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y^S ons 'n vcrenigdc Suid-Afrika lo! stand wil bring, 
dan is dil aan die vraagstuk van die kind dat ons 

steeds toencmende aandag sal moet bestce. Wat 
ons kinders vandag gclecr wordt sal hut kindcrs 
mdre docn. Ons weet maar te goed hoc onstand* 
vastig ons beskawing is: *n blole kors oor die vuur 
en bcrocring van primitiewe, vulkanicse gewcld. 
Daardie kors is opgebou met eindclosc inspanning 
en talle van terugslae. t

 fn Kortstondige aanval, gc-
rugsteun dcur die mislcidcnde slagsprcukc van nasio-
nale of grocpc-bclange, is al wat nodig is om die 
bouwerk in duic te laat stort. Dit hct gebcur onder 
die kindcrs in Nazi-Duitsland, en. in mindere mate, 
in Fascistiese Italic Die reperkussics van daardie 
aanval is ook in ons eie skole waargencem. 

"Onbekend Maak Onbcmind" 
Ek dink nie soseer aan die infiltrasic van spesifickc 

Nazi-lcerstellings nie, maar eerder aan die onrcg-
streekse invlocd wat hullc uitgeocfen hct. Hulle hct 
die houding tussen die rasse verskcrp en die kinders 
geleer om op *n rasse-grondslag te dink. Ons moct 
die skuld hicrvoor aanvaar. Ons dwing die rassc 
in afsonderlikc skole saam. Dit, op sigsclft is *n 
kardinale flatcr. want dit bcteken dat die kindcrs 
van die blanke rasse geen kans kry om mckaar te 
leer ken in die vormende tydperk van hul ontwik-
keling juis wanneer hulle hierdie soort kontak brood-
nodig bet nie. In plaas van mckaar te leer ken, 
word hul koppe volgcprop met abstraktc vcralgc-
menings oor mckaar. „Dic Engclsc is sus en so/1 

„Die Afrikaners is sus en so." Dit, selfs sondcr die 

Ecbruiklikc belcdigende byname, is nooit die waar-
eid nie. As ons mense leer ken, en saam met 

hulle n taak aanpak, dan vcrdwyn die veralgcmc-
nings, sowcl as baie van ons vooroordele teen 'n 
onbekende groep. „Onbckcnd maak onbemind" is 
vandag nog net so waar as wat dit altyd was. 

Bring die Kinders Bymckaar 
Hicr, dan, is ids om na ic strccf: om ons kinders 

in die vormende tydperk van hullc lewe binnc en 
buitc die skool bymckaar te bring, en om die vriend-
skapsbande tussen hullc noucr aan tc haal. Kan 
ons eerlik se dat ons in hierdie opsig allcs in ons 
vermofc docn? Wys ons ons kinders op die vcrskil 
tussen valsc vcralgemenings en iuiste vcralgcmcnings? 
Die beste lecrmccstcr in hierdie verband is onder-
vinding en samewcrking. 

Ons huidige skoolstelscl gec die kindcrs van die 
twee rassc geen kans om mckaar te leer ken nie. 
Hieroor kan daar nie die minstc twyfel bestaan 
nie. Troucns, net die teenoorgestcldc is die geval. 
Die statistieke bewys dit. Oor die algcmcen dink 
ons kinders aan albci kantc steeds mcer en mcer 
lift 'n rassc-oogpunt. En daar is ook *n ander soort 

onkunde wat vervrcemding in die hand wcrk — 
onkunde van die tweede landstaa). Bctrag die verslae 
van inspekteurs, praat met die Staatsdiens-cksamina-
tore, Ices die vcrslag in verband met die taalposisie 
in ons opvoedkundigc inrigtings wat onlangs deur die 
Rcgcring uitgereik is — en u sal besef dat daar 
nog baie wcrk is wat gcdocn moct word. 

Die Dubbclmcdium StclscI 
Daar is reeds ten oorvlocde bewys dat ons nooil 

twcclaligheid sal kry tensy die tweede taal as 'n 
instrument gebruik word, en nie bloot as *n vak 
aangclccr word nie. Die oplossing is die dubbel* 
mcdium-stelscl — d.w.s., mocdertaal in die primfire 
skool; en, in die hoerskool, sommige vakke in Eneels 
en sommige in Afrikaans vir alte lcerlinge. Nie 
opleiding in afsonderlikc klaskamcrs en in afsondcr-
like media nie — dit is parallel-medium* Hierdie 
verandcrings kan egtcr nie skielik tewceggebring 
word nie, Wat ons vandag nodig hett is die gclcidc-
likc hcrlcwing van die stelsel wat in die Vrystaat 
deur genl. Hertzog en in die Transvaal deur gcnl. 
Smuts ingevoer is. Daardie stelsel wat net in die 
Afrikaanssprckcnde distrikte voortlcef, is dcur die 
Engclssprckcndcs aangcval. Vandag sien baie van 
hullc die nut daarvan in, en, nie allcen in woord 
nie maar ook in daad, verlccn hullc aktiewe stcun 
daaraan. Dis rcg dat hullc die eerstc stap moet 
docn en die hervormingsbeweging moet aanvocr, en 
dis *n gocic plan om private skole tc stig om onder-
vinding oor hierdie onderwerp in tc win. 

Intussen sal organisasic ons niks baat as die gees 
nie reg is nie. 

Die ideaal van samewcrking sal nie sommcr deur 
vcrloop van tyd regkom nie. Ons moct bcreid 
wees om die hand uit die mou te stcck. Daar is 
skeppende werk om te doen: die skep van die 
vollcdige Suid-Afrikaansc burger, tuis in albei kul-
ture. Toe 'n skryfstcr my cendag vra: ,.Wat wil 
julle dan nog vir Afrikaans he?" hct ck gesS: ,Jou 
bclangstclling," Dis nie net fn kwessic van regie 
nie, maar van crkenning en gccstclikc declnamc; vir 
ons is daar die Engclsc wcrk in Suid-Afrika met sy 
agtergrond in Engeland; vir hulle is daar Afrikaans, 
met sy agtergrond in Holland. 

Die Enigstc WCR 
Hierdie samewcrking, met voile crkenning van 

indiwiduclc karaktcr. My, ten spytc van al ons 
mocilikhcdc op allerlei gebied, ten spytc van terug-
slae, die enigste vrugbarc wcg vir die tockoms. 
Isolasic betcken vcrarming. 

Dit is *n weg van opvoedkundigc bclang. Ons 
moct met die kindcrs begin. Ek sou graag *n soort 
van geloofsbclydcnis aan die hand wil gee wat mense 
van albei grocpe kon aanvaar: 

1. In die gcloof dat die Engclsc en Afrikaansc 
grocpe bestcm is om 'n harmonicsc volk in Suid-
Afrika te bou, elk dcur die medium van sy cic taaL 
verbind ck my om in gcdagte en in daad trou te wees 
aan Suid-Afrika as gchccl. 
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2. In die geloof dal die twee Europese hoofgroepc 
elk 'n bydrac net om te maak, verbind ek my om 
die laal en iradisie van die andcr grocp te bevordcr, 
terwyl ek my cic opbou. 

3. Ek verbind my om menslik en regverdig te 
wees tcenoor die Bantoe- en kleurling-groepe en 
hulle nie in bul rcgmaiige ontwikkeling te hinder nie; 
om hulle te leer vcrsiaan en bul talente vir die gocd 
van Suid-Afrika te ontwikkcl. 

4. Ek verbind my aan Suid-Afrika eerste, maar 
nie alleen nie; want ek glo dat ware getrouheid aan 
die kulluur en tradisie van Suid-Afrika ook getrou
heid aan die ware Europese tradisie van bcskawing 
insluit; sowel as 'n gevoel vir die uiteindelike en 
fundamenlcle cenheid van die mens. 

Hierby sou ek die volgende beloftes voeg; hulle 
sluil mekaar nie noodwcndig uit nie. 

5. Ek sal afbrekcnde rasse-gcneralisasics vcrmy. 
6. Ek sal alle woorde of dade wat andcr groepe 

in Suid-Afrika verklcinecr of secrmaak, vcrmy. 
7. Deur vriendc te maak in *n ander groep, hul 

gcdagle te dccl en hul taal te praat, sal ek trag om 
hulle steeds beter te begryp en om misverstand uit 
die wcg tc ruim. 

8. Ek sal positicf in my houding wees tcenoor 
ander groepe en rasse, en nie ncgatief nie. Ek 
sal geen propaganda of tcorice' omtrent hulle glo 
voordat ek hulle as pcrsone leer ken het nie. Ek 
sal die positicwe hocdanighedc wat bchulpsaam en 
skeppend is, naspoor, en die ncgaticwc hocdanig
hedc van vrccs en agterdog vcrmy. 

9. Ek sal probcer om bckend te maak wat gocd 
is in mense van 'n ander groep. Ek sal eerlik wees 
in bcspreking met hulle en nie griewe ophoop nie. 

10. As ek dinge in hulle vind wat slcg is, sal ck 
myself ondersoek om le sien in hoeverrc ck skuld 
daaraan het of hulp kan verlecn. 

11. Welendc dat geweld in woord of daad 'n 
terugslag bring na cnige tydclike voordeel wat dit 
mag vcrkry, verbind ek my om die wcg van bekering 
te probcer met my teenstander; en dit beteken om 
in staat tc wees om sy saak net so gocd voor te stel 
as hyself. 

1Z Ek sal geduldjg wees om my oorerflike senti
ment te verklaar aan diegene wat dit moeilik vind 
om tc verstaan en sal trag om die geskiedenis en 
omstandighedc te verstaan waardcur ander mense 'n 
sentiment opgebou het wat vir my vrecmd mag wees. 


