
OP DIE TUISFRONT 
( ; R O O T BROEDER het gepraat: stappe sal 

gedoen word om *n nasionale onderwys-
beleid af te dwing. aangesien 'n stelsel waarin 
verskeie ideale in verskeie dele van die Unie 
gevolg word, nie langcr geduld kan word nie. 

'n Kwaai protes. waaraan die Swart Serp 
dcelgeneem het. het op dr. Verwoerd se aan-
kondiging gevolg — *n protes wat op die vrees 
gegrond word dat ouers beheer oor die op-
voeding van hulle kinders sal verloor en dat 'n 
vreemde lewensaanskouing op hulle afgedwing 
sal word. 

Woordvoerders van die Nasionale Party te 
Durban het sedertdien ontken dat die nuwe 
beleid enige verband het met die Christelike 
Nasionale Onderwys - waaroor daar in hier-
die uitgawe *n artikel verskyn. Maar dit ver-
dryf nie heeltemal ons besorgdheid nie. Daar 
is te veel mense in invloedryke poste wat aan 
die C.N.O. gcheg is en wat graag die kinder-
verstand so wil brei dat dit 'n nougesette. 
fundamentalistiese godsdiensleer en *n ver-
waande Nasionalistiese uitsig aanvaar. 

Dit is behulpsaam om vir 'n oomblik na te 
dink hoe ouers in *n vrye samelewing beheer 
oor onderwys uitoefen. Hulle doen dit deur 
druk op die onderwysowerhede uit te oefen 
deur bemiddeling van verteenwoordigers wat 
hulle verkies het - parlementslede, raadslede 
en ander en deur op demokratiese wyse deel 
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ic ncem aan die eintlike admimstrasie van die 
skolc deur skoolkomitees en ouers-verenigings. 
Hulle beskik ook gewoonlik oor die reg om self 
te besluit op die skool waarna hulle hul kinders 
wil sluur. Maar in Suid-Afrika het ouers ge-
leidelik beheer oor die onderwysstelsel verloor. 
In die Transvaal moel kinders bv. die skool 
bywoon wat naaste aan hul woning is (tensy 
hulle "n privaatskool bywoon). Dwarsdeur 
Sud-Afrika is die keuse in verband met leer-
phnne en skoolboeke onvoldoende. Daar 
bestaan ook feitlik geen mededinging ten op-
sigte van gewone ondcrwysposte nie — *n be-
sonder ernstige toestand. aangesien dit die 
omvang van plaaslike keuse inkort. 

Die peil van skoolonderwys is uan die daal 
— omdat die menslike materiaal waarop dit 
rus tot 'n minderwaardige peil sak. Dit is 
geen beoordeling van die gewyde. hoogs be-
kvvame onderwysers wat nog in ons skole aan-
getref word nie: hulle sal die eerste wees om 
te erken dat die onderwysberoep agteruitgaan. 
Daar is verskeie redes hiervoor: een is ekono-
mies — die owerhede neem aan dat die Suid-
Afrikaanse publiek onwillig is om hocr belas-
tings te betaal ten einde meer aantreklike 
salarisse aan onderwysers aan te bied. Nog 'n 
rede is dat menige bekwame mense uit die 
onderwysberoep gehou is deur vrees oor die 
politieke dwang wat op hulle gde mag word. 

Q I E grootste dreigemcnt. soos ons die saak 
sien. is nie 'n uitdruklike program van 

indoktrinering nie. Ons verwag nie om groot 
portrctte van dr. Verwoerd in elke klaskamer 
te sien nie. Wat ons wel vrees is die gebruik 
van skoolboeke wat die C.N.O.-.Jnslag" het. 
van verdraaide geskiedenis. en van ..sosiale 
studies" wat op rassegebied bevooroordeel is. 
Die grootste dreigement bestaan egter in hou-
dings wat bes moontlik nie uitdruklik geformu-
leer sal word nie. Onder die mensvreters word 
kinders nie at'leer dat dit iets goeds is om hul 
vyande in die kookpot te stop nie: hulle word 
groot met die gedagte dat hierdic gebruik 
natuurlik en reg is. 

Wat gaan ons doen in verband met die toe-
nemcnde aanslag op die verstand van ons 
kinders? Die eerste vereiste is om toe te sien 
dat ons. die ouers, self die regte houdings aan 
hulle oordra — en hierdeur bedoel ons die groot 
Westerse tradisie van vrye gedagte en navraag. 
in teenstelling met die geslote verstand: 
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ccrbicd vir die menings van under mensc. in 
teenstelling met 'n hlinde geklcef aan *n sek-
sionele oogpunl: rasse-verdraagsaaniheid in 
teenstelling met rasse-verwaandheid; 'n erken-
ning van die regte van die mens, in teenstelling 
met *n oorhcersende respek vir die regte van 
die Witman. Hierdie houdings kan oorgedra 
word muar alleenlik as ons dit self besit. 

Die tweede vereiste is waaksaamheid teen 
indoktrinering. en die toepassing van daardie 
scldsame Suid-Afrikaanse deug bereidwillig-
heid om protes aan te leken. om .."n bohaai 
te maak" as Junnie by die huis herhaal wat 
sy onderwyser aan horn vertel het. Die stryd 
DOT C.N.O. sal miskien deur *n paar edele 
mensc in die klaskamcr gevoer word, maar sal 
op die luisfront gewen of verloor word. 

-* 'And so, as a lasting proof lhal Bantu cducaticn is in no way inferior to White education, I 
hate decided to extend the system throughout my land. Sign it: ' I have spoken'." 

Courtesy Cape Times. 


