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:.\Iet ireg kan ons se, dat Ds. Du Toit ook die vacler 
van die bewegli:ng v1:r: Christeli>k-N asionaal Onderwij~ 
w:as. Dit sal ons nou aantoon. :Maar ems laat ver- · 
'eeirs ·vo1'g wat hij d.aaromtrent laat opskrijf het. Dis 
<lit: 

"Die 1eerst·e geskrif wat ik gepubliseer hct was: 
"De Christdike School rn haar Verhouding tot Kerk 
en Staat." Die skoolwet had bepaal dat die skool ni'e 
~ektaries sou W'ecs nie en dat Godscliens-ondcrwij:,· 
(r1eliig'i1ous instruction) alleen kan gegee word in ·n 
uur wat daartoe ,afgesonder was buite die gewone 
s'koo.lur;e-mits :g'n kinder•s gcdw~ng word om daarbij. 
te wees. 

"Die standpunt van Ds. Van der Lingen, m.ijself 
en lc1ie gemeente was dat g,odsdie:rns ni:e buite die on
'derwijs kan gesluit word, ni1e en dus die skool onkri:,
telik was. . 

"Vreeslik werd ik oor die boekie in verskillende 
tijdskrifte 1aa:n.gieval, bl&j1kbaar meesal deur predikante, 

· hoewel naamloos. Op al die geskrijf het ik geaut-
\voord :it11 mijn "Repl~ek op alle Recensien". Daar
op i1s nooit g'n antwoord v.erskijn. Di·e tecnstand het 
gies.wijg. Die Paarlse Gymnasium was nog steeds 
die vernaamstc voorbereidende skool vir die admissie
oksamen tot d'ie K:week;sikooll en was voortreflik inge
r.ig deur1 Ds. Van der Lingen. Uit vijandskap egter 
teen die positief kristeHke standpunt werd jongelicde. 
weggelok n.aar opk~d'ings'ko1e onder die staats-wet. 
Dikwels het ~k '1n oproep gedaan v,ir vrije skole, maar 
dit het net i'n Burger.sdorp weerkla;n~ gevind. 

"Jaarli~s werd petisies vir die parlement opgemaak: 
en ruim gietekie,n, ein di.e e.\s van vrije skolc bij die 
stembus in ver:skei!e kiesafdelings gestel. Die be1-
weging het to1egeneem en toen hct "Onze Jan" 'n wij
si:ging voorgest<e'l in di!e wet, wat niks beteken het.. 
Da.armee werd eg'ter di!e teenstand die nek gehreek." 

Tot sover die diktaat. 
DIE GYMNASIUM. 

Ds . .Du Toit·.had dus ook insakc C .. N. 0. sijn voor
gtang·er, ;n.l. Ds. Van der Lingen met sijn Paarlse Gym-
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nasium. H<i·erdi1e stig'ting het vir ons historiese be
tekenis en dis nou die tijd om daaroor iets tc se. 

Die aanleiding tot die oprigting was als volg 
Verskeie lecle van di:e Paarlse gemeentc was onte
vrede met die uitvoering v.an die plam aangaande die 
stigting van 'n kweekskool en· wou daarom aan die 
Paarl 'n "tweede Akademie" he. Dit het Ds. Van 
<lcr Lingen afg1ekeur. Hij het toen aan die hand ge
gee die oprigting van 'n "Literariese Fakuheit." 
llieraan het misskien diie Gymnasium sijn ontstaan tc. 
-Oank•e, nie Jang daarna nie. 

Die gebouw wat' opgerig werd was groot, doeltrd
fend en-interessant. J a, interessant soos die stigter 
s1elf. Dit ha:d 'n toring en was versie:rd met allerlei 
.Egypti1es•e tekens en simbole. Dit staan nog als 'n 
sieraad aan di·e Paarlse hoofstraat. 

.Die doel was om nie sleg1s vrije kristelike onderwijs 
aan kinders te gee nie, maar ook1 vernaamlik om jonge· 
rnannc wetenskappelik op te lei vir staatseksamens en 
Yoor ti(' berei vir diie admis1sie van die Stellenbosse 
Kweek-,kool. 

'..\Ievr. De Villiers sc in die lewensbcskrijwing van 
haar vadcr: "Ged.'urende zijn elfjarig bestaan had 
hN, benev·ens vele anderen die nuttige plaatsen in de 
maatschappij bekleedden, twee kandidaten in d~ let
tcren en twinti1g in de theologie geheel of gedeeltelik 
voorbereid, en zag het op een antler tiental kwekeli!I11-
gen die hetzelfde doen beoogden." 

Di·e Gymnasium had egter ( 'n profesie vir alle 
lat•ere vrije skole) 'n sware worsteling om te blij 
bestaan. Os. Van derLi1rngen, gelukkig 'n man van 
middele, moes gedurig die tekorte aan.vul, en clan moes 
,hij bowedien die ons 'hekende vcrwijte opeet, o.a. dat 
daar g'n Engds genoeg geleer word n1e. Toen horn 
•eindelik igevraag werd-hij was President-Kurator
dat ook Latijn in Engels sal onderwese word en met 
Engel~~ uitspraak, het hiJ gese: "nee1i en nog eens 
•neen ! 

Natuurlik werd g·edurig bij Ds. Van der Linge:n: 
aangiedronge: laat o:ns tog: mtaar 'n regeringskool stig. 
Maar hij wou. nie. Si'jn ·eerste beswaar was, dat deur 
tlie "schedule" g'odsdiens 'buite die skool gesluit werd,· 
en sijn tweede, dat Engels medium van onder{vijs. 
moes wees. .Die regering.skole was .in een woord vir 
hOJm ,"uit die (,Fr;anse) Revolutiie voortgesproten en de
dcn zich in aard en strekking als haar produktie ken-
11cn." Sijn beginsel was: "De Reiland zelf had biJ 
zijn .vertrek v(an cbe aarde het 01nderwijs aan zijn jon-
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ger1en opgedragen; door die daad behoordc dus het 
onderricht aan de K.crk 1en niet aan de Staat''. 

Toen die plan opgevat werd om 'in regeringskon1 
te stig, het hij vir sijn igemeente gese: "Ik word ertoe 
gedrongen u te zeggcn <lat indien er door <le leden 
de~er gemeente alhier een Goevernementschool naar 
de hcstaandc schoolwetten opgerich~ worde, er dan een 
'scheiding komt tussen herde1 en gemeenll', voor de 
tijd, voor · sommigen wellicht voor de eeuwigheid. "* 

DIE KWAAI BOEKIE. 

·R!eeds als theol. student was Ds. Du Toit s'n ge
voele omtrent die skoolkweo;sie gevestig. Dit blijk 
uit 'n bri1ef \aan.mnr. H1oogenhout. En di.e kwaai boe
kie, wat soveel roering vcroorsaak het, was g·eskrevw 
v6or hij Paarl toe gegaan hct. t Die ti tel was: "De 
Christelike School in hare verhoucling tut Kerk en 
Staat, jdoor een Leeraar der Ned. Ceref. Kerk. Paarl, 
I 876". 

Dis die rnoCit,e wt:nl om di·e boekie groot l 06 hlss. 
te lees, want dis met gloed en oorti:1iging geskrewe, 
·en daar kom ·baing nuw•e gesigspunte in voor. 

V creers worcl die vraag beantwoord of Christus 
aan ,Staat of 1Kcerk die onderwijc; van cliie .ic.ug opgedra 
het? Diie iantwo1ord is-aan die Kerk met verwijsing 
naar teK.st·e als Joh. 21: i 5-17, i\Iat. :28: 19, Hand. 
4: 2, ens. Hoofar.gument egter is die cleurga::rncle 
Bijbelse waarheid, dat die wereldmag uit haar aard 
"antikristelik" is, wat aan~etoon word uit haar oor
.sprong, (Gen. i 1, 1 Sam. 8, Ps. 2) en haar eindt' 
(Dan. 2 en Openb.). \Vat seker baing seer gemaak 
het is die bewcring, dat "de K:erk van Christus op het 
laatst met de were1drnac-ht delcn zal in haar afval en 
opstand tcgen Christus" (bl. 112 °), en dat "de Kerk" 
Chric;tus v·erwerpt als haar Profeet wanneer zij met 
de Staat Schol en zonder Godsdienst sticht" (bl. 14). 

In die aanwijs~ng van die Kerk als opvoedster sien 
ons duidelik d~e invloed v1a!n Ds. Van der Lingen. Ds. 
Du Toit het egter later nader uitgespreek hoe hi] d,i1t 
bedoel, n.l. "dat het onderwijs vo~giens de Schrift op
gedragen is aan de outiers onder toezir:!zt der Kerk'.t 

• Vgl. verder Mevr. M. de Villiers' Lewensbeskrijwin[!; blss. 175 
en 262. 

t Kijk: "Ontstaan Gemeente Noorder Paarl," bls. 79. 

t De Vrije School voor 't Kaapse Parlement door Ds. S. J. du Toi-t, 
bls. 1. 
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Verder volg in die boek.ie 'n uitvoerige bespreking 
van die destijds brandende vraag: is die skole volgens. 
die "sfoedule" kristelik of nie? l\let klem van redme· 
word aang·ewi:js dat daalr 4 en .nie 5 gewone skoolure 
is nie, volgens die skedule. "Gedurende de 4 uren 
vraagt de regering bepaald sekulair onderwijs ... Gods
dienst, Bijbel en Kristendom behorcn dus gedurendc 
de schooluren niet thuis in de school... Dit was -(vol
gens aanhalings in di·e boekic) ook die opini•e van Saul 
Solomon ·en bisskop Gray. 

Daarte·en ~1et die skrijwer hierdie besware: I) die 
grondslag van die skole i1s dus nie die '.Kristendom maar 
humaniteit; z) di·e sko·le is dus nie slegs nie-!:)ektaries 
nie, maar bepaald nie-kristelik; 3) nie-kristelike 
skole in die boesem va:n 'n kristelike maatskappij is 
anti-kristelike "kole; 4) die skedule s~ci wctenskap 
en Godsdiens, wat volg,eins Gods \;V10ord nie mag nie; 
5) die skedule verb an die kristelike tug: 6) die ske
dule ondermijn die wetenskap self en 7) die skedule 
is onprakties en onuitvoerbaar. · 

Nadat eni'ge bedenkinge hierteen bekwamelik on
dcrvang is, ro1ep die skrijwer 'n groot aanta1 getuig1e 
op, wat aan sijn kant staan. Wat 'n werk wals di!t 
nie om als die skrijwers tc raadpleeg ! Hi<:'r i~ enige 
van die manne wat opgerocp word: Luther, Von Rau
mer, Meyer, Lattmann, Curtmann, Kiroch, Schulze, 
Klemm, Hcinroth, Klopsch, Lehmann, Palmer, Kehr, 
Schwarz, _:\foller, Cumming, Vinet, Groen v. Prinsterer~· 
Kuyper, ens., ens. 

'N SWERM BEOORDELAARS. ' 

Die boekie s1'n uitwerki'rig was .die van 'n knop
kierie onder 'n trop ganse-'n pragtige beloning vir 
'n Suid·-Afrikaanse skrijwer. Gewoonlik tog word 
die ernstigste konsciensie-kreet net met 'n doodse stilte 
beantwoord. 

\Yat die beoordelaar te se had, het Ds. Du Toit 
vir die nageslag bewaar 'in · sijn geskrif: '"Repliek 
.op alle Recensien" ( i 8 77'). Die pen-aanvalle wa-:, 
ui tgcsonderd die van redaksies, naamloos, iets wat 
D:;. Du Toit daaraan wijt dat hij self naamloo·s ge
skrijf het. In sijn Repli1ek het hij sig daarom open
baar gemaak-hoewel hul horn al tevore uitgeruik het. 

Die ''Kerkbode" het nie 'n al te seker gduid gegee 
nie; d~e "Z. Afrikaan" was onpartijdig; die "Opwek
king" was beslis gunstig; eweso die "l\Iaandbode'! van 
.die Geref. Kerk, wat ook kerkskolc voorstaan "onder 



c. x. 0. 

bestuur van foerkieraad met gemeente"; die "Volks
blad" was bepaald vijand~g. 

Die kornespondensies in "Z. Afri.kaan" en "Elpis", 
blijkbaar imees van ,predilkante afkomstig, was dikweb 
persoon lik en hatelik. 1\1\T at hul nie kon klein .krij nie 
was 1dat Ds. Du Toit bcwcer bet, dat die wereldmag 
anti-k;ristelik is. Natuurlik werd verskillende tekstc, 
alsook art. 3 6 ivan onse Belijdenis deur die .teenstandcrs. 
aangewend, waarmiee Ds. Du Toit cgter aldus afge
reken het: "De teksten zijn gcnomen uit jJraktiPse 
gedeelten der apost. brieven, waar zij de gelovigen 
vermanen de bestaande machten te gehoorzamen ... 
i\Ien merke echter wel op, dat zij spreken van onrler
werping, .niet 1.oedPrstaan. enz., maar van zich 11N

enigen, sammzwerken, .deelnemen, enz., geen woord". 
(bl. '44). Tegielijk we·rd hcrinneid, dat in die eer:;te
boeki1e sprake was van die Staat naar sijn aard., oor
sprong en eiinde. Ook h.aa'l Ds. Du Toit met instem
ming· aan wat "Eenvoud~g de \Vaarheid" sc: "De 
'wereldmacht is uit haar aard anti-kristelik, maar zo
lang zij nog blijft bestaan onder Gods toelating be
taamt het dkeen haar te gehoorzamen; wij mocte'n 
haar niet verbrckcn of omverwerpen, (;od zal zulks tc 
zijner tijd do en". (bl. 3 5). 

Voorts het die aanvallers beweer dat die onderwijs 
nie aan di·e kerk toebetrouwd is nic, dat die oorseese. 
getuigenisse hicr g'n waarde het n~e en dat die skedule 
verkeerd v1erklaard is. Teenoor die laaste bewering1 
stel Ds. Du Toit 'n brief van die Superintendent \·an 
Onderwijs, waaruit duidelik blijk dat die voorgedrae 
verklaring- r1eg is (bl. 66). 

Karakteristiek is h~erdie sinsnec in verband met 
die lat1er·e optredc v,ani Ds. Du Toit als getuigc vir die 
waarheicl: 

"Had ik mijne "gaven" (dit gaat hier teen die korrespondent 
M. D.) willen besteden in het medegaan met de menigte en in het. 
naspreken van zekere \eiders, dan had ik ook mogelik hoop op een 
we"inig lof van mensen; maar ik zou die dan moeten betalen (en dat. 
is mij te duur) met voor rni:jzelj te vl"ezen wat ik voo} anderen vrezrn 
moet, nam. de toPpassing van Christus' woord: "Zij hebhen hun. 
loon weg." Ik dank mijn God-al ware het gewicht van smaad Pn 
verguizing nog duizendmaal zwaarder, al zou ik eronder moeten 
bezwijken ik dank mijri God voor de eer dat ik getuigen mocht, ell" 
om da t getuigenis ter zijner eer mag gesmaad worden" (bl. 21). 

DIE UITWERKI~G. 

Die vcrkl.aring van die frit dat so'n kostelike ,;aak 
als C. N. 0. destijds al so'n verset wakker geroep het, 
en di-t van di1e kerkelike kant, mo·et hierin gesock word 
dat die staatskool toen reed-, met 'n kristelikc vernis. 
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oordek was. Dit het die oc van menigeen verblind. 
Die boekies was ewewel nie sonder uitwerking 

nie. Ds. Du Toit se: 
" Inmiddels verrezen er vrije christelike scholen op verschillende 

plaatsen, o. a. te Beaufort West onder de leiding van Ds. W. P. de 
Villiers. En aldaar werd deze kwestie van zoveel belang geacht. dat 
Ds. De Villiers en schrijver dezes talrijk getekende rekwisities ont 
vingen om zich verkiesbaar te stellen voor het parlement, ten einde 
in 's lands wetgeving de belangen van bet godsdienstig onderwijs te 
bepleiten en meerdere godsdienstvrijheid voor de staatschool te ver 
krijgen. Schrijver dezes bedankte, o.'a. omdat hij uit beginsel geen 
verbetering van de staatschool wenste, maar gehele vrijmaking der 
school van alle staatsbemoeilng. Ds. De Villiers werd echter ver
kozen en bepleitte in twee zittingen, met veol talent, de belangen van 
het christelik onderwijs. Helaas, zonder gevolg, Waarop hij be 
dankte wegens zwakke gezondheid." + 

DIE NASIONALE GEY AAR. 

Natuurlik het Ds. Du Toit van die begin af, e'Il. 
later aldeur, in .die "Patriot" geageer teen die staat
skool. Die godsdienstige beswaar wa~ vanself bi] 
horn 1oorweg·end, rnaar 1hij het nie nagelaat nie op die 
na~ionale gevaar te wijs. Bijv. :. "Deur Engels te 
beocfen wort die Engelse gees ingeplant... Laat hulle 
Engels leer wat tijd en geld daarvoor oor het, mar 
moet nie dit bindend maak vir algar nie". (P. r r 
Okt., '78). 

Ook hierdie S'itaat is belangrijk : 
"Met 'n stelsel van onderwijs, wat moet uitloop op die vernieti

ging van die taal van ons kerk. kan ons g'n vrede he nie en sal ons 
nooit me versoen nie, al word oek gepraat dat Hollans nie moet ver
waarloosd worde nie. 

"Dit is egter nie net daarom dcit ons die stelsel bestrij nie, mar in 
die eerste plaas omdat dit nadelig is ver die verstandelike ontwikke
ling van ons kinders, en geheel ondoelmatig ver die kinders wat nie in 
die geleentheid is om in die skole groot te worde nie. Dit leg so voor 
die hand, en is so onmisk1>nbaar, dat dit gen nadere toeligting nodig 
het nie. Dit word dan oek, sover ons weet, nie bestrij nie, mar een
v.iudig voorgestel of dit 'n saak is van" kan nie anders nie." Engels 
moet middel van onderwijs wees want ons woon in 'n Engelse Kolo
nie. N ou is dit al weer 'n verkeerde voorstelling van die saak Die waar
heid is dat ons in 'n Hollanse Kolonie, mar Engelse besitting, woon. 
:N" et so min as byv. 'n perd van Hnllanse bloed, deur 'n Engelsman ge · 
kog of gejump, 'n perd van Engetse bloed word, net so min is 'n Hol
lanse Kolonie, an die Enge1se o'ergemaak, 'n Engelse Kolonie. Mar 
al was dit oek al nie die geval nie, dan sou tog die opdringing van die 
Engel.se taal 'n onreg wees wat ons angedaan word, vernamelik om 
die nadelige gevolge wat daar uitvloei." 

Um die rede, was d~e blad ook sterk teen die soge
naamde Huguenot Seminar1es. "Die opvoeding 
( daar; is ongelukkig eensijdig Engels. Ons is nie 
daarteen ldat Engels· geleer wort, mar dat die skole ge-

' De Vrije School voor het Kaapse P<Jrl.. biz. 2. 
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bruik wort om ons taal uit te roei, d:aar is ons tegen". 
(P. s·okt., '77). 

DS. W. P. DE VILLIERS. 

n Ander kampvegter vir die goeie saak was DSi. 
De Villiers, eers predikant van Beaufort \Ve1s en na
derhand van Carnarvon. 

Vereers moet ons ve\meld, dat deur sijn ijwer 'n 
bloci·ende vrije skool op eersigeno•emde plek verrijs het.· 
Ungclukkig werd na sijn vertr·ek pogings aangewend 
om dit in 'n regeringskool veranderd te kriJ. Selfs 
'n professor het horn, sek.er met g'oeie bedoelings,, 
daarvoor korn beijwer op Beaufort Wes. Daaroor het 
Ds. De Vilhers sig op die Ring beklaag en die Ring het 
l;Tlet honn saamgevoel. Op die beskuldiging, dat 
die wet op punt van godsdiens verkeerd uitgdc word, 
het hi] sig toen aldus verdedig: 

"Hij se dat beweerd word dat naar die oorspronkelike wetgevers 
.moet gegaan word om te weet wat die betekenis is van die wet. Van 
die kommissie, wat oek bepalings omtrent godsdiens onderwijs ge
maak bet in 1863, was lede die vorige s.uperintendent-generaal van 
onderwijs (Dr. Innes) en die teenwoordige (Dr. Dale). Ds De Villiers 
lees uit verslag van die kommissie, hoe Dr. Innes voorgestel bet dat 
een uur van die gewone skon/ure sou gegee worde vir Bijbellees en 
godsdiensonderwijs, soos dit vroeger in die goewernementskool was; 
hoe die kommissie dit verwerp en bepaal bet, bijbel en godsdiens moet 
buite die gewone skoolure wees en hoe Dr. Innes toen daaroeen ge
protesteer het omrede, da t bij seg : " 'n stelsel wat die biJbel forrnPPl 
buitesluit, kan nooit ·voldoen aan diP behnefte van 'n gristelike be
volking nie." Die ander lede het geswijg en toegestem" (P. 26 Sept. 
'79). 

Dis bijna oorbodig om te se, dat di·e bedoelde skool 
gouw die hoof in di·e goewcrnement si]n skoot neerge-
ll· hPt. . 

IN DIE PARLE~1EN1. 

Belangrijk is verder wat Ds. De Villiers ah parle
mentslid gedaan het. 

22 Julie, 1879 het hij als mo'.t>ic voorgestel: "dat 
onderst•euning van staatswege gegeven za1 worden ook 
aan vrijwillige scholen, die voldo.en aan de vereisten 
van akte r 3, r 86 5 wat betrdt gewoon school-onder
wijs, zonder enigc beperking van godsdienstig onder
wijs". 

Hij het 'n uur lang gepraat en werd met die groot
ste belangstelling aangehoor. Selfs sijn teenstan
ders moes horn komplimentcer met "sijn bckwame en 
welsprekende rede". 
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Helaas I moes die "Patriot" aanteken: 

"So is dan Ds. de Villiers sijn mosie koelweg afgestem, soos ons 
verwa g het. Mar wa t ons nie verwug het, is da t gen een selfs 'n 
poging gewaag het om sijn dnomsLotelike arguments te weerleg nie ... 
Die een stel Ds. de V. voor as 'n rariteit van die oue tijd en 'n ver
tegenwoordiger van lank verslete idee (Argus); die antler seg: nr., hij 
is mar sijn tijd 'n 20 of 30 iaar vooruit (Standard and -~ail) .. Sover 
ons gesien het is daar net twe uitsonderinge op die regel: Zuid-Afri
kaan swijg, en Patriot getuig met Ds de Villiers ... Verb!ijdend is dit 
dan oek vir die voorstanders van gristelik ouderwijs, dat Ds. de 
Villiers van. plan is om jaar vir iaar die saak voor te bring " (1 Aug. 
'79). 

Ds. De Viil'iers het sijn saak met die volgende 4 
.argumen~e verdedig: 

l) Die voorstel stem o'ereen met die beginsele van die opvoedkunde' 
die godsdiens is 'n behoefte van die mensehke natuur, en godsdiens 
kan van die wetenskap nie geskeie worre. 2) Sijn versoek is regver
dig. 3) Sijn versoek is uitvoerbaar. 4) Sijn versoek is in belang van 
die staat." 

Die Prokureur Generaal het o. a. daarteen geargumenteer: l) dat 
hulle bang is om die skole in hande van die kerk te laat val, 2) dat die 
kerk tegen wetenskappelik onderscrek is, 3) dat geskiedkundige waar
heid er skade bij sou lij as die skoolboeke ondtir opsig van die kerk 
.sou staan." ( P. 22 Aug. '79). 

Ons spring nou oor op die jaar 188 I. Toen hct 
die "Patriot"-kantoor petisies uitgestuur vir Hollands, 
maar ocik vir 'n "Skool met.die Bijbel," en oµ r 1 l\Iei, 
het Ds. De Villiers ingedien 'tn petisie van Ds. Sr. J. 
du Toit en 'n party ander predikante en oor 5,000 in
woners van haas al diie verskillende distrikte in die 
Kol,6nie, vragende ·om meer nyheid vir di,e godsdiens 
oµ die skole. ( P. 13 l\Iei, '8 I). 

Daarop het hij weer voorgestel: "Dat staat:itoe
lagen ook gegev,en W•)rden aan allc vrije scholen, die 
voldoen aan de eisen der schoolwe-t met betrekking tot 
gewoon .schoolonderwijs, maar zonder beperking met 
betrekki!ng tot de godsdienst.'' (P. 20 Mei, '8r). 

Teleurst'elling was weer Ds. De Villiers sijn deel. 
Spoedig daarna het hij vir die parlement bedank. 
l\Iaar di.e "Patrio1t" het voortgegaan met kragtige in
leidingsartikels te skrijwe en vorme van petisies vir
C. N. 0. te publiseer. In later tijd, dit was in '8 5 en 
'86, het die koerant eenvoudig gekrijoel vam leaders· 
en konespondens1es oor vrije onde:rwijs. Toen het 
ook verskijn in d1e "Patriot"-kolomme die stuk~e va;n• 
Di. W. P. de Villiers en M. P. A. Coetsee, wat ·later 
in boekvorm uitgegee rs. Hul het C. N. 0. vcrdedig: 
teenoor Dr. S. Hofmeyr en Ds. Ross, wat als verde
<ligers van die staatskooll opgetree het. 
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. DIE AFRIKAXER BOND 

vVas ook 'n magtige faktor ten gunste van die vrij
willig begin:,eJ op skole. 

Die Pcrlse orgaan kon in I 88 5 met vreugde kon
stateer: 

"Bowedien het di stryd voor di toepassing van di Vrywillig Be 
ginsel op ons skole reeds bemoedigende byval gevonde. Vroeger werd 
daar haas gen notisi van genome ni - soos dit met Patriot, Afrikaner 
Bond, ens., oek mar gegaan het. 

"Dit verander. Ni minder as 10 Takke van di Bond breng di 
punt voor die Provinsiaal Bestuur. Voor 'n paar weke had ons di 
genoege 'n petisi ten gunste daarvan met instemming ante beveel. en 
ons daaroer te verbly dat di saak ter hand genome was deur di Pro
fessors en 'n Predikant van di Gereformeerde Kerk te Burgersdorp,. 
ondersteund deur di Albertse Bondstak. 

Dit vorder." ( P. 13 Mrt. '85). 

l\Iaar daar het 'n kink in die kabcl gekom. Die 
teenwerking van d~e "suick" was te stcrk en die Bonds-. 
kongres van die jaar bes:luit: 

.. Deze vergadering erkent dat het wenselik is dat Godsdienst een 
deel van onderwijs uitmake; zij erkent ook verder dat er te veel geld 
aan iuboorlingscholen besteed wordt, doch acht het echter in helang 
van onderwijs en de goede opvoeding der jeugd geheel onwenselik het. 
Vrijwillig Beginsel op onze Scholen toegepast te krijgen." (P. lfi 
Mei '85). 

In I 886 het di·e "Patriot" sig oor die gedrag van 
die Bond aldus uitgelaat: 

"Di Vrywillige Beginsel op skole toegepas is weer deur di l:'rov. 
Bestuur van di Bond verworpe. Dit is in lynregte stryd met di 
Bondskonstitusi, waarin di Bond op sig neem om" het geven van doel
treffend, degelyk en Oltristelik onderwys te bevorderen." Dit kan in 
di Gouwerments skole ni geskide ni, soos herhaaldelik deur ons ange
toond. Vollens di skedule mag in Gouwermentsskole ni eens gods
dienstig onderwys gege wo~de ni, lat staan gri8telik onderwys. Rege
ringsskole onder 'n gemengde bevolking moet uit di aard van di saak 
neutraal wees. Di Bond moet dus een van twe doen .Jf met di Rege
ringsskole breek, Of syn Konstitusi op di punt verander. N ou is hy 'n 
huis teen sig self verdeeld, wat na di woord van onse Reiland. ni kan 
bestaan ni." ( P. 16 Apr. '86). 

En wederom: "Weer sal .di vrijwillig begins.el 
mo et onderspi t delwe-terwijl tog di grate meerder
heicl \'an di Bondstakke daarvoor is". (P. 30 Apr., 
'·86;. 

Biesonder karakteristi.ek vir die toestand van die 
dae is hiercl~c stukkie uit di1e "Eclucational Times of' 
S. Afr.": 

'Onder syn antler moeilikhede, het di Koloni oek met di kwaad
~tokery van di Bond en di Doppers te doen, wat nou vir di Yrywillig 
BP1dnsel in di onderwijs agiteer. Di voorgewe is dat in di publike 
Hkole gen godsdiensonderwys gegewe word ni. Dit, verre van waar 
te wees, is groffe lastertaal te'eno'er di grote meerderheid van skole
in di Koloni. Daar het nooit enige verhindering hestaan van di kant 
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van di Departement van Onderwys, om di vrywillige pogings van 
Onderwysers en Skoolkomites te dwarsboom, om kinders, wier ouders 
dit verlang, uit di Bybel te onderwys. Ne, meet met di doe! om di on
redelike beroerders genoege te ge. werd in di laaste Parlementssitting 
bepaal dat Godsdiens-onJerwys sou gege worde in di gewone skoolure, 
an al di kinders wier ouwers dit verlang. Selfs dit draag di Dopper
goedkeuring ni eens weg ni; en onlangs bet ons verneem dat di eerste 
Inrigting vollens di Vrywillig Beginsel geopen is te Burgersdorp, en 
we! met soveul trompetgeklank, as di Dopper<lom in di stad en Dis
trik mar kan maak. Di eerste Inrigting van di soort in Suid Afrika. 
voorwaar ! Ons herinner ons 'n skool, veule jare gelede in Colesberg 
begonne, deur Dappers. Hulle het 'n onderwyser gebuur, baing jonge
tjies en meisies bet skool toe gekom, di saak het gegaan-boe Jang?" 
Tot di onderwyser bongersnood ly. Hulle bet bulle kinders na di 
geesdriftige volk, di Dappers, gestuur, mar soos di onderwyser by syn 
vertrek geseg bet, hulle bet verwag dat by en syn kinders van di lug 
kan !ewe. Toen di dorpsinrigting op 'n end was, dag hulle dat bulle
liwers buite op 'n bqereplaas moes perbeer; mar mislvkking volg oek 
di twede beweging op 'n vernederende manier." ( P. 15 Okt '86). 

DIE JAAR 1885. 

Toen wcrd in die_parlement 'n memorie van Albert
:,e kiesers ingedien ten gunste van vrije skole, Di~· 
saak werd in 6 wdomskrewe punt1e bepleit. Bieson
dC'rheclc claaromtrent vind die leser in Ds. Du Toit sijn 
bockie: De l 'rije Sr hoot i1oor 't Kaapse Parlemel!t . 

. Die volgcnde argumentc werd deur die kie,,ers aan
gevoer: 
1 1 dat nie die Staat moet skoolmeester, maar da't -dit 
die ouer sijn plig is, 2) dat die buitebevolking v·er
waarloos word, 3) d;:i,t die vrijwillig beginsel duisende 
ponde sal uibpaar, wat vir nodiger doele.iindes kon be
steed word, 4) dat die belangstelling moer sal vvces 
als 'n mens S'elf vir die onderw:ijs moet bctaa.1, en 5); 
clat dan die skool nic langer neutraal ho.cf te wees nie. 

:\Inr. \'C'ntN het toen op die saak 'n voorstel ge
maak en wt"rd daarin bijg'estaan deur mnre. A. 8. de 
Villiers, J. Joubert •en 1. van cler ·walt. 

:\lnr. Venter het voorgcstel: -
"Di t Huis is van gevoelen dat het Vrijwilli~ Beginsel op Sobolen 

behoort toegepast te worden ;" eu zeide, <lat hi.i oppositie verwaobtte 
op zijn voorstel, van de !eden voor Kaapstad •m Victoria Oost, die ge
objekteerd badden tegen de vertaling van het rapport van wijlen de 
beer Ross Daarna had bij bet rapport gelezen van Dr Dale, <lat in. 
hoofdtaak overeenkomt met dat van de beer Ross. De Boeren waren 
de grootste belastingbeLalers, en genoten bet minste voordeel van. 
Goevernementscbolen. Kinderen van 7 jaren oud werden op deze 
scholen onderwezen, terwijl Boerenkinderen van 12 of 18 janm 0nver
rnijdelik uitgesloten werden om dee! te nemen aan deze toelagen, 
maar de ouders van laatstgemelde kinderen moesten niettemin hetalen 
voor de opricbting van de [Goevernernent]-scbolen. De heer Venter 
las uitvoerige uittreksels uit nieuwsbladen, enz., aantonende de onge
lijke verdeling van schooltoelagen, en de'grote som welke de Bo,,rea 
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voor deze scholen moeten betalen, tegenover het geringe voordeel dat 
zij er van genieten. Uit het rapport van de heer Ross toonde hij aan 
<lat private scholen meer voldoening gaven dan Goevernemen tscholen. 
Hij las een gedeelte voor uit het rapport van de heer Clarke, van 1880. 
waaruit het hleek dat hij acht uit de tien scholen, die hij bezoc>ht had, 
afkeurde. De heer Venter ging vuort met te zeggen, da t hij het rap
port van de heer Ross niet als een eenzijdig rapport beschouwde. 
Volgens Dr. Dale's instrukties was het onderwijzers niet toegelaten 
om kinderen de Hollandse taal te leren, indien hun oudern niet aan
zoek deden daarom, en godsdienstig onderwijs werd slechts buiten de 
bepaalde schooluren toegelaten. De regulaties gaven naar zijne 
mening geen satisfaktie aan de Boeren. · Een andere bepaling was, 
dat kinderen een jaar in de school moesten wezen ten einde gerechtigd 
te wezen op Goevernements toelage. aan welke bepaling geen Boer 
kon voldoen. Hij wenste te weten of de Inboorlingen van de Transkei 
en andere plaatsen, op kosten van de Wijnboeren rnoesten geleerd 
worden. De mensen zouden nooit tevreden wezen indien bet geld aldus 
gebruikt werd Of er goede of slechte tijden heersten, de Boeren 
moesttn voor Goevernernentscholen betalen, terwijl, hadden zij hun 
eigene scholen, konden zij dezelve sluiten, totdat de tijden weer beter 
waren. De heer Saul Solomon had 21 jaren voor het Vrijwillig Be
ginsel in Kerken gestredPn, en hij 7.ag niet in waarom dezelfde strijd 
ook niet voor het Vrijwillig Beginsel op sch6len zou gestreden wor
d en. In de Kaapstad, Stellenbosch, enz, moge bet tegenwoordig 
stelsel g-oed werken, rnaar in het land was zulks niet het geval. 
(Cape Times Rapport). 

Die t·eenstand was 1egter baing st•erk. Ds. Du 
Toit resumeer die versiet aldus: 

"Eerste stokpaardje, bereden door de heren Thom, Eerw· 
Fuller, Hockly, Du Toit, Tudhope, Robertson, Keyter: "ver
betering van gebreken, maar niet omverwerping ·van 't systeem" 
-en dat tegenover lieden die 't juist tegen 't principe van het 
systeem zelf hebben l 

Tweede stokpaardje, bereden door de h.h. Oosthuyzen, Louw, 
Fuller en Keyter: "niet in de school en niet door de onderwijzer, 
maar thuis en in de kerk door ouders en leraren moet godsdien
stig onde_rwijs gegeven worden"-en dat tegenover Christenen, 
<lie volgens hun Bijbel geloven, dat godsdienst en wetenschap 
niet te scheide11 zijn ! 

Derde stokpaardje, bereden door de h.h. Van Rensburg, De 
Vos, Oosthuijzen en Fuller: "Onderwijs is de zaak waar a!les 
van afhangt; onder·.vijs moet en zal alles rec ht maken; dus moet 
men ons systeem laten"-en dat tegenover mannen, die juist om 
't groot belang van 't onderwijs 'n beter systeem begeren" 
(a. w. bl. 44l. 

So was die kwessie weer vu- 'n Jaar van die 
baan. :.\Iaar nou kom 

:.\INR. ]A~ HOFl\lEVR. 

Hi] stel in i 886 in die parlement voor, <lat onderwijs 
in die godsdiens bi;we die gewo.ne skoolure moet Yal, 
en daarrn:ee was bij die meeste mense die saak van 
die regeringskool claardeur. Sijn spiets is al tc be-
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langrijk om nie hier gedeeltelik oor te neem nie. 
"Het getal der ingezetenen die weigeren hun kinderen te 

zenden naar de van Staatswege ondersteunde scholen. wc:gens 
het godsdi.::nstloze van het daar gegeven onderwijs is steeds toe
nemende. Zij willen hun kinderen niet laten besmetten op "de 
schoo\. zonder God of van waar God gedurende vier en een half 
uur op elke dag verbannen is." !\Is gevolg worden de kinderen 
der zoc.lanigen, of heel onvolledig opl("evoed of de ouders zenden 
ze naar dusgenoemde "vrijwillige scholen," al zij het ook tegen 
aanmerkelike uitgaven-en zodanige "vrijwillige scholen" ver
rijzen er steeds meer en meer. Natuurlik worden de krachten 
daardoor ver snipperd en lijden onderscheidene door de Staat 
ondersteunde zowel als "Vrijwillige" scholen, dientengevolge een 
kommervol bestaan-noch de een noch de andere kl<1sse van 
scholen is zo doeltreffend als zij zouc.le zijn ware er s\echts een 
klasse. En nog meer. Zij die wegens hun gewetensbezwaren 
zich geroepen achten de hand in de zak te steken om hun eigen 
kinderen aan geen godsdienstloos stelsel bloot te geven, kunnen 
met inzien waarom zij tevens, door midi:lel van toelagen nil's 
lands kas, rnllen helpen om de kinderen van andersdenkenden 
naar de "school zonder God en Bijbel" te zenden. Daarom zet
ten zij een beweging op touw ·tegen alle Staatstoelagen voor 
scholen, m.a.w. ten gunste van wat zij "het Vrijwillig Beginsel 
op de School" noemen. Zes of zeven jaren geleden reeds, toen 
Ds. W. P. de Villiers het onderwerp in dit Huis aanroerde, voor
spelde ik dat dit de uitwerking van de bedoelde regulatie zoude 
zijn. Het spijt mij dat die vooP:eggjng tans wordt bewaarheid. 
Reeds zijn er onderscheidene petities inge\everd ten gunste van 
het Vrijwillig Beginsel en nog andere zijn aan 't komen. Er 
wordt schaar~ een staatkundige vergadering in 't onderveld ge
houden of het Vrijwillig Beginsel wordt er besproken. Bij de 
jongste sessie van het Provinciale Bestuur van de Afri~aander 
Bond. te Grahamstad gehouden. werden beschrijviFJgspunten 
van niet minder clan lien takken ten gunste van het Vrijwi\lig 
Beginsel ontvangen, ·en het Provinciale Bestuur zelf verwierp 
het stelsel slechts met geringe meerderheid. Ik meen dat de 
gchele Gereformeerde Kerk-die waarmede Ds. Postma's naam 
vereenzelvigd wordt-~r voor is. En ook in de Nederduits 
Gereformeerde Kerk staan enkele pr.:dikanteri tans aan dezelfde 
kant. Het stelsel loopt kans bij de volgende Parlementaire 
elektien in 't spel te komen. Inderdaad heeft het reeds een onzer 
anders meest populaire staatkundigen, een lid van het Hoger
huis (de edele heer D. P. van den Reever) een votum van afkeu
ring bez0rgd op een open bare vergadering laatst tc Burgersdorp 
gehouden ...... Ik kies niet het woord "religious instruction," 
godsdienstig onderwijs. maar we! "instruction in religion," dat 
zowat gelijk staat met het Hollands "Godsdienst onderwijs." Ik 
verlang dat de regulatie als volgt zal luiden :-" Het School
komite zal mog-en zorg dragen voor het onderwijs der leerlingen 
in de godsdienst gedurende de gewone schooluren ; maar geen 
·1eerlingen zull~n gedwongen worden zodanig onderwijs bij te 
ivonen zonder konsent hunner ouders of voogden.'' Voorts stel 
\k voor, dat de gewone schooluren viJf in plaats van d per dag 
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zullen zijn ; dat wil zeggen, ik rekcn bet half uur tussen 9 en 
half IO (dat tot dusver voor godsdienstig onderwijs werd uitge
sloten) bij de gewone schooluren-Wat zal er nu op de scholen 
_geschieden, indien deze verandering doorgaat? ln 99 gevallen 
uit de IOO precies hetzelfde als nu. Het half uur tussen 9 en 
half IO zal warden gewijd aan de godsdienstige opening, aan 
Bijbellezing, Bijbdse Geschiedenis, en bier en daar aan Cateche
ties onderwijs. In enkele gevallen zal het wellicht geriefliker uit
komen <lit onderwijs later in de dag te geven, zegge v66r de 
sluiting of v66r de middag pauze. Niemand zal bij de verand.:
ring lijrien. En toch er zal een grate verandering plaats vinden. 
Een ieder zal weten, dat Godsdienstig onderwijs nu niet !anger is 
verboden, dat zelfs Godsdienst onderwijs nu gedurende de ge
wone schooluren vuoorloofd is. Al het onderwijs zal een Gods
-Oienstige geest mogen ademen. De eerlike gewetensbezwaren 
van vele ouders zullen warden uit de weg geruimd, en zij zullen 
niet meer aarzelen hun kinderen naar van Staatswege onder
-steunde scholen te zenden. De schoolkomites, de onderwijzers. 
de kinderen en de ouders zullen er bij winnen." (P. 7 Mei ' 86). 

Dit was n handige set van .'.Vlnr. H ofmcyr. 
l\Iaar di,e "Patriot" had genoeg oorsaak om oor die 
sogenoemde verandering verontwaardigd te wees en 
te "'e: 

"Di grote verandering sal ni wees ten gevolge van 'n wesen
like verandering in di saak ni, mar veroorsaak worde deur 'n 
skyn verandering, wat eenvoudige, vrome, goedgelowige gristene 
di oge sal verblinde. 

"Vir di slag genoeg. Ons besluit met te herhaal wat ons 
by di ankondiging van di voorstel geseg bet, namelik: 

"Ons daag enig man uit om 'n regulasi te stel wat in skyn 
meer beloof en in wese minder geef, of een wat meer berekend 
is vir misleidende verklarings om oge te verblinde." (7 Mei ' 86). 

NIE ALJ\IAL TEVREDE NIE. 

Ds. W. P. de Villiers het toen vcrskcie Ope 
Briewe aain Mnr. Hofmeyr g,erig, om aan te wijs, dat 
die v1era:ndering 'n tdeurstelling lS. Ons gee net 
enige sinne uit sijn laaste brief: 

"Wij hebben in de Kolonie geen Staatskerk meer: de laatste band 
-die ons aan de Staat bond, is door de invoering van het Vrijwillig Be
ginsel in de Kerk verbroken. De Staat heeft dus zelf verklaarJ: v~ ons 
.standpunt kunnen wij geen Kerk of godsdienst meer ondersteunen. 
Maar dan ook, om konsequent te zljn, moeten wij erkennen, ook de 
school niet, die van Kerlc en godsdienst niet kan losgemaakt u:orden. 

In hoeverre nu brengt de nieuwe regulatie enige verandering? 
Theoreties zeker niets minder dan de erkenning : de godsdienst be
hoort in de school thuis. Maar prakties al weer niet veel : door de ge
wetens clausule, door de zaak in handen der School Kommissies te 
la ten, enz., blijven nog vele bezwaren bestaan, waarvan ik e1<ige heb 
opgenoemd. Gij zelf hebt beweerd, <lat er feitelik geen verandering zal 
plaats vinden, Dit een en ander in aanmerking genomen, spijt mij. dat 



DIE AFLOOP. 47 

ik ook voor als nog mijn stand punt niet kan veranderen, en mede
werken om hier een "godsdienstige onkerkelike school" op te richten 
-0f in stand te houden." ( P. 20 Aug .. '86.) 

In 'n antler toon skrijf Prof. Cachet zijn "Zwart 
Pilletje::o," maar die crnstige waarheid kijk deur al die 
luimigheid heen: 

"Een mens kan tog nooit goed doen en alle mensen behagen. al 
sukkel je nog zo, dat zal mijnheer Hofmeyr ook ondervinden met zijn 
voorstel over godsdienstig onderwijs in de puhlieke scholen. Al die 
koeranten roe pen Ho era! N ou is die storie ui t, en hij was seker al blij, 
doch nu zitten er twee Mordechais aan de poort, die niet willen saam 
schreeuwen. 

De een is een Orthodokse en de andere eeu Liberale: "De Patriot" 
en de "Border News." "De Patriot" zegt, jij*geef te min. De ''Border 
News" zegt, jij bemoeit je met zaken die je niet aangaan ; alle twee 
zeggen : "Goevernement kan geen Godsdienst Onderwijs geven." Hoe 
ze ook anders verschillen hierin komen ze overeen. 

Om die twee Mordechais stil te krijgen zal maar zwaar gaan. 
Aile twee hebben een beginsel en beginsels kan een mens niet zo maar 
doodslaan De andere koeranten hebben ook wel een beginsel, name
lik dit: "Kinders wees zoet. Ou Pa zal alles regt maken," maar dit be
ginsel begint al regte krukkend te worde. 

Toen ik het voorstel van Hofmeyr las, dacht ik aan mijn vrouw 
haar Ou Tante. Die Ou Tante was een dokters vrouw en kon al te 
goeie middels geven. Als een mens ziek was, dokterde ze fluks ; 
rnaar als niets wilde helpen. dan maakte zij "een extra drankje." Zij 
nam uit al die botteltjes in de huis-apotheek vijf druppels, en van ieder 
poeiertje twee korreltjes, dit g-ooide zij door mekaar, en gaf de zieke 
in Als dit niet hielp, dan werd zij kwaad en zei : "Hij kan maar dood 
gaan." 

Hofmeyr heeft ook zo gedaan, als zijn drankje niet helpt, dan kan 
de publieke school maar dood gaan." (P. 21 Mei '16.) 

Hi,ermee ncem ons afskeid van die C. N. 0. -be
wcging in de Kaap-Kolonie. Die kindjie het 'n rukkie 
gdeef, tot grote vreugde van die dankbare Kristen
ouers, maar is spoedig aan die tering oorlede; terwijl 
di,e antler kindjie, wat aan, moeder-regering gedrink 
het, spoedig dik en vet was. · 

SUPERINTENDENTS KAP. 

Theorie en praktijk wil ni'e altijd strijk me. 
maar Ds. Du To\t het di:e twee tameli¥. goed laat 
marsjeer nadat hij sedert I 882 als superintendent 
van onderwijs in Transvaal opgetree het. Ons sal 
nou aanwijs, dat die leer waarvoor hij soveel jare gelij 
en gestrij het ook deur horn beleef en heoefen werd. 
En dit met d~e groots-mogelik·e sukses als ons in aan
me~king neem dat die regering destijds no5 in Transvaal 
beskouw werd als 'n -soort al-vader, van w~e aUe land
segeninge afdaal. , Bi] die beoordeling van Ds. Du 
Toit s'n gedragslijn, moet ons die destijds heersende 
patriargale staatsopvatting st·eeds in die oog hou. Dit 
in aanmerking geneem moet ons se dat hij dit .baing 
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ver ge;,tuur het. Hier is wat hij daaromtrent self laat 
opteken het : 

".'.'\a teruggaaf va:n die land, bij hcrstcl van die 
Republiek, het die dricmanskap per telegraaf mij die 
betrekking van skoolopsiener . aangebied met salaris 
van £600 en reiskoste. Ik hacl besliste gevoelens om
trent Chr. Onderwijs en het gcantwoord, <lat ik clit nic 
kon aanneem \'Oordat ik met rcgering oureengekom was 
omtrent die grnndslae van 'n wet vir Chr. ~at. 
Ondcrwijs. Van mijn gcmeentc had ik verlof om 
daan·oor eers 'n reis naar Transvaal te maak. Bc
gin;,els dit: I) dat 'Onderwijs nie saak is van die staat 
nic maar van ouers en kerk, 2) dat staat sijn bemoeiing 
moet beperk tot bijdrac van subsidie, volgens geta] 
lcerlinge ,en graad van onderwijs, en toesig moet hou 
om tc si~n dat geld goed gebruik word- sover die 
vorming van die burgers dit eis, waarin natuurlik die 
eis begrepe was van suiwer christ. nation. onderwijs. 
< )prigting van ;,kool en bestuur wc>rd dus gelaat aan 
partikulierc inisiatief; di'e skoal was nic staatseigcn
dom en onderwijscr;, wa:s g'n staatsambtc>nare. Die 
sub;,idic was vir die arme republiek nogal mild: .C3 
per jaar vir dke kerlii::g in lager ondcrw~js (st. 1-3) 
en s.: 5 per jaar ;vir middelbaar oncLerwijs; en vir werkc-· 
lik bchoeftigc lecrlling'e (op sertifikaat van vddkornet, 
la:nddro;,t of preclikant) dubbel die bedrag, terwijl 
hul da:n gcheel gratis onderwijs ontvang. 

"Die :.ysteem vam subsidie had o.a. die volgencle 
voordde: 1; dat die gudsdicnc; kwc:.si1e ncrgens 'n 
l1inderpaal was, hoewcl die skool beslis christdik was; 
daar was skole niie raUeen van die drie Holl. Kerke, 
maar ook va;n Episkopaalsc en Roumse Kerk, hocwel 
medium van ondcrw.ijs Hollands was; 2) dat die 
Bocrebevolk~ng ook cfaarvan geprufiteer het omdat die 
regcring suiwer quid pro quo wcrk, hetsij ~ir 5 oI 50 
kinders. Die betaling naar getal leerlinge was 'n 
drijfveer vi.r bclwnghebbendc om g'etal leerlinge sovc<>l 
mogelik. t,e vergroot, terwijl 'Verhoging van betaling 
vir middelbaar 01nderwijs onderwijsers hul bes laat 
doen het om kinders tot stand. 4 op te breng. Ge
volg was dan ook dat waar ik net 6 dorpskole gekrij 
het· bi] aanvaarding, binne twee jaar tijd die _getal 
oor 200 was.' Die bepaling dat· als -'n kincl nie 1 5 
voHe dae in 'n maand in die skoal was, g'n subsidie 
gegec> werd, het gemaak dat skoolbesoek geregeldcr 
was dan in K.K., Vrijstaat en Natal. (Sic Jaarver
slag). 
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DIE TRANSVAALSE SKOOLWET. 

Hier \·olg nou die skoolwet soos dit deur Ds. Du 
Toit ontworpe en deur die Rade aangenome - werd. 
Hoe jammer <lat later nie op die grondslag voortge
bou w is nie I 

Art. I. De Reg~ring der Z. A. Rt>publiek, uitgaande van 
het beginsel clat het de taak is der ouders te zorgen voor het 
onclerwifs hunncr kinderen, beperkt hare bemoeiingen met het 
Schoolwezen. 

a. Tot het aanmoedigen van partikulier initiatief (onder
neming) bij de burgerii door geldelike bijdragen ter 
ondersteuning van Scholen; 

b. Tot het Schoolopzicht, voor zover zij zich geroepen acht, 
toe te zien, dat hare toekomstige burgers de vereiste 
Christelike opvoeding ontvangen; en 

c. Tot het stichten van een inrichting voor hoger onderwijs, 
voornamelik ter opleiding van onderwijzers en andere 
ambtenaren, volgens een later afzonderlik te maken 
Reglement. 

Art. 2. Erkennende dat het Godsdienstig onderwijs als 
zodanig thuis behoort bij de Kerk en niet bij de Staat, zo eist de 
Regering slechts dat, in alle van regeringswege ondersteunde 
scholen, het burgerlik onderwijs behoorlik gegeven worde: 

a. In Christelike'geest: 
h. Waarbij begrepen is het openen en sluiten der School 

met gebed, en pet Jezen van Gods Woord en de behan
deling der Bijbelgeschiedenis binnen de schooluren; 

c. Terwijl het bepaald konfess1oneel (leerstellig) onderwijs 
aan de respektieve Kerkbesturen wordt overgelaten; 

d. Waarin de verschillende schonlbesturen naar omstan
digheden zullen behulpzaam zijn, door de vrijstelling 
van schoollokalen als anderzins; . 

e. Waarbij de Regering de wenselikheid uitspreekt, dat de 
vet schillende Gemeenten en Kerkeraden zelf, zoveel 
mogelik is, het initiatief nemen in het stichten van 
scholen en het kiezen van schoolkommissien. 

Art. 3. De Regering wenst, zoveel mogelik, door hare 
ondersteuning ht>t onderwijs toegankelik te maken voor alle 
burgers der Zuid-Afrikaanse Republiek, inzonderheid ook voor 
de ver uiteen wonende boerenbevolking, en biedt daartoe een 
jaarlikse toelage aan v.ior alle scholen die voldoen aan de eisen 
van dit Reglement, berekend en naar het aantal leerlingen en 
naar de standaard van onderwijs in de respektieve scholen. · 
' Art. 4. Het onderwijs wordt verdeeld in:- · 

a. Elementair (lager) onderwijs, omvattende het lezen, 
schrijven, rekenen en zingen, en de beginselen der 
Nederduitse taal; 

b. Middelbaar onderwijs, omvattende, behalve het bepaalde 
voor elementair onderwijs (4. a). een grondige kenni~ 
van de taalkunde der .Nederduitse, en, waar zulks ver
"Iangd wordt, ook der Engelse en Hoogduitse talen; de 
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beginselen der aardrijkskunde en die der geschiedenis, 
zowel algemene als die van Zuid Afrika en der Zuid 
Afrikaanse Republiek in het biezonder; waarbij als 
aanbeveling gevoegd wordt: onderwijs in de heginselen 
der wiskunde en letterkuncle, het tekenen en boekhou 
den, benevens muziek en handwerken voor meisjes ; en 

c. Hoger onderwijs, overeenkomstig nader te maken be-
palingen. , 

Art. 5. De Superintendent van onderwijs beslist, uit de 
opgezonden verslagen, zowel als door inspektie, hoevele kinderen 
in de respektieve scholen geacht moeten worden elementair en 
hoevele middelbaar onderwijs tc ontvangen, overeenkonistig 
Art 4 van dit Reglement. 

Art. 6. Waar het onderwijs voldoet aan de eis van dit 
Reglement, geeft de Regering een jaarlikse toelaag van £3 voor 
elke leerling die elementair en £5 voor elke leer ling die middel
baar onderwijs ontvangt. Deze todagen worden mtbetaald 4 
malen's jaars, nadat de Superintendent de verslagen der ver
schillende scholen zal hebben nagezien en deswegens aan de 
Regering zal hebben gerapportecrd. Op aanbevP.ling van de 
Superintendent van Onderwijs geeft de Regering een honorarium 
van £ tot· £ per iaar aan enige onderwijzer wiens 
school het bewijs levert van buitengewone bekwaamheid en vlijt, 
berekend naar de graad van verdienstelikheid. 

Art. 7. Het onderwijs zal gegeven. worden in de Neder
duitse taal. 

TOELIGTliW;. 

· Laat ons nou hour hue Ds. Du Tait die wet 
toelig. H ij cloen dit in 'n ant woord op 'n adrcs 
uit Rustenburg ontvang. In clic toeligting le punte 
wat nic straffdoos dcur latcre wetgcwers vcrwaar
]oo:; j., nie. Lee'> maar oplcttcnd: 

"lk wilde niet bouwen zonder fondament. En deze vooraf 
vastgestelde grondbeginselen kunnen wij under drie hoofdpun~ 
ten samenvatten :-

I. Het onderwijs moet gegeven warden in Christelike (hoe~ 
wel niet juist konfessionele) geest; de Bijbel moet de ereplaats 
hebben in de school. 

2. De ondersteuning der H.E. Regering moet gelijkelik toe
gekend worden aan dorpeling en buitenmao, eenvoudig berekend 
naar verdienste, ge-evenredigd aan het aantal leerlingen en de 
graad van onderwijs. 

3. Het onderwijs zelf moet ingericht zijn overeenkomstig 
de behoeften van ons land en volk. 

Over No. I behoef ik niets mcer te zeggen.. Ik weet dat de 
bevolking des lands met mij daarin overeen'>temt. De Bijbel 
heeft ons gemaakt wat wij zijn als volk ; het in ere houden van 
<lat boek is ons behoud, de verwerping daarvan onze ondergang 
als volk. 

Ook punt 3 vereist niet veel toelichting. Een paar voorbeel
den doen onze bedoeling genoegzaam kennen. Wij willen dat 
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onze kindcren de gelegenheid hebben om alles wat nuttig is te 
leren, maar zij moeten beginnen met het noodzakelikste. Zij kun
nen andere talen Je-ren zo zij willen, Engels, Duits. Latijn, enz., 
maar eerst onzc Hollandse taal. Zij kunnen leren zingen Kin
·derharp, Sankey, enz., zo zij het verlangen, drie- of vierstemmig; 
maar laat.hen eerst onze Psalmen en Gezangen kunnen zingen. 
Laat hen desverkiezende Geschiedenis, Aardrijkskunde, enz., 
leren ; maar al toos in de eerste plaats die van ons eigen land, en 
daarna van andere landen. Zo doet men in alle bnden en waarom 
moeten onze kinderen dan· tot vreemdelingen gemaakt worden 
door slechts het vreemde te leren ? En ter praktie<.e toepassing 
van dit punt bebben wij opzettelik de vereisten bij bet lager 
onderwijs zo gesteld, dat zii slechts om vatten wat voor elke 
Boerenzoon onmisbaar is : lezen, schrijven, zingen, rekenen. 

Maar vooral op punt 2 leggen wij nadruk, als van groot be
lang voor onze bevolking. Vroeger werd de dorpsbevolking uit
sluitelik ondersteund, en de Boerenbevolking-zijnde toch de 
eigenlike bevolking des lands-kreeg bij11a niets uit staatskas 
voor onderwijs. Ziet bier een proeve. Volgens gespecificeerde 
Begroting voor het d".!partement van onderwijs voor r88r, op ons 
kantoor aanwezig, bedroeg de toelage voor dorps scholen £4,991, 
voor de kaffers £1560, en voor de gehele Boerenbevolking slechts 
£552. Hieruit blijkt: 

a. Dat de kafferbevolking ongeveer dric111aal en de clorps 
bevnlkin>! ruim 11cge11111a,d zuveel kregen voor onderwijs 
als de Boerenbevolking. 

b. Berekent men de dorpsbevolking als slechts een tiende 
van de blanke bevolking des lands, dan betaalde de 
Regering voor het onderwijs van een dorpscholier zo 
veel als voor IOO boerenkinderen. 

Nu betaalt de Regering, volgens de nieuwe School wet, ge
lijkelik, en de hoer heeft gelijke kans 'met de dorpeling. Maar 
hoe nu van deze kans het beste gebruik gemaakt? Er zijn twee 
plannen tot nog toe gevolgd om 't onderwijs onder de boerenbe
volking te bevorderen : I) door rondgaanrle onderwijzers, 2) door 
wijkscholen op te rigten. Het eerste plan was tot nog toe meren
deels een mislukking, omdat bekwame en degelike onderwijzers 
zich niet gaarne aan zulk een onbestendige Jevenswijze willen 
overgeven. Toch, de nieuwe wet Jaat opening om ook zulke 
scholen te ondersteunen, waar een onderwijzer enige weinige 
kinderen in huis onderwijst. 

Maar het plan dat in de Kaaokolonie beter beantwoordt en 
steeds rneer veld wint is hct stichtcn van '<.f.'i}kscholcn. Om dit in 
de Republiek te bevorderen geven wij de volgende wenken : 
Laat in elke wijk lniet juist veldkornetschap, naar omstandig
heid, zegge 6, of 8, of IO plaatsen) de inwoners samenwerken; 
laat hen de meest centrale plaats kiezen en samen daar een 
schoolgebouw met onderwijzerswoning optrekken ; laat hen dan 
jaarlikse aandelen nemen, zegge van £5 of £6 per aandeel, met 
recht om een kind voor elk aandeel een jaar Jang te laten onder 
wijzen. Dit maakt zulk een school tot een blijvende inrichting in 
zulk een buurt ; de kinderen kunnen dan 's nic>rgens naar school 
_gaan, een stukje eten v0or de middag medenernen en 's avol)ds 
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naar huis terugkeren ; die daartoe te ver wonen knnnen bij de 
onderwij7er in de kost gaan van Maandag morgen tot Vrijdag 
avond ; waar men gebrek aan werkvolk heeft kunnen de kinde
ren dan om de beurt de school bezoeken. Volgens dit plan krij
gen de kinderen goedkoper en degeliker onderwijs, en blij\·en 
toch onder bet huiselike opzicbt der ouders. Hee ft men nu van 
20 tot 30 leerlingen in zulk een buurt, dan beeft men uit rle aan
delen {IOO tot £150 per jaar, en met staatstoelage kan men een 
onderwijzer een salaris van £200 per jaar met vrije woning waar
borgen en daarvoor zie ik kans· degelike, bekwame onderwijzers 
te krijgen in bet land. Al zou men slechts IS kinderen bebben in 
een buurt, dan geven de scboo\gelden £75 per jaar ; de Regering 
geeft mede ongeveer £45 ; dat maakt £120; geeft men nu een 
onderwijzer een woning met tuin en enige voorrecbten, dan heeft 
men tocb nog kans een bekwame man te krijgen. 

Ik ben blijde dat dit plan van vaste scho\en in de buiten
wijken, nog overal waar ik het voorgesteld heb, geredelik ge 
volgd were!. Zo is men reeds bezig zu\ke scholen op te richten ; 
2 of 3 in het <listrikt van Heidelberg ; 3 in het distrikt van Pre
toria; 3 of 4 in dat van Rusten burg, en 1 in dat van Potchef
stroom." .(P. 14 Julie '82.) 

"GEEN S"'.llJD IX ISRAEL." 

Ons herinner hier aan die vermaarde preek Yan 
Dt>. Du Toit, getitelrl: "Geen Smid in Israel" en 
opgcnome in die "Huiskerk." Op die onderwerp kom 
hij tcrug in 'n antler antwoord aan burgers van Rus
tenburg, aldus: 

"En hiermee is meteen aangewezen het 'beginsel en einddoel 
van ons streven in zake het onderwijs: de vorming van een eigen 
volk. Daartoe is naluurlik eis, onze jetJgd niet wetenschappelik 
op een vreemde baan te voeren en tijd en krachten te verspillen 
in een vreemde taal. in een vreemde geschiedenis en in g~bee\ 
vreemde denkbeelden, als of het hoogtepunt der geleerdheid be
reikt ware in het uitblussen van alle eigen m1tionaliteit, gelijk 
tot h1ertoe maar te veel het geval was. Neen, daartoe zij ons 
pogen de wetenschap op eigen bodem over te planten en in onze 
eigen nationaliteit te doen wortelen volgens onze maatschappe
like en staatkundige behoeften. 

Om, ten slotte, onze mening te verdui<lelikc.n, slaan wij een 
bladzijde op uit de gescbiedenis van 't oude volk Israel, nu nog 
voor ons zo leerrijk. Leest het in I Sam 13: I(j-22. Saul 
meende een eigen volk gevormd te hebben. Maar een zaak had 
hij vergeten: "Er was geen smid in Israel." '.\llen moest naar 
de Filistijnen 1gaan om ploegijzer of bouweel te doen scberpen. 
En gevaarlik is 't steeds voor een volk, in en~g opzicht van een 
ander volk afhankelik te zijn. Dat bleek welClra. Er kwam 
krijg tussen Filistijnen en Israelietcn, en 't gevolg was : de Is
raelieten hadden geen zwaarden, want de Filistijnen weigerden 
wapenen tegen zichzelvcn te smeden. 

Ongeveer aldus stond 't ten onzent met het onderwijs tot 
hiertoe. 't Was meestal in handen der vreemden, en die deden 
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hun best om (listiglik) onze zonen tot vreemdelingen te maken 
Wat wij op wetenschappelik gebied behoeven, is: eigen smeden. 
()ns Afrikaans staal is goed; het moet maar behoorlik gesmeed 
-en gescherpt worden. Ons hoofddoel in de aanvaarde betrek
king is in deze behoefte te voorzien. Helpt ons om dit doe! te 
bereiken !" (P. 28 Apr. '82). 

Op die grondslae, dcur Ds. Du Toit, necrgeleg, 
werd gebouw totdat die grote oorlog uitgebreek het. 
Die beginsel werd aldcur gehandhaaf, dat die ouers 
vir die ~kole moet sorg, terwijl die regering subsidieer. 
l\lisskien kon dit later volle werkelikheid geword het, 
want na ·die oorlog het die C. N. 0. beginse l kragtlg 
opgeleef en het talrijke C. N. 0.-skole opgesta::m. 
Maar ongelukkig werd die beweging deur die skool
wet van Lord :Vlilner en genl. Smuts die kup ingcdruk. 

"GEDENKSCHOOL DER HUGENOTEN." 

Omdat verskeie lescrs Yan hierdie boek leerlinge 
van die Gedenkskool was en omdat Ds. Du Toit in 
rnouw vcrband daarmee gestaan bet, ja ook daarvan 
die vadcr kan genoem wor'd, gee ons hier van die 
skool 'n korte, historiese relaas. 

Jarelang het Ds. Du Toit met krag van oor
tuiging en taal die saak bepleit onder die skrijfnaam 
"Ware Afrikaner." Ons neem net 'n stukkie oor om 
die leser iets van :.ijn drijfvecr te "laat voel: 

"Reeds in die Almanak van 1877 het ek 'n oproeping ge
daan an die afstammelinge van die H ugenote om met die twede 
Eeuwfees, in 1888, 'n gedenkteken op te rig en also die gedagte
nis van hulle vrome voorouers in ere te hou. In elke jaar syn 
Almanak het ek die oproeping herhaal. Laaste jaar het ek 'n 
plan tot voorlopi.:e werksaamheid an die hand gege. Goedkeu-· 
ring is van verskillende kante uitgesproke; byval is deur verskeie 
persone betuig; medewerking is deur vele toegeseg. Mar tot 
nog toe is daar nix gcdaan nie. In plaas van egter hierdoor 
ontmoedig te wees en die saak te Jaat vaar, bet ek met belang
stellende intussen daaro'er geraadpleeg en kom nou met 'n be
paalde voorstel voor die dag. 

Om 'n doje monument, net mar van bakstene en klei, ver 
-ere en sieraad, op te rig, is in stryd met die gesindheid en on
waardig an die nagedagtenis van die vrome Hugenote wat 
vaderland en goed en bloed opgeoffer het ver Gods ere alleen. 
Ne, die beste en nuttigste Gedenkteken wat ons kan oprig is 'n 
Skool, na die behoefte van ons land en volk en kerk. Dit moet 
dan wees 'n regte Nasionale Skool, waarin eerbied ver ons Voor
geslag, liefde ver ons Volk, kennis met ons Geskiedenis, en ware 
Nasionaliteitsgevoel angekweek word : 

'n regte Afrikaanse Skool, waarin Hollans en Engels en a Iles 
wat tot 'n beskaafde opvoeding behoort grondig geleer word, 
mar in ons eie taal en vollens ons e1e beginsels; 



5-1- c. x. 0. 

'n regte Hugeuote Skool, waarin die gees van onse vrome 
voorouers so veel as molik is geeerd, bewaard en opgewek word 
by hulle nageslag; · 

'n regte Christelikc Skool, waar die Bybel nie in die hoek leg 
nie, maar op die er\! plaas, soos dit an die Wood van onse Here 
en Koning toekorn, en nie net mar buiten skooltyd gelees word 
nie, mar die grondslag is van alle onderwys; 

'n regte Gercformeerdc Skool, waar die jeug die suiwere leer 
van jongs a f Jt>er ken en bely en onse Psalme leer sing; 

'n regte Normaalskool om onderwysers op te lei ver onse 
Boerebevolking; 

'n regte Oplcidingskool ver jonge Afrikaners wat naderhancr 
ver pred;kante of dokters of wat oek wil studeer, \vaarin die 
fondament eers goed by hulle kan geleg worde; 

'n regte Burgerskool. waar Boerekinders in korte tyd 'n 
degelike burgerlike opvoeding kan kry, sodat net die nodigste 
dinge 1:oed geleer word; 

'n regte Kosskool. waarheen ouers uit verskillende dele van 
ons land hulle kinders kan stuur, wetende dat hulle veilig is e0-
onder goeje toesig; 

'n regte Vrye Skool, sonder Gouwermentssalaris, en oek 
sonder Gouwermentsbeperking; 

'n regte Gocdkope Skoal, waar die kinders in die nederige 
lewenswysc en eenvoudige sede van ons voorouers opgekweek 
word, sodat selfs arme hulle kinders goed kan opgelei worde ; 
kos en kleding eenvoudig, mar goed; 

'n regte Gedenkskoo/, waarin oue gedenkstukke. geslagregis
ters, portrette, ens. van die Hugenote Families versamel en 
bewaar word. 

Dat daar tot nog toe nie so 'n Skool bestaat nie, weet elkeen. 
Dat so'n Skoal die nodigste ding is ver ons land en volk. sal elke 
egte Hugenoot erken. En om nou 'n naam te kry wat die beste 
ons doel uitdruk, wat tot 'n gedenkleus en shibboleth ( Rigt. 12: 5, 
6) van die opregte afstammelinge van die Hugenote kan wees. 

•en wat elkeen syn hart en gewete toespreek. noem ons so'n 
Skool "DIE REGTE HUGENOTESKOOL."-(P. 24 Dec. 'So). 

DIE 7\rEDIL~I-KWESSIE! 

Die taal het ingeslaan, veral waar yan verskil
lendc> puntc so 'n lewendige vcrklaring gegce wPrd. 
Hier is 'n proef: 

"Die twede kenmerk moet wees :-'n regte Afrika1111sc Skool, 
waarin Hollans en Engels en alles wat tot 'n beskaafde op·vc1e 
ding behoort grondig geleer word, mar in ons eie taal en vollens 
ons eie beginsels. 

Oat 'n kind deur midcld van syn moedertaal moet geleer 
worcle, stem elke opvoedkundige toe. Manne soos Dr. L'ale en 
Dr. van Oordt. het herhaaldelik, o.a. laas vaor die Parlements 
KommiRsie ver Onderwys dit rondborstig verklaar. Die Kom
missie is clan oek so ver owertuig van die noodsakelikl1eid bier 
van, dat tulle voorstel om dit vry te laat dat die kinders geleer 
word in die taal wat hulle spreek. Hiero'er hoef ons nie !anger 
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te redeneer nie. Aileen wil ons nog hier byvoeg, dat die onder
wys in 'n vreemde taal-hier Engels-die gees van die kinders 
verstomp; hulle word gewend om uit die hoof te leer sonder te 
verstaan, om na te praat sonder te denk. 

Mar nou kom bier die hoofpunt: Wat praat ons kinders, 
Rollans of Afrikaans? Sou onse jonge kinders verstaan wat jy 
hulle uit 'n Hollanse boek voorlees, of as 'n Hollander, hoog 
Hollans praa,t? Ongetwyfeld ne. Daarom seg ons "Rollans en 
Engels en alles wat tot 'n beskaafde opvoeding behoor, moet 
grondig geleer worde, mar alles in ons eic taal en vollens ons eie 
beginsels." Hollans en Engels word gronoig, taalkundig, geleer, 
mar deur middel van Afrikaans." (P. 14 Jan. 'SI). 

EERSTE AANSTALTES. 

Ccld vir so 'n skooi werd gekoUekteer in ver
skillendc dde van die land. Ons lees dat twee Mnre. 
Hauptflei~ch in Richmond distrik oor die £300 by
een gebreng het. -Dan word \'erder bydrae \'etmdd 
uit Calvinia, Harrismith, Beaufort vVes, Philipstown., 
1\atal, Kroonstad, ens. '(P. zo Jan. '82). 

Aangaande die eerste aanstaltes gee ans net hier
die brokkie: 

"Op 8 Nov. laas het di komite o'er di Gedenkskool 'n verslag gege 
van hulle werksaamhede an 'n 100 ta! belangstellende vrinde, wat op 
uitnodiging van di komite vergader het op di plaas Kleinboseh te 
Daljosafat. Di verslag is volledig opgeneem in di Patriot en o'erge-
druk in di "Afrilrnanse Almanak ver 1882." • 

Daarin werd melding gemaak van 'n oproeping van "Ware 
AfrikH;ner," in di Almanak ver l877 en ~an vollende jare an alle 
afstammelinge van di Hugenote in Suid Afrika. Di oproeping had ten 
duel om di uagedagtenis van onse voorouers in ere te hou; 'n Gedenk
teken daartoe op te rig, en 'n Fees te hou in 1888. 

\" erder, Jat "Ware Afrikaander," bemoedig deur instemming van 
verskillende lrnnte i>etuig, en toesegging van medewerking, hesluit het 
om di hand an di ploeg te slaan, en in di Afrik. Almanak ver 1881 'n 
plan an di hand te ge. Hy had daaroer nagedag, met belangstellenJe 
geraadpleeg eu is so tot di besluit gekom, dat 'n Gedenkskool in die 
Paarlse <listrik opgerig die beste en 11uttigste Gedenkteken sal wees. 
Die skonl 1110es dan wees na die behoefte van ons land, volk en kerk. 
Daartoe werd uitvoerig-e wenke gege omtrent die inrigting en uitvoe
ring daarvan. 

Op l:{ Dec. 1880 had Ware Afrikane- 'n vergadering met heh.mg
stelh•nde o'er die saak, en hulle i>esluit om di uitvoering daarvan in 
hande te stel van 'n Komite; wat toen oek benoemd werd, met mag om 
uit tA brei as <lit nodig is. Later werd enige lede hygevoeg. 

In di vers!ag word verder gemekl van nog 2 voorstelle ver 'n 
Gedenktek<m: I). 'n monument met gepaste inskrifte te bou op di 
Paarlse m'ark; of 2) 'n Wattirkuur iurigting tot stand te bring in di 
Paarl. :N"a 'n lange heraadslaging besluit die Komite eenparig om di 
oerspronk<'like plan van "Ware Afrikai,er" ante neem en nit te voer 
as di doe!Lreffendste. 

Met di hespreking van difl plaa8 waar di Gedenkteken dan moes 
kom, werd di andag van di komite, deur di verteenwoordif.{ers uit di 
Dal, l>Apaal hy 'n kleine vrye skool daar, op positief gristelike be:.in
sels gegrond, en in die gees van di voorgestelde Gedenkskool; dat d,rnr 
'n komitP gevorm is om ruimer voorsiening te maak, omdat di skool 
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opgang maak, dog by di benoeming van 'n komite ver 'n Gedenkskool 
het hulle besluit om 'n anbieding te doen. Di anbod was heel aan
nemelik. Di komite besluit egter eenparig om di antler wyke oek 
geleentheid te ge, om anbiedings te doen en intussen 'n kornmisie af te 
vaardig om di anbieding uit Daljosaphat verder te gaan inspekteer." 
(P. 10 Febr. '82). 

Die vestig-i:ng van die skoal het eindelik te Klcin
boo, plaas gevind. Die opening op I Fehr. 1882 
was 'n dag van kleine dinge: 

"Die p]egtigheid had plaas in 'n huis van meneer J. U, du Plessis 
waar die Vrye Gristelike Skool die laaste t.yd in gehou is, en wat by 
goedgunstig ver die doe! afgestaan het, daar die lokaal ver die Gedenk
skool nog nie gereed is nie. Die onderwyser ver die V. G. Skool was 
wegens siekelike omstandighede afwesig. Behalwe kinders uit die 
buurte was drie kosskoliere teenwoordig: 1 uit die Paarl. 1 uit Klein 
Drakenstein, en 1 van Aberdeen. Die vader van die laaste was self 
teenwoordig. 

Op versoek van die Voorsitter van die Komite werd die verrig
tings met gebed geopend deur 'n Komit,;lid. 

Na 'n kort woortjie van inleidiug, lees Oorn Lokomotief, wat in 
afwesigheid van die onderwyser vereers die leiding op sig neem en 
tydelik behulpsaam sal wees in die skool, 'n gedeelte van Deut. 6 en 11. 
Spreek toen 'n ernstig woord tot die ouwers oer opvoeding en onder
wys. Treffend het hy lat uitkom dat 'n opvoeding en onderwys wat 
nie ten doe! had om 'n kind ver die eeuwigheid op te lei nie, horn 
oek nie ver syn teenwoordige bestemming kan vorm nie. 'Duitlelik 
werd voorgesteld watter verantwoordelikheid op die ouwers rus 
waarvan die onderwyser niks afneem nie. Daarom was dit 'n saak~ 
van groot gewig an wie ouwers hullo kinders toevertrou. 'n Onder 
wyser <lien die voile vertrouwe van kinders te he. anders was dit 
onmolik om syn moe.ilik 'verk te kan verrig. Hy had die werk tydelik 
op horn genome, mar versoek die ouwers erustig om gen kinders te 
stuur as hulle <lit nie met voile vrymoedigheid an syn sorg kan toe
vertrou nie. Eindelik beveel hy hom in hulle voJrhede an 

Op versoek werd die Afrikaanse Volkslied deur die kinders ge
songe, en werd die plegtigheid met ·n Psalmvers en gebed gesluit. 

Die agtermiddag is onderwyser en kinders toen weer hymakaar 
gekom om die skoolwerk te reel." (P. 10 Febr. '82). 

GESUKKEL. 

Hoe die skool-met hoe icleale begonne die 
eerste tijd moes sukkel, blij'k uit die volgende: 

"Di Bestuurslede van "di Gedenkskool der Hugenoten" in Dal 
J osafat, is deur di vernuwde blyke van helangstelling wat di nuttige 
inrigting in di laaste weke ondervonde het, seer bemoedig geworde. 
Dit was nodig oek; want di manne het in di laaste tyd mar swaar 
moet beur om di skool in stand te hou. Deur di druk van di tyde- was 
meer as een ouer genoodsaak, om syn kind na huis te laat kom; omdat 
hy di logiesgelde ni !anger kon hekostig ni. So het di skool veul van 
syn kosleerlinge verloor. Daarby kom nog- <lat di geagte onderwyser 
Eerw. S. du Plessis, wat met soveul segen daar gearbeid en van wiens 
arheid di vrugte in di tyd en in di eeuwigheid openbaar sal worde, uit 
hoofde van gesondheid en deur andere omstandighede syn betrekking 
neergeleg het. Dit was 'n donkere tyd ver di inrigting toen meneer 
du Plessis vertrek; en meer as een het gedag dat di skool nou gerus 
kan gesluit worde. Selfs in di Synode is met 'n seker welgevalle ·op 
di kwynende toestand van di G edenkskool gewys. An te'enstanders 
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het dit di skool van di begin af aan tot nou toe ni outbroke ni; en ons 
het selfs van verwensings gehoor, wat duidelik toon hoeveul vyand
.skap daar in sekere kringe teen di skool bestaat '"Doch hulp van 
God verkregen hebbende," staat di inrigting "tot op dezen dag." 

Toen di sake op syn donkerste was. is dit di Bestuurslede geluk, 
voorlopig di dien:,,i;e as onderwyser te verseker van 'n oud-leerling 
van B:erw. du Plessis, rneneer J. A. Liehenherg; die - oils mag horn 
eigenlik ni in syn gesig prys nie 'n waardige opvolger van syn 
geeer<le leermeester blyk te wees. 'l'ot dus verre had di Heere geholpe 
..in kon di werk geregelrl voortgeset worde; mar tog om so 'n skoal wat 
gen unlap gouwernementsgeld kryg in deuse swam tyde op te hou, 
daar behoor wat toe. As 'n ligstraal in di danker en 'n verhoring op 
di geberle, kom daar di onverwagte tyding dat in Beaufort West en 
Hopetown distrikte deur belangstellende vrinde 'n insameling van 
geld en skape is gedaan; so's ons in vorige Nos. met dank vermeld het. 
ledereen kan self begryp, hoe dit di harte van di Bestuur verblyd en 
hulle hande gesterk het.-Ons is o'ertuig as di vrinde op andere p\ekke 
ook hande an di werk wou slaan,. clan kon daar veul gedaan worde; en 
d4 te'enstanders sou o'ertuig nuJP.t worde dat di ware Afrikaners in di 
land we! degelik instaat is, om di Inrigting in stand te hou. N ou 
werd daar geseg: "Hulle lean ni en hzdle wil ni." Ons het nooit 
geloof dat dit di waarheid is. Ni omdat hulle ni lean of ni u il ni, of 
dat daar geen belangstelling is ni; mar omdat daar geen alyemene 
samenwerking van di voorstanders is ni, daarom kwyn di skool. As 
ons dit seg, vergeetons volstrek ni wat deur sommige vrinde in vro'er 
jare al gedaun is ver di saak; - ne, dit blyf in dankhare herinnering 
vortlewe. 

Met di skool staat of val 'n beginsel. En uit d1 diskussi in di 
Synodale Vergadering oer sommige heskrywingspunte is dit duideliker 
geworde as ooit tevore, dat skole, waar Gristelilc onderwys in Afri
kaanse geest gegewe word, in ons land onmisbaar is; anders voer di 
stroom alles mee en is di Afrikaanse nationaliteitsbeweging hinne 
weinige jare 'n spotwoord I Di gedagte kan gen ware Afrikaner, wat 
syn land en syn volk lief bet, 'n ogenblik dulde, daarvan is ons vas 
oertuig; en daarom bet ons oek voile vrymoedigheid om '11 woordji 
ten gunste van di Gedenksk:ool te skrywe, en di voorstanders oeral op 
te wek om di voorbeeld van di vrinde in Beaufort West en Hopetown 
na te volge." ( P. 19 Nov. '86). 

Ds. F. S. DU TOIT. 

Maar die skool het eindelik gaan bloei. 
saamgeval met die koms van Ds. F. S. 
sedert I 889 die hoofondC'rwijser. 

Dit het 
du Toit, 

. Met 'n onuitsprekelike gevoel van piet<"it en waar
dering denk die skrijwer van hierdie hoek aan die 
onderwijser van sijn jeug, die ,man aan wie hij sijn 
grondvonning te danke het-'n man van goeie g'Cleerd
heid, heslistheicl en vaste beg-insC'lC', en tog innemend 
van aarcl, vrindelik en hartelik; die voorkomendheid en 
beleefdheid i1n pcrsoon. Die skrijwer hiervan sien 
nog sijn korte, gesette gestalte, slaat nog gade sijn 
haastigc, enigsins wagg1elcnde gang, gri jp nog 
weer aan die korte, vaste hand, en kijk weer in die 
van gespndheid blosende aangesig. Hij denk aan die 
<lac toen Ds. F. S. vir horn die model-mens was, aan 
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die ure toen sijn meester hom geroep het om met 
horn i.1n die studeerkamf'r te bid, aan die Sondag
morens waarop om, sijn prakti.ese preke aangehoor 
het, vol van lcwenswijsheid, wat nog naklink in die 
oor. vVaarom kon nie alle Afrikaner::; sulkc onder
wijsers hi:· nie? 

'Skrijwer hi.ervan het bij Ds. F. S. geleer tot 
bij School-Hoger toe. l\Iaar allermees hct hij ge-
11iet cliE' ondcrwijs in Bijbelse. Algemene, Varlerland
se (:11 Kerkgeskiedenis. Ja. gesbcdenis was Ds. F. S. 
::-.i]n sterke punt. Daar was selfs 'n ebamen in die 
"gpskicdenis van die dag", om uit te vind wie die 
bestc die koerante gclees het ! 

Wanneer krij ons s(1lke mcesters en-sulke skole? 
Hocveel manne, claar gevorm, is vandaag !'Oormanne in 
politieke en "kerkelike sake? Dit was 'n ware. na!. 
sionale i•olkslwol. 

Ds. F. S. du Toit. bij die sluiting van die
skool preclikant geword van die Herv. gemeente te 
Venter~dorp en aldaar onlangs oork<le aan maagver~ 
swakking, Ds. F. S. sal in die herinnerir1g van hon
dcrde voortleef a ls 'n Afri.kaanse pcdagoog van die 
cgtc soort. · 

Ook sal skrijwer hierva;n Ds. F. S. nooit vergeet 
nie, omdat hij was die trouwe vrind van Ds. S. J. du 
Toit. dcur clik en clun,onder die swaarste beproewi.ng-s. 
Ds. F. S. het nic geskroom nie• om vir sijn ni.nd in 
die br-es te staa:n, al was dit ook ten aanskouwP van 
die hoogst•e kerk·elike vergadering. 'n Ere-saluut aan 
sijn nagc(lagt1cnis ! 

Laat ons nun uit Ds. F. S. sijn pen verneem die 
latere lotgevallc van die GedPnkskool. Hier vulg wat 
hi] o:ns 1Pnige jare gclede 1daaromt.rent herj.g hC't. 

l,ATERE Lcnc;EvALLE. 

"De Gedenkschool werd geopencl op r Feh._, 
188 2, als ecn protc:::.t tegen de neutralC' GnC:'verncnwnt
School. Zij hestoncl eni.ge jaren Jang ais ecn klein 
privaat schooltjc ( 1882-1889). Had in die tijci. tot 
onderwijzers de heren Pannevis, D. F. du Toit, (Lo
komotie"f), D. S. A. du. Toit en H. S. du Ple-,sis. 

"Na de ontdekking der Goudvelden wcrden er 
door het Komite, ( daartoc in staat gestcld moral 
door de gebroeders D. F. en S. J. du Toit), maat
rcgclen genomen om deze i.nrirhting aanmerkelik uit 
te breiclcn, zodat hct in cler waarheid een \·olkschoot 
ZOU WC'ZC'Il. 
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De plaats K lehtbosc!z werd daarvoor verkregen, 
de nodige gcbouwen opgetrokken 'en Ds. F. S. du 
Toit, destijds pr·erlikant te Nieuw Bethesda. als Hoofd-
onderwijzer beroepen. ~ 

De school werd heroprnd up T Oct., I 889 met 
I I kostleerlingcn en ongeveer 2 o "dagscholicren". 
vVeldra moest een tweede onderwijzer aangestcld wor
den en daarna een dercle. 

Van uit verschillende delen van Z. Afrika kwamen 
er aanzoeken om in de Getlenkschool opgenomen te 
worden. Het scheen werkelik of dcze school in een 
bestaande behoefte voorzag. 

Vele welbekencle jong·e Afrikaners die vandag 
\·ernntwoordelike betrekkingen in Kerk en maatschappij 
innemen, hebben hun voorlopige opleiding daar ge
had. (Indien namen vereist worden, denk clan aan 
Dr. du Toit, (Potchefstroom), Dr. du Tait, (Z. A. 
Colleg-e), Dr. :\Ialherbe, (C;rey College\ Dr. l\1alher
be, ( Universiteits College, Pretori<;1:_), Dr. Abr. J>erold,. 
Dr. Visser, (C'arnarvon), D. P. du Toit, tans Editeur 
.. ,., t ") l l \ vv es en , en zove e anc eren.; 

Doch die inrichting had ook van haar geboor
tc-uur af aan met ·tcgcnstancl te kampen. Niet al
leen had men het grote gewicht van kerkelik indoecl 
in cle schaal tegen zich, maar zelfs vele welbekcnde 
Afrikaners die in beginsel meegingen, konden het toch 
maar in de praktijk nog niet zover brene;en om lnm 
kinclers aan die verachte Getlenkschool in Dal Josaphat 
te laten opleidcn. In vele gevalkn had de plaatse
like dominc ook een woordje ·er in meC' tc praten, en 
die domine was 1in de regel geen vriencl Yan vrije, 
<;::hristeHke scholen. De grote stroom was maar naar 
de clorpscholen, waar de jongelui aan allerlei "sports" 
konclen deelnemen en gedurig binncn bereik van allcr
lci vermakehkheden zi.ch be\·onden. 

Een ander bezwaar tegen de Gedenkschool was: 
''Er wordt niets clan ,..'\frikaans gelccrd". l\Ienigeen 
geloofde dit en werd afge;.;chrikt. 

l-1 enigeen die maar weinig waarde hechtte aan 
hegins·elen meende dat 'n oplei.ding aan ccn of ander 
grote school Yoor het dageliks ]even toch mecr waarde 
had clan al hetgcen aan de Gedenkschool geclaan werd 
tot ont wikkeling van het goclsdi enstig en zedelik le,·en 
in ccht Afrikaanse geest. 

Daar veJ.e onderncmingen in de (;uuclvelclen. waar 
de on(lerstcuners van de Gedenkschool in betrokken 
waren, mislukten, begon de inrichting welhaast met 
gelddike moeilikheden tC' ka'mpen, en ongelukkig cI·at, 
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zodra men de hand in de zak moet steken, zovcle van 
onze Afrikaners bPginsels overboord werµen, en een
voudig vragen: \Vaar en hoe kan ik mijn kind hct 
goeclkoopst gcleerd kri jg en? 

Een oprnerkelik teken des tijd;; was, clat de vurige 
Superintendent van Onderwijs in de Kaap Kolonie, 
Sir Langham Dale, vrijwillig aanbood om aan de Ge
denkschool staatsondersteuning tc geven, hocwel zo iets 
tegen de wet zou wezen, daar de Gedenk:school in de 
.onmiddelike nabijheid van een Goevcrnement School 
gelegen was. Zelfs toen zijn aandacht op dat bezwaar 
geve'1~igd werd, bC'loofdie hij dat clit geen hinder zou 
wezen. vVie herkent niet hicrin de hand van de vij
and? 

Die beweging ten gunstc van vrij Christelik onder· 
wi3s moest gesmoord worclen, koste wat het wil. 

In 1 89 5 nam de Gedenkschool staatstoelage aan, 
en wercl clus Goevernemcnts School. Twccderlci oor
zaken hrbben daartoe geleid: 

1' De geldelike zaken warcn in zeer benarde 
tocstand. :\'1et hulp van Goevernement mcende men 
iC'ts aan de opvoccling van arme kinders tc kunnen 
doen. 

2) Men. mecnde <lat het docl van die beweging 
bereikt was, namelik om het godsdienstig, Bijbels on
clerwijs gedttrende sc!zoolurnz crkcnd tc krijgen. 

Tot in de loop van het jaar I 899, V('rkecrdc de 
Geclenkschool in bloeiende toestand. Vele van hare 
lecrlingen passeerden met goed gevolg de Elementaire 
en School Hoger eksamens, terwijl in de jaarlikse ck
samens van de Z. A. Taalbond rle leerlingen van de 
Geclcnkschool steeds eervolle posities innamen, en nJe 
meclaljPs en andere prijzen door hen gcwonnen wer
clen. 

Vooral ook in de Bijbel-kcnnio,-eksamem (dank 
zij het degelik Bijbel onderwijs daar gegeven; namen 
zij de beste plaatsen m. 

Het systeem van onderwijs dat in de Gedcnk
school· gevolgd werd, was vcrschillcnd van de gewone 
scholcn in het land, Nuttige vakkcn die in anrl·ere 
scholen geheel owr hct h.oofrl gezien wcrden, wegcns 
het jagen naar de publieke. eksamcns, namen aan de 
Gede:1kschool de ereplaats in. \Vij noemen sler:hts: 
Bijbclonclcrwijs, het zingen van Gezangen en Psalmen, 
Kerkgesohiedenis, algemene Gesch., Gesch. van Zuicl 
Afrika. 

De oorlog was ook voor de Geclenkschool nood
lottig. Vele van hare warmstc onclersteuncrs war-en 
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tc zcer vcrarmd om verdcr de gewcnste ondcrstcuning 
te kunnen gcvcn. 

Na I 6 jarige arbcid aldaar hecft de Huofdon
derwijzcr Ds. F. du Toit haar vcrlatcn in 1905." 

Laat ons· nog vcrmeld, dat daar soms "tot 40 of 
50 kost1eerli:nge aan d~e skool was, afkomstig uit alle 
dcle \'an S. Afrika. 

Ds. S. J. du Toit was, bijna nodeloo;:; om te se, 
oresident van die direksie vandat hi] sig aan die Paarl 
gevestig het, en het gewaak wat htj kon oor die in
rigting. Bij alle feestelike en andere geleenhecle was 
h~J aanwes~g en sijn woord van inspiras.ie het nooit ont
breek nie ... 

En tans? Die gebouwe staan claar nog, maar 
undcrwijs•ers en kcrlinge. is verclwenc ! vVaar die 
leerlinge-voet die gruncl tot snuif getrap het, heers nou 
plaa~-eensaamheicl en word net bij rukkc gehoor 'n 
gruisgekraak als 'n rijtuig of wandelaar verbijgaan. 
Die gebouwc is in ibesit van Ds. S. J. du Toit s'n 
weduwe, wat dit als monumcnte bewaar. 

AANHANGSEL. 

In 'n koffer met papier·e werd onderstaancle stuk, 
getitcld "01ls Staatsclwol'l£1ezen", gevonde. Dit is in 
die handskrif van Ds. Du Toit en was blijkbaar be
doeld als artikel vir koerant of tijdskrif. Ons laat die 
grootste deel daarvan bier oordruk omclat dit so be
langrijk is. en ook omdat op die werk \'an Ds. Du 
Tait als skoolopsiener tamelike lelike aanmerkings ge
maak is. Teder kan nou vir sigself oordeel. 

Die stuk wijs ecrs op di(' verl·ede en is van vol
gende inhoucl: 

''Wat het verleden betreft, in het vorig Jaarverslag (I888)· 
heeft de nu afgetreden Superintendent van Onderwijs (Os. Du 
Toit n.I.) een kort histories overzicht gegeven, dat als Bijlage 
tot zijn Verslag door" de volksraad werd goedgekeurd, en dus als 
officieel bekrachtigd mag beschouwd worden. Een kort resume 
daarui t levert de beste grondslag voor onze tegenwoordige 
beschouwing. · 

"Dat het belang van een Christe like opvoeding van de jeugd 
behoorlik werd behartigd door de grondleggers van de Z. A. 
Republiek blijkt vooreerst uit het feit, dat zij in a1:t. 24 van de 
grondwet godsdienst en opvoeding aid us verenigden : "Het volk 
verlangt de opbouw, bloei en de welvaart van Kerk en Staat, en 
uit <lien hoofde voorziening in de behoeften aan Ned. Herv. 
prerlikanten en Schoolonderwijzers." En verder uit het .nog 
sprekender feit, dat zij tegenover de grootste moeilikheden en 
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bezwaren en met de meeste opofferingen toch bleven znrgen, dat 
het 0pkomend geslacht de nodigste Christelike opvoeding 
ontving. · 

'"Wegens landsornstandigheden en staatsverwikkelingen kon 
echter niet zo spoedig een geregelde staatsonder.steuning aan het 
schoolweze1~ warden verleend. Toch vinden wij in het Rapport 
van een daartoe benoernde kommissie vcrmeld. dat reecls in 1873 
van staatswege 9 dorpscholen en IO ronclgaan::le scho]en be7.ol· 
digd werden met de toeu niet onaanzienlike som van 0975. 

"In 187 4 werd een uil voe1 ige Schoolwet vastgestelcl, onder 
v,,ijlen President Burgers, 'enigszins geschoeid op de Schoolwet 
in Holland. Deze wet scheen echter eerst in werking gekomen te 
zijn in 1876, nadat de President Holland bezocht en de heer Van 
Gurkum <.ls Superintendent had uitgebracht met een staf Hol
Jandse onderwijzers. De heer Van Gorkum trad in dienst in 
Februarie 1876 en vond alstoen 8 scholen die staatswelage ge
noten, bs;nevens 5 rondgaande scholen; zodat er feitelik een 
achteruitgang was in het openbaar onderwijs tusscn 1873 en 187b. 

"\Vat de taalkwestie betreft kan het van belang ziin bloot 
te leggen hoedanig het met die 8 ~cholen gestcld was, en claartoe 
kunnen ·.vij ze in 3 klassen verdelen : 4 waren geheel Engelse 
'-Cholen, die te Pretoria. Heidelberg, LyJenburg en Zeerust, 
tellende samen 71 !eerlingcn; 3 waren Hollandsc scholen, te 
Prewria, Potchefstroom en Lydenburg met een gezamenlik aan 
1al van 50 leerlingen; en in een school, te Rustenburg, werd in 
beide talen onderwijs gegeven. 

"En wat nu de geldkwestie betrdt, die 150 leerlingen kostten 
aan de Staat jaarliks £1.275 of £8 IOs. per Jeerling. 

"De School wet van 1874 scheen echter minder bevredigende 
resultaten geleverd te hebben, want in April 1877 rapporteerde 
.de toenmalige Superintendent aan de l\dministrateur (onmiddel· 
lik na de Anneksatie), dat er slechts 9 ondersteunde scholen 
.bestoriden, met 306 leerlingen, waarvoor uit de staatskas betaald 
werd £3,500 per jaar, dus £rr Ss. 6d. per leerling. En dit hoog 
bedrag sluit niet in enige uitgaven voor school!okalen, of school
meubilair of lecrboeken, maar werd cnkel uitbetaald aan 
salarissen. 

"Van de Britsc okkupatie dient vermeld, dat er, vo!gens 
Not a .van de toenmalige Superintendent (Staatskoerant, 24 J uni, 
1879), in April 1879 bestonden II staatsscholen, met 445 Jeer
JingetJ, waarvoor de S~aat jaarliks betaalde aan salarisscn £2875 
en aan andere uitgaven £325, zijnde dus £7 3s. 9d. per leerling-. 
Bovendien bestonden er 9 ondersteunde scholen, met 393 leer· 
lingen, voor welke de Regering een subsidie betaalde van 5/· per 
leerling per maand, uitmakende een bedrag van £1,179 per jaar, 
zodat de Regering destijds in 't geheel betaalde £4.379 per jaar 
voor 838 leerlingen, zijnde £5 4s. 6d. per leerling. 

"Na de teruggave van het land stelde het Driemanschap aan 
tot Superintendent van onderwijs Os. S. J. du Toit, welke in 
Januarie 1882 in dienst trad, na zich met Regering en Wetgeving 
te hebben verstaan aangaande de grondbeginselen van de 
Schoolwet van 1882, welke tans nog in werking is. De voortgang 
-van bet Schoolwezen onder gemelde Schoolwet blijkt uit onder-
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volgende opgaaf van het aantal scholen en het gen1iddeld aantal 
leerlingen in die 6 jaren: 

1882 :- 43 Scb0len, 872 leerlingen. 
18113 :- 72 " ' 1410 . 
1884 :- 69 " , 1280 
1885:-93 ,. ,2III 
1886:- 95 " '2600 
1887 :-II6 ., . 2/95 ,, . 

"Deze voortgang toont een norma!e,geleidelike ontwikkeling; 
alleen bet jaar 1884 toont een geringe achteruitgang, waarscbijn
Jik ten gevolge van de afwezigheid van de Superintendent met 
de Deputatie naar Europa. Deze bestendige toeneming in het 
aantal scbo!en en leerlingen levert voorts het bewijs dat ons 
tegenwoordig schoolsisteern juist gepast is voor onze landst<,e
standen en volksbehoeften, en 'Jevensvatbaarheid genoeg bezit 
0111 tot grondslag te dienen voor nog krachtiger ontwikkeling bij 
onze toenemende welvaart op financied gebied. 

"Een ander kenmerk waardl'or ons schoolsisteem zich 
onderscheidt is, dat het zo voortreflik beantwoordt aan de be
hoeften van onze verspreide boerenbevolking. Terwij! onder 
vroegere scboolsistemen in deze Republiek, en nu nog in de 
Oranje Vrijstaat, het aantal dorpscholen grater is dan ::lat van 
de buitenscbolen, is er ten onzent een sterke en gedurige toe-
11eming in het aantal buitenscholen. Vergelijk_ de volgende 
opga\'e: 

1882 :- 9 dorpscholen. 34 wijkscholen. 
1883 :- 8 " ' 64 
1884 ;-14 " ' 45 
1885 ;-I.j. " , 79 
1886 :-17 " ' 78 
1887 :-16 ,, , mo ,, . 

"Dit gevolg is te danken aan het sisteem van slechts een 
subsidie voor elke Jeerlin~ te betalen (geen vaste salarissen aan 
onderwijlers), waardoor kleinere scholen ook in de gdegenheid 
gesteld wordeh staatsondersteuning te genieten. 

''Een ander voordeel van het bestaande schoolsisteem is, dat 
het betrekkelik minder kost per leerling. Onder de oude Repu
bliek, in 1877, werd betaald voor 306 leerlingen £3500, dus 
£11 8s. 9d. per leerling. Tijdens de Britse okkupatie kostten, 
in 1879, 838 leerlingen aan de staatskas £4379, of £5 4s. 6d. p!lr 
leerling. In de Oranjc Vrystaat werd nog in 1887 door de Staat 
betaald voor bet onr:lerwijs over £5 13s. per leerling. Terwijl 
.onder ons tegenwoordig schoolsisteem betaald werd als volgt :-

1882 :- £3 4 8 per leerling. 
1883:-£3 2 4 
1884:-£4 13 4 
1885:-£4 0 9 
1886 :- £3 II 3 

" 

1887:-£3 rs r ,, 
"Hierbij komt nog dat gedurende bet jaar gemiddeld ruim 

500 leerlingen geheel op staatskosten als gratis-leerlingen onder 
wezen werden onder betaling- van dubbele subsidie. Dat de uit
gaven in ve1gelijking tot het werk geda.:.i.n dus gering is komt 
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vandaar, dat onder onze Schoo1wet geen vaste salarissen betaald 
wurden, maar een subsi<iie geevenrt:digd aan het aantal leer
lingen en de graad van het onderwijs ; zodat de staat slechts he 
taalt voor het werk dat gedaan wordt. Dit dient tevens tot ann
moedi,(ing van onderwijzers en schoolbestuurders, hun be«t te 
doen om zoveel mogelik leerlingen naar de school te tre!< ken, ten 
einde een behoorlike ondersteunin~ te ontvangen. 

"Maar nu is de bedenl:ing geopperd: "Daanloor winnen. 
wij we! in aantal scholen en leerlingen; maar verliezen wij niet 
in de graatl van het onderwijs ?" Neen, want hiertegen waakt een 
andere bepaling van onze Schoolwet, namelik dat de subsidie 
verschilt naar de graad van het onderwijs : £3 per Jeerling per 
jaar in het lager, en £S in het middelbaar onderwijs. Dit spoort 
de onderwijzer& aan tot ijver, om de leerlingen voor middelbaar 
onderwijs te kunnen opbrengen. Het jaarverslag toont dan ook 
in dezen zeer gunstige resuitaten, in verg;elijking tot de Kaapko
lonie en de Vrijstaat. In de Kaapkolonie werden bij inspektie in 
1886 van de 34,491 leerlingen 15,994 gerangschikt beneden Stan
daard I, dus 46 per cent. In de \'rijstaat werden mede in 1886 
van de II32 leerlingen onder inspektie 406 gerangsc:1ikt 
he11cdc11 Standard I, dus 33 per cent. En bii ons werden in 1887 
van de 2,947 leerlingen onder inspektie 188 gerangschikt heneJcn 
Standaard 1, dus slechts 6~ per cent. 

"Em ander kenmerk van ons schoolsisteem is dat het gcre
gdd schoolbc::oek bevorderd wordt door de bepaling in de Wet, 
dat geen subsidie uitbetaald wordt voor enig leerling die minder 
dan IS volle dagen per rnaand of 50 vol le dagen per kwartaal ter 
school was. Volgens de schoolverslagen was het aantal leerlingen 
die in 1887 een ongenoegzaam aantal dagen ter school waren 
gemicideld slechts 4 a 5 op de honderd. En bij inspektie Waren er 
slechts 10 leerlingen op de 100 afwezig, Vergelijk men hiermee 
het schoolbezoek in de KAapkolonie dan vindt men een aan• 
merkelike verschil ten onzen faveure. 

··of wij ons schoolstelsel dan volmaakt ad.ten ? Geenszins. 
\Vij wilden slechts aantonen, dat het beginsel waarop het ge' 
grond is hecht en goed genoeg is om daarop voort te bouwen. 
Reeds in het jaarverslag worden opnieuw twee pun ten van ver
betering voorgeslagen, waarmede wij hartelik instemmen." 

Die \'crslag waarop gedocl word is die van die 
waarnemende skoolops~encr_, wat 1Js. du Toit bij sijn 
\'crtrck ven-ang he~, en di·e twee punte is r) dat 'n 
insvcktcur van onderwijs sal aa~£;c~tel word om die 
superintendent bij die ;:;koolinspeksie bchulpsaam ,:e 
wees, 2) dat di·e onderwijsers gddelik aangemqedig sal 
word om hul te laat eksamineer en kwalifiscer vir hul 
werk. -

So hct die Tran;,vaal in Januarie, i 888, 120 skol•e 
gehad met oor die 3,000 leerlinge, terwijl D;,. du Tait 
bi] zi jn koms in I 8 8 2 slegs gevonde het 9 schole met 
:rn6 lcerlinge. Ook di:e Opleidingskool in Pretoria en 
Raad van Eksaminatore werd "op sijn voordrag" in 
rlic lcwc geroep. Met hierdie opmerkings sJ:uit die stuk. 



Ds. V~n der Lingen. 

Mnr, D. F. du T oit, D. F.sn. 
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Ds F. S. du Toit. 
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Eerste bladsij van die Notule van vergadering waarop besluit 
is tot oprigting van die " Genootskap van Regte Afrikaners." 




