondig die ew olusionistiese lewensbeskouing op heel subtiele wyse aan ons kinders. Dit wil die
doel, inhoud en m etode van onderw ys verskaf, veral in die
m iddelbare skool. Indien die opvoeders in Suid-Afrika nie
hul neutrale en kleurlose stan d p u n t oor die onderw ys van natu u r en S k riftu u r laat vaar nie en ’n positief Christelik-nasionale inhoud aan die leerlinge bied nie, is dit tevergeefs om
d eu r m iddel van die onderw ys ’n sterk positiew e bydrae in
hierdie opsig te wil lewer. Daarom m oet by die sam estelling
van 'n nasionale leerstofinhoud vir die skool toegesien word
dat ons onderw ys in en deur die regte kultuurm edium geskied,
dit wil sê dat die inhoud van die onderw ys ook nasionaal m oet
wees.
Die indiw idu kan alleen in ooreenstem m ing m et sy eie
aard opgevoed w ord en dit is nie m oontlik buite sy nasionale
v erband nie. Elke indiw idu is deel van ’n besondere gemeenskap of volk, en sy besondere aard w ord hoofsaaklik bepaal
d eu r die nasionale geskiedenis, tradisie en erfenis w aarin hy
staan en w aarm ee hy ook wesenlik verbonde is; sy geluk en
welsyn is afhanklik van die volk van wie hy ’n lid is. Dit is
dan in hierdie besondere situasie van die ontw ikkeling van sy
persoonlikheid dat die kind se nasionale verhouding so ’n
belangrike aandeel in sy opvoeding verkry. Geen kind kan in
’n vreem de of neutraal-kleurlose atm osfeer tot behoorlike ontplooiing en vorm ing kom nie, m aar slegs in en d eu r die k u ltu u r
van sy volk m et wie hy cnlosm aakbaar verbind is.14)
Prof. F. C larke stel hierdie vereiste ook baie duidelik, dat
die doelstelling van die opvoeding w at so dikwels as ’n proses
van groei van die kind se verm oëns gesien w ord, „can take
effect only in term s of the com m on c u ltu re”.15) D aarom is
dit die taak van ’n nasionale onderw ysstelsel om die gemeenskaplike erfenis tot onderw ysbare vorm te reduseer en dit deur
die onderw ys feitlik w eer in elke indiw iduele lewe te herskep.
Die kind m oet dus doelbew us en stelselm atig in en by ’n
bepaalde k u ltuurverband en kultuurgem eenskap ingelyf w ord.
Dan alleen kan hy tot volw aardige m ens en staatsb u rg e r ontw ikkel en sy geestesewewig vind. In hierdie perspektief w ord
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opvoeding in sy wese die oordrag van die eie, van die volkstradisie, van die nasionale.16)
Indien 'n onderw ysstelsel nie vir die opvoeding van sy
volk se kinders in en d eu r sy volkskultuur voorsiening m aak
nie, d ra dit regstreeks by to t die denasionalisering van die volk,
en wie kan bereken hoeveel skade die n eu trale of liberale on
derw ysstelsel reeds aan die volk van Suid-Afrika gedoen het?
Dit sal dus noodsaaklik wees om in die leerplanne vir SuidA frikaanse skole o n d er m eer die volgende vakke in te sluit:
As eerste en belangrilcste m oet genoem w ord godsdiensonderrig w at in die lig van ons C hristelik-nasionale doelstelling
hierdie besondere plek m oet inneem , aangesien alle verdere
kennis op die C hristelike gefundeer is en aangesien letterlik
die hele lewe in al sy fasette in diens staan van die Skepper,
O nderhouer en R egeerder van alle dinge. H ierdie vak m oet 'n
sentrale plek inneem , w ant dit m oet die m ens in ’n positiew e
verhouding to t sy S kepper stel en m oet sy lig laat skyn in alle
an d er vakke van die skool.
Die m oedertaal, w at die d ra e r is van die m enslike gedagtew êreld, sy k u ltu u r en nasionalism e m oet nietem in 'n tw eede
plek inneem in die leerplan van die C hristelik-nasionale skool,
w a ar die nasionale m oet berus op en uitgaan van die C hriste
like om so d eu r die C hristelike getem per te kan w ord. Na die
m oedertaal m oet ook geskiedenis in die leerplan van elke
skool ingesluit w ord, w an t d it m oet die m ens in die regte ver
houding to t sy m edem ens stel en is by u itste k die d ra e r van die
regte ku ltu u rm ed iu m to t verw esenliking van die nasionale
onderw ysdoelstelling. Die C hristelik-nasionale aa rd van ons
onderw ys vereis enersyds dat die onderrig van die vaderlandse
geskiedenis nie m ag skade ly nie en d at dit onverbloem d sonder
enige verdraaiing van feite onderrig m oet w ord, m aar vereis
ook andersyds d at die onderrig van hierdie vak nie gebruik m ag
w ord om ’n wig tussen die twee dele van die volk in te dryf
nie, w an t 'n w esentlike doel m et die onderw ys van geskiedenis
m oet w ees om die regte verhouding to t die m edem ens te skep.
Die klem behoort op die positiew e bydraes van elke deel gelê
te w ord in plaas van op die strydpunte.
V erder m oet ook in die leerplan ingesluit w ord die letterkunde van die m oedertaal, die kuns en ook aardrykskunde,
n atu u rk e n n is en n atu u rw eten sk ap om die verhouding van die
m ens to t die n a tu u r to t sy reg te laat kom . R ekenkunde en
328

w iskunde m oet aan die getal sy plek in die nasionale onderwys
laat toekom en laastens m oet d aar ook vakke ingesluit w ord
w at die handvaardigheid ontw ikkel. Die nasionale onderwys
vereis m yns insiens ook dat die nasionale sim bole ’n vaste
plek in elke skoolprogram m oet verkry. Die leerlinge m oet die
grootste eerbied vir die Iandsvlag ontw ikkel en m oet gereeld
die volkslied sing. Hulle m oet ook leer om hul volkshelde te
eer en so ’n suiw er vaderlandsliefde aan te kweek.
c. Die beheer in ’n nasionale onderwysstelsel:
Soos algem een bekend is, gaan die probleem van verdeelde onderw ysbeheer in Suid-Afrika terug na Unie-wording
in 1910, toe die Nasionale Konvensie ’n konsepgrondw et opgestel het w at sterk federale kenm erke vertoon. Somm ige van
die groot kom prom isse w at gesluit is te r wille van die kleiner
provinsies, soos die sam estelling van die ou Senaat, is reeds
verw yder m aar die verdeelde onderw ysbeheer is selfs vergroot
en na vyftig ja a r is dit nog besig om nasionale eenw ording te
strem en te onderm yn. Terwyl d aar sedert Unie op alle terreine van die lan dsbestuur eenheid geskep is sodat die sentrale regering die Iandsontw ikkeling op ’n nasionale grondslag
kon aanpak, is die sterk ste nasionaal-vorm ende m ag toegelaat
om sodanig op ’n provinsiale basis te ontw ikkel, dat d a a r vandag vyf ap a rte onderw ysdepartem ente bestaan w at elkeen
op eie terrein stewig gevestig is en slegs m et groot m oeite en
koste in ’n nasionale onderw ysstelsel ingeskakel sal kan word.
H ier lê stellig die belangrikste en ook die m oeilikste deel
van die opdrag aan die Nasionale Adviserende O nderw ysraad
om die ap a rte onderw ysbenaderings so te koórdineer dat dit
’n nasionale patro o n vertoon w at die beheer en organisasie betref. Ons sou egter die an d er u iterste bereik indien d a a r besluit
sou w ord om provinsiale beheer heeltem al af te skaf en te vervang d eu r ’n sterk gesentraliseerde stelsel. Dit sou radikaal
m et die onderw ysverlede breek en die w aarde van desentralisasie totaal m isken. D aarom kom dit my voor d at ’n nasionale
onderw yspatroon vir Suid-Afrika die beste gedien kan w ord
d eu r sentrale beleidsbepaling, beplanning en finansiëring, w at
u ite ra a rd neerkom op sentrale beheer van die onderw ys m et
provinsiale uitvoering en adm inistrasie daarvan.
Die aandeel van die sentrale regering en die provinsiale
adm inistrasie voltooi egter nie die hele gesag stru k tu u r in
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die p atro o n van ’n nasionale onderw ysstelsel nie. Die samelewing w aarin die skool die eintlike onderw ysfunksie verrig,
staan in ’n besondere verhouding to t die skool w at w erklik ’n
nuw e lew enskring m et ’n eie id en titeit is en w at in diens van
die sam elew ing as geheel staan, m aar nie aan een van die
belanghebbende sam elew ingsvorm e beh o o rt nie. Ten opsigte
van elkeen van hierdie afsonderlike sam elew ingsvorm e —
ouers, kerk, onderw ysers, en staat — m oet die skool vry wees
m aar nie heeltem al ongebonde ten opsigte van die sam elewing
as geheel nie. D aar m oet vir elke skool ’n gesag stru k tu u r wees
w aarin die verskillende, direk belanghebbende sam elew ings
vorm e voldoende verteenw oordiging geniet.
Die belangeterrein van elke sam elew ingsvorm in die skool
is egter nie volkom e w aterdig of soew erein afgebaken nie. Die
staat h et byvoorbeeld nie alleen belang by die peil van ontw ikkeling nie, m aar eis ook d at die gees en rigting nie staatskadend of sedebederw end m ag wees nie. Ew em in kan die
ouers se seggenskap to t die gees en rigting van die skool beperk
w ord terw yl inhoud en tug aan an d er instansies oorgelaat w ord.
Die k erk h et alleen onregstreeks belang by die skool d eu r sy
lidm ate en m oet ook slegs ’n onregstreekse aandeel in die
g esa g stru k tu u r ontvang. Die onderw ysers m aak egter 'n integrale dee] van die skool uit, en hul gespesialiseerde diens
vereis ’n w esentlike seggenskap oor die skool en die onderw ys
in al sy fasette.17)
W aar dan die verhoudinge van die verskillende sam e
lew ingsvorm e in die skool ineengevleg is en ’n kom plekse ge
heel vorm en w a ar belange, pligte en regte alle grense oorvleuel, m oet die staat, ouers en onderw ysers op ’n besondere
wyse in die g esag stru k tu u r van die skool en onderw ysstelsel
verteenw oordig wees. By so ’n nasionale onderw ysstelsel m oet
die volgende sake aandag geniet:
1.
Die eenheid van ’n onderw ysstelsel en die kontinuïteit
van die onderw ysproses vereis d at alle onderw ys, voorskoolse,
laer, m iddelbare, naskoolse en hoër onderw ys o n d er dieselfde
b eh eer m oet staan. Om organisatoriese redes kan slegs ’n
breek gem aak w ord tussen laer en m iddelbare onderw ys aan
die een k an t en h o ër onderw ys aan die an d e r kant, m aar
die bestaan d e on n atu u rlik e vertikale verdeling vind geen regverdiging vir verdere voortbestaan nie. Die N asionale Advise330

rende O nderw ysraad se aanbeveling by die M inister dat middelbare onderw ys in sy geheel deur die provinsiale onderwysdepartem ente behartig m oet w ord, wag reeds op uitvoering
en m oet dus verw elkom word.
2. Eventuele instelling van die nasionale eenheid van
die onderw ys sal dus m eebring dat die D epartem ent van On
derwys, Kuns en W etenskap onder leiding van die S ekretaris
van Onderwys voile beheer oor tersiêre onderwys, naskoolse
onderwys, sekere vorm e van spesiale m iddelbare onderw ys asook vakleerlingonderw ys sowel as oor opvoedkundige navorsing sal behou, en dat die opleiding van onderw ysers w at
tersiêr van aa rd is en w at nou gedeeltelik d eu r provinsiale instellings behartig w ord, ook onder sentrale beheer sal kom.
3. Die nasionalisering van die onderw ysstelsel sal verder
m eebring dat die M inister van Onderwys die hoof van die on
derwys sal w ord en dat Suid-Afrika vir die eerste keer in die
geskiedenis w erklik ’n M inister van Onderwys sal hê w at vir
die land ’n egte nasionale stelsel kan opbou. M aar die stelsel
sal nie so gesentraliseerd wees soos byvoorbeeld in Frankryk
nie. Die M inister sal hom laat lei d eu r die deskundige advies
van adviserende rade soos die Nasionale Adviserende O nder
w ysraad, w at uit onderw ysdeskundiges bestaan, ’n Nasionale
O uerraad saam gestel uit verteenw oordigers van die ouers op
die plaaslike bestuursliggam e en op ouerorganisasies en ’n
Professionele O nderw ysersraad w at die onderw yserskorps van
die hele land verteenw oordig. H ierdie belangegroepe kan die
M inister volkom e op hoogte hou van die nasionale onderwysbehoeftes en hom in staat stel om ’n nasionale onderw ysbeleid
te form uleer en te r uitvoering aan die verskillende onderwysadm inistrasies voor te lê.
4. Deur die Professionele O nderw ysersraad m oet die on
derw yserskorps in sy geheel seggenskap verkry in die onderw ysbeplanning en onderw ysbeheer in die Republiek. As plaasvervangende ouers neem die onderw ysers so ’n belangrike plek
in die onderw ys en opvoeding van die land in, d at hulle ’n
w esentlike aandeel aan die onderw ys in sy geheel behoort te
verkry. Dit sal verder daartoe bydra dat die onderw ysprofessie
’n deel van sy huidige onm ondigheid verloor en dat sy profes
sionele statu s verhoog w ord.
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5.
Die desentralisasie van die onderw ysadm inistrasie
m oet nie alleen die m oontlike gevaar van ’n b u ro k ratism e uitskakel nie, m aar m oet ook daartoe bydra d at die aandeel van
belanghebbende plaaslike instansies tot hul reg kom. Dit is
absoluut noodsaaklik dat d aar vir elke skool in die land 'n
b eheerraad of skoolkom itee m oet wees, saam gestel u it die
ouers, die onderw ysers en die verteenw oordigers van die staat.
H ierdie beheerrade m oet m et w erklike gesag beklee wees en
wel ten opsigte van:
(i) die benoem ing van die onderw ysers. H ier m oet die
beh eerraad toesien dat slegs onderw ysers benoem w ord w at
voldoen aan die vereistes gestel d eu r die besondere samelewing w aarin die skool staan. H ier behoort nie bloot akadem iese
en professionele kw alifikasies in aanm erking geneem te w ord
nie, m a a r m oet ook gevra w ord na die lewens- en wêreldbeskouing. Die ow erheid m oet die aanbevelings van die beheer
raad aanvaar m its die kandidaat ook beantw oord aan die ver
eistes w at die staat stel.
(ii) In die tw eede plek m oet die b eheerraad ook die gees
en rigting van die onderw ys bepaal, d it wil sê hulle kry die
geleentheid om vas te stel dat in die b etro k k e skool die onder
wys volgens hul eie lew ensbeskouing sal wees. Die enigste
m anier om dit te beheer is d eu r toe te sien dat die personeel,
en veral die hoof, positiew e aanhangers van hierdie lew ens
beskouing is, dat hulle daeliks in hul onderw ys die beginsels
bely en daarvolgens lewe, w ant nie net die lew ensbeskouing
nie, m aar ook die lew ensstyl van die onderw ysers is van kardinale betekenis.
(iii) ’n Derde essensiële taak van die B eheerraad m oet
die toesig oor die uitvoering van die leerplan en leergange van
die skool wees. Dit sal verseker dat dié vakke w at die ouers
verkies in die kinders se leerplanne ingesluit w ord. Indien die
stelsel so konsipieer w ord, kan d it dien as die b este vir die
ontw ikkeling en uitbouing van 'n nasionale onderw ysstelsel.
d.
In die laaste instansie, enkele gedagtes oor die organisasie van die skole in ’n Suid-A frikaanse onderw ysstelsel.
N asionale onderw ysstelsels w ord in die m eeste lande van
die w êreld as ’n vanselfsprekendheid aanvaar en die organisasie
van die onderw ys w aarin nasionalism e to t sy reg m oet kom,
lew er d a a r geen problem e nie. D aar is die tipiese die volkskool
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w aar die kinders van die volk in en deur die eie kultuurm edium
opgevoed w ord, m aar in Suid-Afrika m et sy eie nasionale
k arak ter w aarvolgens twee blanke taal- en kultuurgroepe naasm ekaar bestaan, w ord an d er eise aan die skoolorganisasie gestel. Die geskiedenis het reeds bewys dat die eentalige skool
w at nie rekening hou m et die m oedertaalm edium van die ander
groepe nie, ’n volslae m islukking is, om datdit nie gebaseer is op
die nasionale volksgeskiedenis nie en dat dit die m inderheidsgroep veronreg, w aardeur hul nasionale gevoel in verset kom.
V erder het die geskiedenis ook die bewys gelew er d at die
parallelm edium - sowel as die dubbelm edium skole m oontlik
die volk se tw eetaligheid kan bevorder, m aar dat dit lei tot
die skepping van ’n dooie n eu traliteit en ’n kleurlose atm osfeer
w aarin die nasionale ontw ikkeling van geen kind kan gedy nie.
Sulke skole skep ook ’n agterstand in die geestelike ontw ikke
ling van die kind w at nooit w eer ingehaal kan w ord nie. Andersyds het dit nie daarin geslaag om 'n m ate van toenadering
tussen die twee taalgroepe teweeg te bring nie, aangesien
die groepe nog te m in van ’n gem eenskaplike verlede gehad
het en hul tradisies en veral lojaliteite, sentim ente en aspirasies nog te veel van m ekaar verskil het. D aarom is aan
ap a rte of enkelm edium skole voorkeur gegee w aar aan albei
groepe reg kan geskied w at die opvoedingsm edia b etre f in ’n
atm osfeer w at vrv is van onnodige spanning en strem m ing en
w aar elkeen sy identiteit kan behou. Dit is my oortuiging dat
indien die sam esnoering van die twee taalgroepe to t een nasie
ooit sal plaasvind, dit 'n natuurlike proses sal m oet wees. Om
nasiebou in Suid-Afrika d eu r skoolorganisasie te wil bevorder,
sou ’n totale m iskenning van die funksie van die skool wees;
dit lê op ’n an d er lew ensterrein en nie op die van die skool nie.
Die taak van die skool m ag egter ook nie negatief wees om
verw ydering te bew erkstellig nie, en d aa r m oet gew aak w ord
teen p arti kularism e en chauvenism e. D aar m oet ook gestreef
w ord na eerbied en w aardering v ir die geesteseie van die an 
d er volksgroep. H ierdie ideale kan, m yns insiens, die beste
verw esenlik w ord in ’n nasionale Suid-Afrikaanse onderwysstelsel m et ap a rte m oedertaalm edium skole op elke stadium
van die onderw yskurrikulum .
BIBLIOGRAFIE
1. J. A. Lauwerys: H istory T extbooks an d In te rn a tio n a l U nderstanding.

333

T ow ards W orld U nderstanding X I. Unesco, p. 29.
2. J. A. Lauwerys: R eshaping the E u ro p ean T rad itio n fo r the Atomic
Age.
3. I. L. K andel: The New E ra in E ducation, p. 63, cf. ook N. H ans:
C om parative E ducation. 1963, p. 3.
4. I. L. K andel: op. cit., pp. 60—63.
5. N. H ans: op. cit., pp. 11 e.v.
6. S ir E rn est B arker: N ational C h aracter and the facto rs in its fo r
m ation. London, p. 17.
7. N. D iedericks: N asionalism e as lew ensbeskouing en sy verhouding
to t internasionalism e, p. 41.
8. J. B aren ts e.a.: C hristendom en N ationalism e. G ezelschap van Christelijk h isto ria in N ederland. Van K eulen, 's G ravenhage. H fst. van
dr. H . S m itskam p, p. 13.
9. C. F. G. G unter: O pvoedingsfilosofieë. Op weg n a 'n C hristelike opvoedingsfilosofie. Stellenbosch, 1961, p. 385.
10. B. B. K eet: Sedelike V raagstukke, p. 5, cf. ook J. B aren ts e.a.: op.
cit., van G. H. J. van d e r Molen.
11. J. A. Lauwerys: E ersgenoem de w erk, p. 29.
12. J. C hris Coetzee: Inleiding to t die H istoriese O pvoedkunde, pp. 282 e.v.
13. C. F. G. G unter: op. cit., pp. 385 e.v.
14. Ibid: pp. 386 e.v.
15. F. C larke: Freedom in the E ductive Society, p. 35.
16. C. F. G. G unter: op. cit., p. 387.
17. Cf. ook S. J. Preller: In treered e. Die U niversiteit van die O ranjeV ry staat. 1962. ’n G eintegreerde O nderw ysstelsel v ir die R epubllek
van Suid-Afrika.
ANDER GERAADPLEEGDE W ERKE:
18. Em il B runner: C h ristian ity an d Civilization II. London.
19. H. J. J. Bingle: Die M etodiek van G odsdiensonderrig.
20. D. H . Cilliers: Die S try d van die A frikaanssprekende in K aapland
om sy eie skool. 1652—1930.
21. J. C hris Coetzee e.a.: O nderw ys in Suid-Afrika. 1652—1956.
22. E. Greyling: C hristelike en N asionale O nderw ys. Deel I.
23. J. de W. K eyter: Opvoeding en O nderw ys. 1961.
24. J. A. Leighton: M an an d th e Cosmos. London.
25. F. J. M. Potgieter: P rinsipiële veran tw o o rd in g ten opsigte van
C hristelike O pvoeding, O pvoedkunde en O nderwys.
26. Boyd C. S hafer: N ationalism , M yth an d R eality. London.
27. G raag erken ek ’n p a a r baie v ru g b are en v ir m y w aardevolle
sam esprekings m et prof. H. J. J. Bingle o o r die onderw erp.

334

