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A F D E L I N G A. 

Hoofstuk I. · 

INLEIDING. 

1. Probleemstelling. 

Die doel van hierdie werk is om 'n kritiese studie 

te maak van die godsdiens in die onderwys soos dit sedert 

die Groot Trek by blanke skole in Transvaal in swang was. 

Die inrigtings wat hier bedoel word, is die 

goewermentslaer- en -middelbare skole, asook die provin

siale opleidingskolleges vir onderwysers. Aangesien die 

universiteite van Transvaal ook onderwysers akademies 

en/of professioneel oplei, sal verder kortliks aandag 

aan hierdie vertakking van hul werk gewy word. Ander 

opvoedkundige inrigtings van die Departement van Onder

wys, Kuns en Wetenskap, soos tegniese kolleges, ambag

skole, ens., en privaatskole word nie bespreek nie. 

Die godsdiens in die onderwys binne die skool 

sal nagegaan word in sy historiese verloop en aandag 

sal geskenk word aan die doel, inhcud, metode en leer

boeke, asook aan die eise aan die onderwyser gestel. 

Deurgaans word egter ook die belangstelling in hierdie 

verband van buite die skool in die oog gehou, nl. die 

eise deur die kerk gestel en die verband wat die kerk in 

hierdie saak met die skool gehou het. 

By die beskouing van die godsdiens as deel van 

die onderrig op skool, word die benaminge Bybelonderwys 

(of ook Bybelgeskiedenis), godsdiensonderwys, godsdiens 

in die onderwys en dogmatiese onderrig dikwels aangetref. 

Aangesien dit as onderskeidende begrippe in hierdie werk 

gebesig word, is dit nodig om dit nader te omskryf. 

11Bybelonderrig" of .. BybelgeskiE:denis" moet meer 
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letterlik opgevat word. Dit bring die skat van geskied

kundige kennis en agtergrondsbesef wat die Bybel aan die 

leerlinge bied, tuis, daardie kennis wat so nodig is vir 

die diepere begrip van God wat lei tot liefde, vrese en 

diens. Dit qien as basis waarop die godsdiensonderwys 

gegee word.l) 11 Godsdit;;ns in die onderwys" word in die-

selfde verband gebruik as 11 Bybelonderrig." 

11 Godsdiensonderwys" word hier in diepere sin ge-

besig: die diepere kennis van Gods Woord, die hoofvorming 

van die gewete en die gemoed. Woltjer stel dit kernagtig: 

11 0m tot die vreeze des Heeren te komen, (is) de 

rechte kem1isse Gods, zooals Hy in Zyn Woord zich geopen

baard he eft, noodig. 112
) 

Godsdiensonderwys is mt:er bepaald cnderrig in 

die grondslae van die ware religie en dit is hierdie as-

pek van die godsdiens in die skoolonderwys waarin die 

kerk veral belang gestel het en nog steeds stel. Kate-

getiese onderrig het dan ook in die loop van eeue die 

vernaamste deel van die godsdiensonderwys op die skole 

uitgemaak.3) 

11 Dogmatiese onderrig" is eie aan godsdiensonder-

wys, maar dogmas of leerstellinge is ook in mindere mate 

eie aan Bybelonderrig, aangesien geen kommentaar oor die 

Bybelgeskiedenis moontlik is sander die toepassing van 

leerstellinge nie. Die benadering van die Bybelse ge

skiedenis sal tog grootliks afhang van die leerstellinge 

wat deel vorm van die geloofslewe van elke onderwyser. 

Aan die ander kant is alle leerstellinge in die Bybelse 

geskiedenis en Bybelse lering gefundeer, sodat die Bybel

onderrig noodwendig ryk aan dogmatiese onderrig (sy dit 

1) Woltjer: Wat is het Doel van het Christelyk Nationaal 
Schoolonderwys?, 118. 

2) Woltjer: Wat is fiet ~1 van fiet Ghristelyk Nationaal 
Sefl:ooloRae3?wye?, 89. Ibid., 89. 

3) Ibid., 126. 
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dan ook onopsetlik) sal wees. 

Die onderskeid tussen godsdiensonderwys en 

Bybelonderrig het eers na die Tweede Vryheidsoorlog in 

Transvaal opvallend geword. Gedurende die Republikeinse 

tydperk was die godsdiens in die skoolonderrig eerder 

godsdiensonderrig as Bybelonderrig, al is die opsetlike 

kategetiese (of soos die Skoolwet van 1882 dit genoem 

het, die 11meer bepaald konfessionele") onderrig meesal 

buite die skoolure gegee. Die diepere kennis van Gods 

Woord, die bring tot die vrase van die Here, was onaf

skeidelik verbonde aan die destydse Bybelonderwys, sodat 

dit in werklikheid grotendeels godsdiensond<=:rwys was. 

Nie slegs die Bybelonderrig soos dit tydens en 

sedert die Groot Trek in Transvaal in swang was, word 

hier bespreek nie, maar kortliks ook die in die Kaap

kolonie, want die Voortrekkers het uit Kaapland gekom, 

en die optrede in Transvaal op die gebied van godsdiens

onderwys het regstreeks in ou Kaapse gebruike gewortel. 

Dit dien as voorspel tot die gebeurtenisse in Transvaal 

self en vorm die eerste hoofstuk van hierdie verhandeling. 

Die historiese oorsig word met Hoofstuk VIII en die jaar 

1953 afgesluit. Aandag word ook geskenk aan die optrede 

van persone en liggame wat hulle beywer het vir die ver

betering van die Bybelonderrig in hierdie tydperk. 

Hoofstuk IX word g8wy aan 'n kritiese ontleding 

van die leerplan van 1942 vir Bybelonderwys in die laer

skool en die van 1948 vir die middelbare skool. Die 

proefskrif sluit in die laaste hoofstuk ook 'n konstruk

tiewe bydrae in wat bestaan uit 'n voorgestelde leer

plan vir die laer- en middelbare skool waarin o.m. ook 

die metode in Bybelonderrig aang~dui word. 

Daarom is die proefskrif wat hierm8e aangebied 

word, nie alleen histories nie, maar ook krities van aard; 
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nie slegs histories-kriti~s nie, maar ook konstruktief. 

Terselfdertyd word ook getrag om aan te dui waarin die 

godsdiens in die onderrig gewortel het, hoe dit in die 

skool behartig is, watter plek daaraan toegeken is en 

wat die wese daarvan is. 

2. Godsdiensonderwys in die Kaapkolonie. 

(a) Die beginjare. 

Toe Jan van Riebeeck in 1652 na die Kaap gekom 

het, het hy ook die gobruike van die vaderland oorge

plant,1) die erfenis van die Gereformeerde godsdiens 

wat die stukrag agter die verset teen die Spaanse ver

drukking was en wat later bestem was om die vernaamste 

enkele krag in die opbou van 'n beskawing in die suide

lik~ uithoek van Donker Afrika te wees. 2 ) 

Die oorplanting van die godsdiensonderwys wat 

in die vaderland bekend was, is dan ook een van die hoof-

kenmerke van hierdie eerste tydperk, en die invloed daar-

van sou hom baie lank in Suid-Afrika laat geld. Net 

soos in die vaderland kon godsdiensonderwys ook in die 

Kaap mooi voortgaan, want owerheid ~n kerk het hand aan 

hand beweeg, met dieselfde belydenis as gemeenskaplike 

band. Die Gereforme~rde Kerk was ook hier die staats

kerk.3) 

Al gou is da&r met die godsdiensonderwys onder 

leiding van die sieketrooster Willem Wylant 'n begin ge

maak,4) en sy opvolgers het op dieselfde trant voortge-

gaan. Elke aand is daar onder meer godsdiensoefening ge

hou en op Sondag, na die pr~dikasie, moes di~ kinders, 

volgens Hollandse gebruik, die gestelde vrae met skrif-

1) Du Toit: Onderwys in Kaapland, 22. 
Malherbe: Education in South Africa, 21. 

2) Malherbe, 21. 
3) Greyling: Godsdiensonderwys in die skool, 29. 
4) Du Toit, ll. 
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tuurplekke beantwoord. Dit was gedurende die eerste 

elf jaar die enigste onderwys wat gegee is. 1 ) 
In die eerste skool wat vir blanke kinders op-

gerig is in 1663, met Ernestus Back, die sieketrooster, 

as onderwyser, moes die leerlinge onderrig ontvang in 

die goddelike waarhede, die sing van die psalms, die 

Heidelbergse Kategismus en Christelike gebede, en hulle 

moes ook leer lees. •n Leeskennis was nodig om die ver-

skil1ende vraeboekies en die Bybel te kan lees. Die 

skoo1opvoeding was dus uitsluitendKgodsdienstig, en die 

skoo1 was 'n onderdeel van die kerk waar uitsluitend 

die 11 Skoolkatkisasie" behartig is. 2 ). 

So was daar onder die H.O.I.K. 'n Gereformeerde 

staatskool, en kragtens die besluite van die Sinode van 

Dordrecht 1618 totl619, moes die onderwysers aan sekere 

eise voldoen en die kerk toesig oor die godsdiensonder

wys hou. Die godsdiensonderwys op skool aan die Kaap 

is in hierdie tyd gere~l volgens bepalings en tradisies 

van die vaderland. Die hele onderwys was bedoel om lid-

mate vir die kerk voor te berei, en so was by die Kaapse 

skole godsdiensonderwys, wat tot einddoel lidmaatskap 

van die kerk gehad het, die hoofsaak.3) 

(b) Die ordonnansie van De Chavonnes. 

Sekere gebruike in verband met die onderwys het 

mettertyd vaste vorm aangeneem, maar •n vasgestelde 
de 

onderwyswetgewing het ontbreek totdat goew. M.P.
11

Cha-

vonnes in 1714 sy bekende skoolordonnansie deur die 

1) Greyling: Godsdiensonderwys in die skool, 29. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 219. 
Du Toit: Onderwys in Kaapland, 12. 

2) Dominicus: Het Huiselik en Maatschappelik Leven van 
de Zuid-Afrikaner, 69. 
Du Toit, 12. 
Greyling, 130. 

3) Du Toit, 16. 
Greyling: Christelike en Nasiona1e Onderwys I, 118. 
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Politieke Raad laat uitvaardig het, die eerste skoolwet 

in Suid-Afrika. 1 ) Dit het weinig nuuts gebring, maar 

was die samevatting van al di~ beginsels en gebruike 

wat sedert Van Riebeeck se tyd in swang was, en dit het 

die algemeen geldende onderwyswet van die Kolonie gebly 

tot aan die einde van die agtiende eeu. Meer as honderd-

en-vyftig jaar het dit die leidende gedagte gebly in 

sake wat onderwys en opvoeding raak, en het dit ook vir 

'n oorwegende gedeelte van die bevolking van die Suid

Afrikaanse Republiek as die leidende gedagte gegeld. 2 ) 

Die godsdienstig~ grondslag is reeds uit die 

aanhef van die ordonnansie duidGlik, want dit lui dat 

dit vir die welsyn van die land belangrik is dat die 

jeug van kindsbeen af in die vrees en regte kennis van 

God en alle goeie kw1ste en sedes onderrig moet ontvang.3) 

Verder was die besondere kenmerk van die wet die Gerefor-

meerde skoolond8rrig waarvoor dit voorsiening gemaak het. 

Wat die godsdienstige aspek betref, het dit heeltemal 

met die Reglement van Groningen oore~ngestem.4) 

Die ordonnansie het bepaal dat niemand mag skool-

hou nie, tensy hy vooraf on.dersoek is deur die Goewerneur 

'en die Raad aangaande sy lewe en leer. 5) Daarna moes hy 

'n verklaring met ongeveer die volgende inhoud onderteken: 

hy voel en glo van harte dat al die artikels en stukke 

van die le~:;;r in die konfessie en in die kategismus van 

die Nederduits-Gereformeerde kerke, asook die verklaringe 

oor enige punte van genoemde leer in die Sinod~ van Dord-

l) Du Toit: Onderwys in Kaapland, 21. 
2) Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, 31. 
3) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 224. 

Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 5. 
Greyling, 31. 

4) Lugtenburg, 224. (Die Reglement word verder aan kort
liks bespreek.) 
Venter, 5. 

5) Du Toi t, 21. 
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recht 1619 gestel, in alles met Gods Woord ooreenkom. 1 ) 

Derhalwe belowe hy dat hy die leer getrou sal voorstaan 

en dit die jeug, na die eis van die beroep, naarstiglik 

sal inskerp. Indien dit nagelaat word, mag hy geskors 

word. Die Goew~rneur en Raad het van die dienste van 

die kerk gebruik gemaak om die onderwysers te keur. 2 ) ·< 

Die inhoud van die aanvangsonderwys was hoof-

saaklik godsdienstig en h~t bestaan uit die Onse Vader, 

die Tien Gebooie en die Geloofsbelydenis. Die groter 

kinders moes die vrae en antwoorde van die kategismus_ 

leer en geoefen word in die sing van die psalms. Ook 

moes die onderwysers hul leerlinge op kerkdae na die 

diens vergesel, toesig oor hulle hou en hulle later in 

die skool ondervra na aanleiding van die prediking; 

hulle dan vermaan ten opsigte van hul pligte teenoor 

ouers.en owerhede, en tot goeie werk aanspoor. 3) 

Dit is duidelik dat, volgens die ordonnansie 

van De Chavonnes, katkisasie die hoofinhoud van die onder

wys gevorm het en dat die skool grootliks in diens van 

die kerk gestaan het. Die opvatting is deur hierdie 

ordonnansie in die Kaapkolonie bestendig, nl. dat die 

doel van die opvoeding beskou is as voorbereiding tot 

lidmaatskap van die kerk en tot voorbereiding vir die 

werklike lewe hiernamaals. Daarom was die meerderheid 

van die blanke bevolking dan ook gretig om godsdiens

onderwys vir hul kinders te b.ekom. 4 ) 

By vergelyking blyk ook duidelik dat reglemente 

1) Du Toit: Onderwys in Kaap1and, 21. 
2) Grey1ing: Godsdiensonderwys in die Skool, 31. 

Venter: Die.Verband tussen Kerk en Skoo1 in Suid
Afrika, 7. 
Ma1herbe: Education in South Africa, 38. 

3) Du Toi t, 21. 
4) Greyling, 32. 

Venter, 8. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 224-225. 
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en gebruike in die v~derland vir De Chavonnes as belang

rike rigsnoer gedien het by die re~ling van onderwys

sake in die Kolonie. 1 ) Die skoolreglement van 1654 van~ 

Groningen en Distrik het bv. bepaal dat onderwysers 

lidmate van die Gereformeerde Kerk moes wees, vroom, 

eerbaar, godsalig en stigtelik moes leef. Voor aan-

stelling moes hul bekwaamheid getoets word, en na aan

stelling moes hulle voor die klassis verskyn, die geloofs

belydenis en die kategismus onderteken en beloof om dit 

ook te onderwys. Skoolsessies moes met gebed deur een 

van die leerlinge geopen en gesluit word. Steeds moes, 

be:;newens sekere let;rvakke, die Christ&like leer onder

rig word, die kinders die psalms leer sing, gesorg word 

dat hulle Sondae tweemaal kerk toe gaan en hulle ver-

maan word om nie te vloek, te dobbel of kaart te speel 

nie. Saterdae moes die onderwysers die psalms vir Son-

dag by die predikante gaan verneem, dit in die kerk op-

skryf en hulself daarin oefen. Ook moes hulle as voor-

lesers in die kerk optree. Indien die onderwysers 

hulle nie in lewe en leer aan hierdie voorskrifte hou 

nie, sou hulle onder sensuur gep1aas, en by gebrek aan 

verbetering, ontslaan word. Predikante sou gereeld die 
• 

skool besoek, ongeveer in die rol van inspekteur, om 

te waak oor die godsdienstige gees. 2) 

So het die skool in diens van die kerk gestaan 

en godsdiensonderrig het die middelpunt van die onderwys 

gevorm. Die a1gemene opvatting was dat alle skoolonder

rig ten doel gehad het om die leerlinge tot die belyde-

nis van die geloof te bring, en wnnneer dit met we1slae 

deur1oop is, was die kind volleerd. Ook is van die onder

wysers kerklike dienaars gemaak. Die amp is verbind met 

1) Du Toit: Onderwys in Kaapland, 22. 
2) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 216-218. 
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die van koster, krankebesoeker of voorleser. 1 ) Hier~ 
die gewoonte is in gewysigde vorm na Transvaal oorge-

plant. 

(c) Die verdere verloop van die godsdienso~derwys in 
~aapland tot 1804. 

Die eerste koloniste het die Gereformeerde 

onderwys so ernstig beje~n dat 'n onderwyser wat die 

Bybel in 'n s1egte lig gestel het, op aanarang van die~ 

kerkraad gedeporteer is. 2 ) 

Geleidelik het die gees omtrent die aangeleent

hede begin verander. Die De Chavonnes-Ordonnansie is 

nie meer so strak deur godsdienstige bril gesien nie, 

soos blyk uit die reglement van 1782 wat die onderwys 

in die Kaapstadse skole gere~l het. Die sko1e het al-

gaande so verander dat die w~reldlike deel meer aandag 

geniet het en die skoo1 nie meer uitsluitend kerk-amp

telike werk verrig het nie. Daar was nou hoofsaaklik 

privaatskole. Die leerlinge het skoo1ge1d betaal vir 

gewone vakke, en godsdienstige sake was 'n toegif. So 

is in 1790 van die onderwyser bv. ver1ang om 'n katki-

sasieklas waar te neem. Die kindcrs is ook nie net in 

dieander vakke nie, maar ook oor die vordering in die 

.. stuk van die Belydenis" getoets.3)-l 

Ook by die gewone openbare laersko1e aan die 

Kaap is daar later V€rskeie vakke onderrig, maar volgens 

die ordonnansie van De Chavonnes is van die onderwysers 

in die e8rste plek verwag om godsdiensonderwys op hul 

roosters te plaas. 4 ) 

Nogtans was die alleenheerskappy van godsdiens-

1) Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid-
Afrika, 8-10. 

2) Malherbe: Education in South Africa, 35. 
3) Venter, 13-14. 
4) Du Toit: Onderwys in Kaap1and, 25-26. 



- 10 -

onderwys in die skool verby. Uit ds. Spenlin se voor

stelle in 1788 vir 'n inrigting met meer uitgebreide 

onderwys, blyk die toenemende dualisme. Godsdiensonder

wys was nou nie meer hoofsaak nie, maar kon met die leraars 

gere~l word, en by gebrek aan 'n verstandhouding sou dit 

heeltemal van die inrigting geskei word.l) 

Vergelykenderwys mag vermeld word dat daar in 

Holland teen hierdie tyd ook reeds 'n verandering inge

tree het. Die Nederlandse Nasionale Skoolwet van 1801 

het bepaal dat respek vir die Opperwese op skool aange-

moedig, maar godsdienstige leerstellinge wat verskil

lende kerkgenootskappe verskillend uitl~, vermy moet 

word. Voorheen sou die kerk bepaal het wat op skool, 

in verband met godsdiensonderwys, geleer moet word. 2 ) 

Gedurende die agtiende eeu het in Europa 'n nuwe denk-

rigting, die rasionalisme, ontstaan wat meer op die mens

like vcrstand en denkvermo~ as op die almag van God ver

trou het. Daar het ontevredenheid met e~ te~sin in die 

kerk ontwikkel. Daar is geprobeer om die invloed van 

die kerk op die onderwys te beperk of uit te skakel. 

Met die Franse Rewolusie is die invloed van die kerk na 

die staat oorgedra, want die staat begeer kennis wat in 

diens van die staat gestel kan wo~ en liefde vir die 

land. In daardie tyd het die volkskool van vandag ont

staan wat ook in Nederland ingang gevind het.3) 

Tog kon die verandering ten opsigte van leer

stellige onderwys nie net aan die Franse Rewolusie toe-

geskryf word nie, maar ook aan die veranderinge in die 

kerk self, wat vroe~r 'n eenheid was, maar gaandeweg 

onderverdeel is in groepe wat die Cbristelike leer ver-

1) Venter: Die Verband tussen Kcrk en Skool in Suid
Afrika, 13-14. 

2
3

) Venter, 14. 
) Ploeger: Onderwys en Onderwysbeleid in die Z.A.R. 

onder ds. S.J. du Toit en dr. N. Mansvelt, I -II. 
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skillend vertolk en mekaar beveg het. Omdat elkeen aan . 
sy eie opvattings glo, is dit vir die staat moeilftom 

'n standpunt in te neem en een van bulle die staatskerk 

te maak.l) 

Tydens die vroe~ tydperk aan die Kaap was sake 

natuurlik heel eenvoudig. Die gees en rigting was Ge

reformeerd konfessioneel en was bedoel vir ongemengde 

skool van enersdenkende geloofsgenote van wie sommige 

as katkiseermeesters gebruik is. 2 ) 

(d) Kommissaris J.A. de Mist en die godsdiensonderwys. 

Die ee~ste groot afwyking van die bekende koers 

was toe komm.-genl. J.A. de Mist tydens die kort bewind 

van die Bataafse Republiek belangrike veranderings op 

onderwysgebied beoog het. Hy het die nasionale aspek 

in die opvoeding na die Kaap oorgeplaas.3) 

Sy besluite in verband met godsdienstige aan

geleenthede het sy naam lank in lewendige herinnering 

gehou. Hy het werklik die waarde van godsdienssin by 

'n volk terde~ besef en was dan ook 'n kampvegter daar

voor, egter nie vir 'n bepaalde geloof nie. Hy het 

hierdie Christendom bo geloofsverdeeldheid, hierdie 

neutrale godsdiens, soos volg gestel in sy Kaapse rap

port: 11Men bedoeld hier niet een of ander byzonder godge

leerd stelsel, maar de openbaare erkentenis van bet be

staan van een, oneindig, Opperwezen, de erkende plicht 

om dit Wezen te eerbiedigen en hulde te doen." Daaruit 

moes dan ook allerlei maatskaplike deugde afgelei word.4) 

Hierdie standpunt was kenmerkend van die destyds 

l) Venter: Die Verband tuss~n Kerk en Skool in Suid
Afrika, 14. 

2) Greyling: Godsdiensond8rvzys in die Skool, 28. 
3) Ploeger: Onderwys en OnderwysbelGid in die Z.A.R. 

onder ds. S.J. du Toit en dr. N. Mansvelt, I- II 
(Inleidingshoofstukke). 
Venter, 13. 

4) Van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Repu
bliek, 195. 
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heersende ge~s op godsdienstige gebied in Holland. 

Daar was selfs algemene tevredenheid. onder beide Her

vormers en Katolieke oor hierdie neutraliteit. 1 ) 

Hoewel hy dus godsdiensonderwys as onvermydelik 

vir 'n beskaafde volk beskou het, 2 ) het de Mist tog dle 

Gereformeerde Kerk sy bevoorregte posisie ontneem, die 

kerk aan die staat onderwerp deur vir laasgenoemde die 

reg op to eis om oor die gevolge van die kerkgenoot

skappe te oordeel, dit te verbied of te magtig. Die 

reg van die kerk om onderwysers te ondersoek en om voorx 

te skryf op die gebied van die godsdiensonderwys is hom 

ontneem; en so is kerk en skool geskei. Beheer oor die 

onderwys is opgedra aan 'n Raad van Skolarge, met re

geringsamptenare in die meerderheid.3) 

Art. 18 van die Kerkorde het bepaal: 11 De openbaare 

schoolen strekkende tot onderwyzing der Jeugd, behooren 

niet tot eenig byzonder Kerkgenoodschap. Ret zyn kweek

plaatsen, om goede Burgers voor den Staat te vormen: en 

als zodanige staan dezelve onder het onmiddelyk toezicht 

en bestuur van het Gouvernement."4) 

Hieruit blyk dan ook die sekul~re aard van die 

onderwys, en hier is dus die kiem van 'n gemengde staat-

skool. Hierdie verordeninge laat baie aan die toestande 

dink wat vandag in Transvaal heers. 

De Mist se Skoolorde s~ niks omtrent die inhoud 

van die leerplan op die laerskool nie, en daar kan 

1) Van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Repu
bliek, 195. 

2) Du Toit: Onderwys aan die Kaap onder die Bataafse 
Republiek, 2. 

3) Du Toit, 28, 39. 
Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 14. 

4) Du Toit, 43. 
Venter, 13. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 230. 
Greyling: Christolike en Nasionale Onderwys I, 119. 
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gevolglik afgelei word dat die posisie van godsdiens

onderwys dieselfde as voorheen was, behalwe dat dit nie 

so sterk dogmaties gekleurd sou wees nie. By die ho~r

skoolvakke sou in elk geval die eerste beginsels van 

die Christelike leer onderrig word, 11 ZOO veel mooglyk 

naar leiding van het Kerk-genoodschap, waartoe derzel

ver Ouderen behooren of behoord hebben."l) 

So is die Gereformeerde onderwys vervang deur 'n 

godsdiens bo geloofsverdeeldheid. Wat onder die 

H.O.I.K. veral dogmatiese onderrig was, met die Heidel

bergse Kategismus as vernaamste leerboek naas die Bybel, 

sou nou nie langer van toepassing we8s nie. 2) 

Die kreet dat die onderwysordonnansie bepaal het 

dat daar geen godsdiensonderwys meer sou we8s nie, en 

dat die wet 'n heidense skoolwet is, was egter on~egver

dig.3) De Mist het tog wel godsdiens en die opvoeding 

van die jeug as die twee steunpilare van die maatskappy 

beskou. 4 ) 

Soos reeds verduidelik is, het De Mist die tyd-

gees van Europa vertolk. Die einddoel van die mens word 

uit die ewige na die tydelike verl~, daar die kind min

der tot hemelburger en meer tot w~reldburger gevorm moes 

word.5) Tog was 'n Christendom bo geloofsverdeeldheid 

vir die Kapenaars 'n vreemde ideologie, asook die ver

breking van die direkte verband tussen kerk en onderwys. 

Hierdeur het die sisteem van De Mist skipbreuk gely. 

1) Du Toit: Onderwys aan die Kaap onder die Bataafse 
Republiek, 32. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 231-232. 

2) Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 16. 
Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys I, 119. 

3) Du Toit, 55. 
Malherbe: Education in South Africa, 51. 

4) Du Toit, 15. 
5) Van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Repu

bliek, 193. 
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Die Kapenaars het liewer die voordele wat eventueel uit 

die ordonnansie kon voortvloei, opgeoffer as om 'n onder-

wys, volgens hulle insigte, te h~ wat nie 'op hul gods

diens gepaseer was nie. 1 ) 

(e) Re~ling van die godsdiensonderwys onder Engelse 
bestuur in Kaapland. 

Na die verval van die Bataafse bewind het 'n nuwe 

gees in die godsdiensonderwys kenba&r geword. 'n Groep 

Engelse propagandiste soos die Kwakers, Metodiste, e.a. 

het bygedra tot die vorming van die Britse Koloniale be

leid2) en dit het vanselfsprekend ook invloed op die 

godsdiensonderwys in die Kolonie uitgeoefen. 

Voorlopig is die stelsel van onderwys, los van die 

kerk, soos deur De Mist voorgestel, duur die onmiddel

like opvolgers van die Bataafse amptenare laat vaar. 

Sir John Cradock het, deur sy reorganisasie van die 

Voorleserskole in 1812, die noue verband bestendig wat 

voor die Bataafse tydperk tussen skool en kerk bestaan 

het. Die amp van koster en voorleser sou met die van 

onderwyser verbind word. Die skoolkommissie het selfs 

sedert 1813, toe die naam verander is tot Bybel- en 

Skoolkommissie, Bybelverspreiding tot sy lys van werk

saamhede toegevoeg gekry.3) Aanvanklik was daar •n ver

soenende houding van die owerheid om die bevolking se 

godsdienstige gevoelens te bevredig en was daar nie veel 

1) Van der Merwe: Die Kaap onder die Bataafse Repu
bliek, 193. 

2) Muller: Die Britse Owerheid en die Groot Trek, 9. 
3) Vos: Histories-Kritiese Studie van die Leerplan en 

Leerboek in Hollands/Afrikaans op die Kaaplandse 
Middelbare Skole, 1806 - 1940, 1. 
Malherbe: Education in South Africa, 61. 
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verandering ten opsigte van die inhoud van die onderwys 

nie. 1 ) Onomskrewe godsdiensonderwys het deel van die 

skoolopvoeding bly uitmaak, en in omvang het dit ge-

wissel volgens geaardheid en omgewing. Die onderwys 

het nog steeds •n kerklik-leerstellige deel ingesluit 

en die Heidelbergse Kategismus was nog in gebruik. 2 ) 

In 1837 is bv. nog deur die Bybel- en Skoolkom-

missie per rekwisisie 75 Korter Kategismus vir Byeen

komste (Engels) aangevra.3) Die liggaam het nie alleen 

die verspreiding van Bybels onderneem nie, maar ook die 

daarstelling van •n onderwysstelsel met die Bybel as 

grondslag. 4 ) 

Die Bybel- en Skoolkommissie sou egter nie sy ho~ 

ideale heeltemal verwesenlik sien nie. Lord Charles 

Somerset het reeds ander gedagtes gekoester en die taal 

van die Bybel en die godsdiens onderdruk, hoewel die 

Heidelbergse of Skotse Kategismus op die Engelse skole 

onderrig sou word.5) ,.Godsdienstige beginsels" deur 

medium van Engels was een van die skoolvakke. 

Omdat die skool uit gemengde rasse en gelowe sou 

bestaan, word hier die begin van die gemengde staatskool 

van vandag met neutrale godsdiensond~rwys aangetref. 

Nog net wetgewing was nodig om onsektariese godsdiens

onderwys in die skole in te voer, en dit het in 1841 

gebeur.7) 

1) Vos: 'n Histories-KritiesG Studie van die Leerplan 
en die Leerboek in Hollands/Afrikaans op die Kaap
landse Middelbare Skole, 1806 - 1940, 1-2. 
D~ Toit: Onderwys in Kaapland, 65, 66. 
Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, 34. 

2) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 233. 
3) Malherbe: Education in South Africa, 66 - Voetnoot 27. 
4) Malherbe, 62. 
5) Greyling, 36. 
6) Du Toi t, 69. 
7) Greyling, 36. 
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Die Bybel- en Skoolkommissie h~t voortbestaan 

totdat Sir John Hersch~l in 1839 sy belangrike bydraes 

tot die godsdiensonderwys gelewer het deur die los

making van die onderwysprofessie van die kerk, die in-

stelling van godsdiensonderwys op 11 bre~ Christelike 

grondslag", die verwysing van dogmaties~ onderrig na 

die predikante en die instelling van •n gewetensklousule 

vir ouers. 1 ) 

Die aspirant-Voortrekkers en hul voorsate het dus 

veral met die godsdiensonderwys te doen gekry soos 

onder die ordonnansie van De Chavonnes van toepassing 

was, en soos later voortgesit is onder die stelsel~n 

die Bybel- en Skoolkommissie. Vir vergelykende doel-

eindes is dit egter nuttig om hier ook na die onderwys

wet van 1865 en sy gevolge te verwys, aangesien dit 'n 

b0sliste invlo~d op die Transvaalsc godsdiensonderwys 

gehad het, en wel meer bepaald op die Burgers-Voorstel

wet van 1874 en die C.N.O.-stelsel wat na 1881 in swang 

was en vervolg is in die C.N.O.-stryd na 1902. 

Hierdie wet van 1865, wat oor die aanbevelings 

van die Watermeyer-Kommissie van 1863 gehandel het, het 

die onderwys en godsdiens geskei. 2) Dit word in Art. 7 

soos volg omskryf: 

11 The managers of the school may provide for the 

religious instruction of the scholars at an hour set 

apart by them for that purpose, in addition to the ordi

nary school hours, but no scholars shall be compelled 

to attend at that hour for religious instruction without 

1) Van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese op 
die Kaapse Skoolwese, 63-64. 
Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 20. 
Greyling: Christelik~ en Nasionale Onderwys I, 120. 

2) Du Toit: Onderwys in Kaapland, 94. 
Venter, 28. . 
Malhcrbe: Education in South Africa, 96-97. 
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the consent of their parents or guardians."l) 

Hewige vcrset teen hierdie V8rw~reldliking van 

die skool - deur die kerk- en skoolorders van De Mist 

reeds in die vooruitsig gestel- is ontketen, waarby 

onder m8er ds. S.J. du Toit innig betrokke was. 2 ) 

Later, in sy hoedanigheid as Superintendent van Onder

wys in die Suid-Afrikaanse Republiek, kon hy uit sy 

eie ervaring put tot die voordeel van die Transvalers. 

Ook het Transvaal van die Kaapkolonie geleer om 'n 

C.N.O.-stryd te voer. 

(f) Godsdiensonderwys op die voorpostc. 

Die aspirant-Voortrekkers en hul voorsate het, 

soos reeds opgemerk is, te doen gekry met 'n stelsel 

van onderwys waar ~odsdicnsonderwys die toonaangewende 

vak was en, in navolging van die ordonnansie van De 

Chavonnes, die hoofdoel van die godsdiensonderwys was 

om die leerlinge voor te berei as lidmate van die kerk?) 

Die invloed van nuwe maatre~ls wat telkens veranderinge 

op onderwysgebied teweeggebring het, sou dus nie deur 

hierdie toekomstige burgers van die z.A.R. gevoel word 

nie, aangesien gebeurteniss~ op die grense reeds hul 

beslag begin kry het. 4) 

Aangesien die grensbewoners die tradisionele gods-

dienstige opvoeding genict het, sal mens by hulle sekere 

1) Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 28. 
Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, 42. 
Malherbe: Education in South Africa, 96-97. 

2) Greyling, 42. 
Greyling: Christelike en Nasionale Onderwys I, 
121-124. 
Du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, 45. 

3) Snyman: 'n Histories-kritiese Stude van die Smuts
Onderwyswet van 1907, 82. 
Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 

4) Lugtenburg: Geskiodenis van die Onderwys in die 
S.A.R., 10-15. 
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karakteristieke eienskappe verwag wat ook hu1 gesind

heid teenoor godsdiens en godsdienstige opvoeding sou 

kenmerk. 

Du Toit vcrklaar dan ook dat die eenvoudige mense 

van die binneland sekere kerneienskappe vertoon het, 

soos bv. hul sterk godsdienssin wat as belangrike teen

wig gedien het om hul1e teen 'n totale verva1 in 'n 

toestand van barbarisme te vrywaar. 1 ) Die innige gods-

dienssin van die Boere in die Kaapkolonie op die voor-

poste het skering en inslag van hul 1ewe gevorm. Dit 

hGt veral aan hu1 denkbee1de oor opvoeding en onderwys 

rigting gegee, sodat ook dit vir hu1le 'n afgeronde, in 

sigself genoegsame geheel geword het, aanpassende by 

die eenvoudige lewe onder die bestiering en beskerming 

van die Voorsienigheid. 2) 

Die kinders het grootgeword in die gewoonte dat 

smorens vroeg, by die eerste dag1umier, die psa1mgesang 

oor die velde weerk1ink het, en na die aandete is die 

dag weer afgesluit met 'n hoofstuk uit die groot fami

liebybel, 'n psalm of gesang, soms ook 'n lied uit 

Willem Sluyters, waarna die vader sy huis en hawe aan 

die beskerming van God opgedra het.3) 

Die onderwys by hulle was van primitiewe aard en 

uiters boperk in omvang, maar op grond van die waarde wat 

hul1e aan die Bybel geheg het, moes die kind in die 

eerste p1ek in staat wees om daardie boek te 1ees. 4 ) 

Die rondtrekkende o n d e r w y s e r, gewoonlik 

een of ander mislukking, het vir die grensbot::re handig 

1) Du Toit: Onderwys in Kaap1and, 34. 
2) Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 

Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S .A.R., 11. 

3) Lugtenburg, 10-15. 
4) Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 
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te pas gekom. As een van die kinders oud genoeg was om 

belydenis van die geloof af te 1~, is 'n meester gehuur 

wat dan vir drie of ses maande a11e kinders van die ge-

sin onderrig het, maar in besonder die be1ydeniskatki

~s&nt. Daar was we1 'n verski1 in metode, maar weinig 

in doe1, en daarom het die Bybe1 en Vraeboekie 'n be-

1angrike p1ek onder die 1eerboeke ingeneem. In somm.ige 

geva1le het die kategetiese onderrig en ook die· huis

godsdiens onder die meester se p1igte geva1. Daar was 

egter, beha1we die rondtrekkende onderwyser, ook hier 

en daar die gemeenskapsonderwyser, of die ouers het self 

die kinders geleer. 1 ) 

In 1743 het Baron G. van Imhoff die onderwystoee-

tande in die binneland verbeter. Niemand sou bv. toe-

gelaat word om in die binneland onderwys te gee alvorens 

hy nie deur die kerkraad ondersoek is nie. 2 ) 

Die kerk het onverbiddelik voldoen aan die min-

mum-vereiste, nl. dat die 11 aanneming" die toelating tot 

beide die kerk en die staat sal wees.3) Daarby is trou 

sonder om 11 aangeneem" te wec.s as 'n onmoontlikheid beskou 1 

'n verdere prikkeling dus om aan die eise van die kerk te 

voldoen. 4 ) 

Die ou Kolonie-skooltjies en tuisopvoeding het die 

Voortrekkers van ana1fabetisme gered, want hulle het die 

vo1k Bybelvas gemaak. Aangesien elke ouer vurig begeer 

het om sy kind ge1eerd te kry om be1ydenis van die ge-

1oof te kan afl~, het hu1 1iefde vir hul kerk 'n waarde 

ver1een aan en 'n ver1ange laat ontstaan na onderwys 

1) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S .A.R., 10-15. 

2) Du Toit: Onderwys in Kaap1and, 32: 
3) Bosman: Onderwys en die Groot Trek- Gedenkuitgawe 

DIE HUISGENOOT, Des. 1938, 159. 
4) Lugtenburg, 11. 
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wat andersins skaars sou bestaan het. 1 ) 

Die ver1igte denke van De Mist en later bewind-

hebb~rs aan die Kaap het nie die invloed van die De 

Chavonnes-Ordonnansie in die buitedistrikte en op die 

grens maklik gestuit nie. Dit was dan ook die heersende 

idees van 'n lang tydperk wat in hiGrdie ordonnansie 

beliggaam was, wat deel van die Trekkers se 1ewensbe

skouing geword en gebly het tot in Transvaal. 2) Die 

godsdiensonderwys het mcegehelp om die Calvinistiese be

ginsels tuis te bring. Hierdie grensonderwys, so primi-

tief van aard in sy geheel gesien, was 'n besondere 

oefenskoo1 vir die onderrig wat later op trek en in 

Transvaal sou geskied.3) Die Bybel was die rigsnoer en 

het van die Afrikanervolk 'n godsdienstige volk sonder 

w0erga gemaak. Hierdie pioniere het die wilde woesteny 

van die Kaap tot die Sambesie getem met as vernaamste 

wapen hul onwrikbare geloofsvertroue, onder daardie 

onderwysstelse1 opgedoen. 4) 

3. Godsdiensonderwys tydens die Groot Trek. 

(a) Twee grondbegrippe. 

Wanneer godsdiensonderwys en godsdienstige aange-

1eenthede in Transvaal en tydens die Groot Trek onder-

soek word, moet gedurig in gedagte gehou word dat met 

die algemene skoolonderwys grootliks godsdiensonderwys' 

in sy direkte of indirekte vorm bedoel word. Vo1gens 

1) 'Venter: Die'Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 8-10. 

2) Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 
Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S .A .R., 11. 

3) Lugtenburg, 12-15. 
4) Venter, 9-10. 

Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 225-226. 
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die teorie en praktyk van die onderwysstelsel volgens 

die De Chavonnes-Ordonnansiu, het alle laer onderwys 

afgestuur op die voorbereiding vir die afl~ van die 
./ 

belydenis van geloof, en op die voorposte en tydens 

die Trek, selfs in Transvaal, is die Hollandse skool-

tradisie V<ol). die agtiende eeu soos deur die De Chavonnes-

Ordonnansie vasgel~, gehandhaaf, en het dit die grand

slag gevorm waarop voortgebou is. 1 ) 

Oral waar daar in vertellings, dagboeke, 

skoolv~rslae, ens. tot aan die einde van die negentiende 

eeu dus melding gemaak word van o n d e r w y s, word 

godsdienstige opvoeding, in watter vorm ook al, sterker 

beklemtoon. 

Daarbenewens was godsdiens en godsdienstige 

aangeleenthede ook innig verweef met die godsiensonder

wys van die kinders, omdat dit die atmosfeer was wat 

die kinders spontaan ingedrink en waarin die plantjie 

van geloof sy teelaarde gevind het. 

As die onderwys, en meer bepaald godsdiens

onderv:ys, dus geYsoleer sou word tot die blote doelbe

wuste, formele aanbring van Bybelkennis binne die skool

mure, sou die hele aspek van godsdienstige opvoeding 

dus g~weld aangedoen en eensydig voorgestel word. 

Daarom eal die godsdiensonderwys in hierdie en die eers-

vdgende hocfstukke gedurig gesien word teen 'n agter

grond van en in verhouding tot kerklike bedrywighede, 

hetsy die formele kerklik-kategetiese onderrig (van die 

beginjare tot ongeveer 1850), hetsy die minder opset

like godsdienstige verrigtinge waaraan div Trekkerkin

ders gereeld deelgeneem het en wat die geestelike lewe 

l) Snyman: 'n Histories-Kritiese Studie van die Smuts
Onderwyswet van +SQ7, 82. 
Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 
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en ontwikkeling gevoed het. 

Die Trekkers self het godsdiens en opvoeding 

dan ook nie geskei nie, maar hulle onder een hoof saam-

gevat, soos later meermale sal blyk. 

Daar sal dus, behalwe aan die formele skool

onderrig in sy georganiseerde vorm, ook aan die gewone 

kerklik-godsdienstige opvoeding aandag bestee word, 

want as hierdie indirekte godsdiensonderwys oor die hoof 

gesien word, kan die indruk by die deurlees van eerste

handse vertellings ontstaan dat godsdiensonderrig maar 

weinig aandag in vergelyking met die algemene bedrywig-

hede geniet het. 

Kerk en skool, godsdiens en onderwys mag nie 

geskei word nie, veral nie in die pionierstydperk toe dit 

so goed as een was nie. Godsdiens, gods&iensonderwys en 

algemene onderwys was alles so onopsigtelik maar onaf

skeibaar vermeng en verweef met die Christelike w~reld

beskouing wat letterlik elke terrein van die lewe betrek 

het. Waterink stel hierdie verskynsel soos volg: 

11 In heel het leven wordt de dienst Gods en de 

vroomheid als de groote dragende kracht erkend. Van 

het allerprilste der jeugd tot op den ouderdom werkte 

het godsienstig onderwys op het leven in. Gezin en 

school, biecht en preek, lectuur en kunst, alles werkte 

mede om het leven te brengen onder den band van den 

dienst Gods."l) 

(b) Godsdiensonderwys in al sy aspekte op die Trek. 

In 1835 het die Voortrekkers as georganiseerde 

groepeenhede die Kaapkolonie begin verlaat op hul noord-

l) Waterink: De Historie van de Paedagogiek, 284. 
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waartse trek. Hulle het uit dien~ordoostelike grens

gebiede g8trek, daar waar, op onderwysgebied oor die al-

geme8n nog steeds die tradisionele opvattings in swang 

was. 

Die trekkende Boere was op twee dinge uiters 

gcsteld, nl. hul godsdiens en die onderwys en opvoeding 

van hul kinders, sake wat volgens hul opvoeding in in

nige verband met mekaar gestaan het. 1 ) 

Hierdie mense was een in geloof, want oor die 

algemeen is hul lewens ingerig volgens die leer wat 

hulle bely het. Die lees van die Bybel, die daaglikse 

gebede, en die sing van die psalms en gesange was on

veranderlike kenmerke van hul swerwerslewe. 2 ) Hulle 

het dan ook aan hul kinders geleer om hul Bybel en hul 

kerk te eerbiedig.3) 

Vanaf die begin het hulle dus uitgesien na 'n 

geordende predikant en na skoolmeesters. 4 ) Hulle kon 

egter nie daarin slaag om predikante te vind wat ge-

willig was om saam te gaan nie, aangesien die predikante 

van die Ned. Gerf. Kerk sterk teen die Trek gekant was. 

Hulle het dit as 'n sondige, opstandige daad beskou. 

Verder was die predikante ook staatsamptenare wat deur 

die staat besoldig is en hulle wou nie hul huise vir 'n 

swerwerslewe verruil nie.5) 

1) Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 3. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 10. 
Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A.R., 16. 

2) Van Wyk: Godsdiensonderwys en die Vorming van die 
Sedelike Persoonlikheid, 12. 

3) Diamond Fields Advertiser, 13.1.17. 
4) Gerdener: Die Kerk en die Groot Trek- Gedenkuit

gawe DIE HUISGENOOT, Des. 1938, 31. 
5) Ibid. 

Lugtenburg, 16. 
Cory: The Rise of South Africa lV, 2. 
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Die sendeling, Erasmus Smit, wat in 1837 as 

predikant van die Trekkers georden is, moes in die be-

hoeftes voorsien as eerste lGraar vir die reisende ge

meente.1) Ander persone wat as geestelike leiers onder 

die Trekkers opgetree het, was Sarel Cilliers, eerw. 

Lindley en eerw. Archibald. 2 ) 

Hierdie p~rsone het bulle veral met die ~ei

ding by godsdienstige verrigtinge besig gehou. Eerw. 

Smit se bedrywighede is breedvoerig in sy dagboek be

skryf, maar ook ander persone het getuig hoe hy twee

maal per Sabbat die godsdiens gelei het en tweemaal per 

week saans die biduur.3) 
\ 
~ 

Hierdie algemene godsdienstige handelinge het 

dee~ uitgemaak van die kind8rs Se godsdienstige opvoeding 

op die Trek. Eerw. Smit getuig dat niemand van die diens-

te af weggebly het nie. Die verrigtinge het ook die vorm 

van stigtelike gesprekke aangeneem. 5) 

Katkisasie, die kerklike katkisasie, het een 

van die vernaamstE: take van die leraars uitgemaak en 

was in hierdie tyd ook deel van die skool-, huis- en 

kerklike opvoedingsbedrywighede. Eerw. Smit vermeld 

dan ook verskeie malG in sy dagboE:k hoe hy hom met bier

die sy van die godsdiensonderwys besig gehou het. So 

vermeld hy hoe die ouers van katkisante en ander lidmate 

sy katkisasies bygewoon het, 6 ) en hoe hy die"katechoe

menen" onderwys het.7) 

1) Smit-joernaal-Preller: Voortrekkermense II, 61, 80, 
83, ens. 

2) Smit-joernaal - Preller, 80, 81, 83, 166. 
3) Schultz-joernaal, aangehaal deur Gerdener: Die Kerk 

en die Groot Trek- Gedenkuitgawe DIE HUISGENOOT 
Des. 1938, 31. 

4) ~~~,-~. Smit-Joernaa1 - Pre1ler, 142. 
5
6

) ~-l~4-+2o Ibid., 142. 
) ~~~~~,-~~ Ibid,, 141. 

7) ~~~~, ~4 4 • Ibid., 144. 
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•n Goeie voorbeeld van godsdienstige opvoeding 

van kerkwe~ is die vermelding van die wyse waarop die

selfde 1eraar die seun Jacobus Hattingh kategeties onder-

rig het. Hy het veral aandag aan die belydenisvrae en -

antwoorde geskenk, en ook aan die gebedslewe. Deur ver

maning, onderrigting en 11 woordewisseling" het hy die 

seun geleidelik hierin bekwaam gemaak.l) 

So ernstig het die ouers die geestelike heil 

van hul kinders op die hart gedra, dat s~mmige selfs op 

die Trek omgedraai het om eers die sakrament van die 

hei1ige doop aan hul kinders deur geordende predikante te 

laat bedien. 2 ) Geen wonder dan ook dat hulle die doop-

belofte ten opsigte van hul kinders in so 'n ernstige 

lig beje~n het nie en so naarstiglik daarna gestreef 

het om hulle te laat voorberei om die belydenis van die 

geloof te kan afl~. Hierby het die geestelike voor-

gangers dan ook waardevolle h~lp verleen. Kategetiese 

onderrig, die afle van die belydenis van die geloof, 

was immers die kroon op die godsdiensonderwys. 

Daar was dan die noue verband tussen kerk-

like en huislike godsdiensonderwys wat sy uiterlike be

liggaming daarin gevind het dat predikante op die Trek 

en in die wildernis van Transvaal self ook die a1gemene 

skoolonderwys behartig het,3) dat skooltente en skool-

1okale vir kerkdienste beskikbaar was en kerkgeboue weer 

as skoollokale gedien het. 4 ) 

Ook die s t a a t het bemoeienis met die 

l) Smit-joernaal- Preller: Voortrekkermense II, 243. 
2) Hattingh-herinneringe - Preller: Voortrekkermense I, 

136, 137. 
3) Ibid., 239. 

Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 241. 
4) Preller: Voortrekkermense II, 204. 

Staats Courant, 13.1.60. 
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godsdiens en onderwys gemaak, dit konsekwent onder een 

hoof saamgevat, en wat die onderwys betref,,dit as die· 

godsdienstige opvoeaing van die toekomstige burgers be

skou, soos blyk uit die volgende: 

Gerrit Maritz en ander uit sy Trek het reeds 

. by die aanvang gepra~t oor die oprigting van 'n goeie 

godsdienstige en maatskaplike inrigting.l) 

Piet Retief, Goewerneur van die Trekkers, se 

eerste sorg was die re~ling van die godsiensonderwys en 

die bediening van die kerklike sakramente. Met sy be

vestiging as goewerneur en die aflegging van sy ampseed 

by Vetrivier, moes hy tydens 'n hele godsdienstige sere-

monie, deur eerw. Smit daartoe versoek, sy hand 1~ op 

die plek in die Heidelbergse Kategismus waar die woorde 

voorkom~ 

....... of •t Onderwys in die Christelike Leer, 

die in de Nederduitse Gereformeerde Kerken en Scholen 

gebruikt wordt ..... "2) en hy moes 'need afl~ dat hy die 

Hervormde Gereformeerde Nederduitse Geloofsbelydenis sal 

beskerm, help voortplant en bewaar.3) 

Nog duideliker kom die verband tussen staat, 

k~rk en onderwys uit in Art. 13 van die Natalse grondwet, 

wat na die oorwinning op Dingaan opgestel is en wat lui: 

.,De Raad zal ook een wakend oog over de Gods

dienst ~n Scholen moeten houden, en alles aanwenden tot 

bevordering derzelve." 4) 

Daar was op die Trek geen sprake van gereelde 

s k o o 1 o n d e r w y s nie, en tog het die noodsaak-

1) Smit-joernaal- Preller: Voortrekkermense II, 61. 
2) Ibid, 106. 
3) Ibid., 105. 

Preller: Pict Retief, 107. 
4) Preller: Voortrekkermense VI, 77. 
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likste onderrig van die jeug nie ontbreek nie. 6 ) So 

goed moontlik is in al die laers vir die godsdienstigc 

lewe en godsdienstige opvoeding gesorg. Geen steen is 

onaangeroerd gelaat om te voorkom dat die trekker-lewe 

sou lei tot verwaarlosing van die ou gevestigde gebruike 

in die Kolonie nie. 2) 

Daar was tog darem 'n pa&r skoolmeesters met die 

Trek saam, alhoewel die aantal hopeloos onto~reikend 

was.3) Al word daar nie in alle gevalle iets omtrent 

die vak godsdiensonderwys gemeld nie, kan met sekerheid 

aangeneem word dat nie alleen na die inhoud nie, maar 

ook wat betref die doel van die onderwys, godsdiensonder-

wys sy plek ingeneem het. 

Die naam van die bejaarde Dani~l Pfeffer by 

Trichardt se Trek word genoem, 4 ) ook die van meester Mac

Donald wat saam met die Liebenbergs vermoor is, 5) van 

kwaai Bernard Oppel met sy plak van buffelk~~ 6 ) van 

Wynand r/J.are, 11 legerschoolmeester" by Pit.:t Retief wie se 

twee, en later drie, skooltente soms vir kerkdienste ge

bruik is7) en van Jan Snyman se tentskool, maar met die 

naam van die onderwyser onvermeld. 8 ) 

Van sekere onderwysers se werk ten opsigte van die 

godsdienstige opvoeding van die jeug word egter wel meer 

vermeld, al hf.t dit soms meer met die gesindheid as met 

die werklike godsdi6nsonderrig te doen. 

So word dit vermeld dat eerw. Smit by sy leraarsamp 

1) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 6. 
2) Gerdener: Die Kerk en die Groot Trek- Gedenkuitgawe 

DIE HUISGENOOT Des. 1938, 31. 
3) 'Bredell en Gro bler, 6. 
4) Preller: Dagboek van Louis Trichardt, 50, 69, 107. 
5) Preller: Voortrekkermense IV, 26. 
6) Ibid., 120. 
7) Preller: Voortrekkermense II, 203. 
8) Bosman: Onderwys van die Groot Trek- Gedenkuitgawe 

DIE HUISGENOOT Des. 1938, 177. 
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en bygestaan deur sy vrou, godsdiensonderwys aan grote

rige jongmense gcgee het. 1 ) Ook Hattingh het vsrt~l 

ho~ verdienstelik eerw. Smit hom op hierdie gebied ge

maak het. 2 ) 

Tielman Roos, die onderwyser by PotgietE.:r, het 

ond8r m0er vir die jong Paul Kruger skoolgehou. Die 

President hE.:t in sy vertellings hierdie onderwys aan 

die wat hy van sy vader gekry het, verbind, en dit het 

grotendeels op godsdiensonderwys nGergekom. 3) 

Van Barnard Hobbel (klaarblyklik dieselfde as 

Johanna Smit se Bernard Oppel) het L.C. de Klerk in be

sander die feit beklemtoon dat hy 'n Christen was. 4) 

Vir die godsdiensonderwys is so 'n mededeling veelseggend. 

Van meester Koos Nel, di~ Voortrekker wat later 

by Mooirivier skoolgehou het, word vertel dat hy 'n 

baie godsdienstige man was. Die leerboeke wat hy by 

die onderrig gebruik het, was hoofsaaklik die Bybel en 

die psa~en gesangboek.5) 

Eerw. Smit verhaal dat hy in Nov. 1836 tydens 'n 

besoek aan lVIodderri viersprui t 'n "schone, vrome j ongeling" 

van negentien jaar oud ontmoct het wat reeds besig was 

met die gee van 11 nuttig schoolonderwys" aan jong kinders. 

Ook sy ouers was godsdienstige mE-nse. 6 ) 11 Nuttige" 

onderwys deur so 'n godsdienstige jongman kon in die 

woorde van 'n predikant net een betekcnis h~, veral as 

daar aan eerw. Smit se kategetiese bedrywighede gedink 

word. Dit het beteken dat godsdiensonderwys tot sy 

volle reg gekom het. 

1) Preller: Voortrekkermense I, 239. 
Anna Steenkamp: Joernaal van 'n Voortrekker (getik), 4. 

2) Preller, 137. 
3) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 

6-7. 
4) Preller, 210. 
5) Ibid. IV, 138. 
6) Ibid. I, 65. 
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Aangesien daar egter hopeloos te min onderwysers 

vir al die Trekkerkinders was en skoolonderwys maar baie 

ongere~;;ld plaasgevind het, was die o u e r s verant

woordelik vir die meeste onderwys, wat veral uit gods

diensonderrig bestaan het. 1 ) Om die kinders te leer, 

was 'n essensi~le deel van die ouers se pl~gte, want 

elk8 kind moes lidmaat van die kerk word, en dis van 

die waardevolste tradisies dat die kerk geen lidmate sal 

aanneem wat nic kan lees of skryf nie. Daarom moes die 

kinders le(:.;r. 2 ) 

Die Voortrekkervrou het die wa op die trekpad om-

geskep in 'n tuiste waar Gods Wovrd in 'n gewyde atmos

feer oopgeslaan en gelees kon word. Die kinders is op-

gevoed om beskaafde, godvresende lede van die samele- -

wing te word.3) Hierdie godsdiensonderwys het vir die 

groter kinders veral saans plaasgevind~ maar die kleiner 

kinders het veral gedurende die dag aan moedersknie ge

leer.4) 

Die onopsetlike sedelik-godsdienstige opvoeding 

blyk onder meer uit wat Johanna Fick, 'n Voortrekker-

vrou, aan mev. Rompel-Koopman meegedeel het en soos dit 

beskryf word in 11 In het Land van Piet Retief". Hieruit 

blyk dat, wanneer die Trek na 'n moeilike skof tot stil

stand gekom het en die dankpsalms in alle opregth~id 

gesing word, dit 'n onvergeetlike indruk op die kinder-

gemoedere gemaak het, want almal het besef dat hulle 

wcrklik beskerm was.5) 

'n Treffende voorbeeld van die godsdienstige vorming 

van die kinderlewe deur vrome moeders word gelewer deur 

l) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 
6-7. 

2) Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 10. 
3) Postma: Die Kind en die Groot Trek- Gedenkuitgawe 

DIE HUISGK~OOT Des. 1938, 156. 
4) Preller : Voortrekkermense I, 239. 
5) Postma, 157. 
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die Voortrekker F.P. van Gass. Nadat terloops gemeld 

word dat hy ook leer lees en skryf hct, word verder 

melding gemaak hoe sy aangenome moeder haar Christe

like invloed op die jong seun laat geld het. Geloofs-

vertroue het, as gevolg van haar doelbewuste en opset-

like bemoeiing met die godsdienstigo opvoeding van die 

seun, by hom tweede natuur geword.l) 

Gereelde Christelike vermanings was natuurlik deel 

van hierdie opvoeding. So het Eerw. Smit bv. sy seun 

vermaan toe die oor sy armoede gekla het: 11 En zie vooral 

op God, Die voor u, myn kind1 en voor uwe breeders en 

ouders tothiertoe gezorgd heeft. Die God zal verder 

wel voor ons en u zorgen; •.•.. Zorg maar voor uwe ziel; 

en bid veel tot God en Christus." 2 ) Geen wonder dat die 

Voortrekkers en hul kinders tot sulke dade van geloofs-

vertroue in staat was nie. 

Volgens L.C. de Klerk is die Bybel en gesangboek 

gebruik vir godsdienstige opvoeding, nie alleen vir 

11 boekevat" nie, maar ook vir 'n ,bietjie leer". 3) 

Boek0vat was die inleiding tot die verdere godsdiens-

onderwys. 

Pres. Kruger het vertel dat die ouers besef het 

dat hulle in 'n land was waar dit nie maklik sou gaan 

om die versuimde in te haal nie en dat die geestelike 

agteruitgang van die nageslag die ondergang van die volk 

sou beteken. Daarom het elke Boer sy kinders leer lees 

en skryf en hulle in Gods Woord onderrig. Wanneer hulle 

saans klaar ge~et het, moes die kinders elk 'n stuk uit 

die Heilige Skrif voorlees en navertel. Ook moes hulle 

1) Preller: Voortrekkermense I, 85, 96, 99. 
2) Ibid., 11, 100. 
3) Ibid. I, 239. 
4) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 

6. 
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gegewe verse oorskryf of van buite leer. Dit was die 

wyse waarop hy as kind saans Bybelonderrig by sy vader 

ontvang het. 1 ) 

Op dieselfde wyse het Johannes Breedt ook saans 

by sy vadur les opges~. 2 ) 

Anna Steenkamp het, volgens haar eie vertelling, 

haar kindGrs veral saans geleer. Sy was as moeder baie 

bly om eerw. Smit op die Trek raak tG loop omdat hy 

hulle ook in Gods Woord kon onderrig. Hulle het toe 

ook gereeld godsdiens gehad en dit het hul reis deur 

die 11 woestyn" veraangenaam toe bulle bemerk dat die Here 

hulle ni6 verlaat het nie.3) Dwanrleur die hBle joernaal 

kom die leser telkens voorbeelde van verhewe geloofsver-

troue te~. So 'n moeder se hele besef van opvoeding 

het om die godsdiens gedraai. Op haar beurt sou sy dus 

haar kinders saans in Gods Woord onderrig het. 

Petronella de Lang~, die tweede vrou van Andrias 

Pretorius, het ook getuig dat haar vader al die kinders 

saans op die uitspanplekke, en oordag ook op die staan

plekko, om hom versamel het om hulle uit die Bybel, 

Hellenbroeck en die Trap der Jeugd te leer lees.4) 

Mev. genl. Piet Joubert het veel te vertel gehad 

omtrent die godsdiensonderrig op die Trek, wat gedeel

telik Sondae plaasgevind het. Behalwe die godsdiens

tige kennis wat bygebring is, moes die kinders ook die 

gewyde sang bemeester. In die oggend is gesange met 

viool, fluit en akkordeon saam geoefen. Die vaders en 

moeders het almal buitekant die tente gesit, en die kind 

wat die mooiste versie geken het, het dit dan opges~ of 

1) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 6. 
2) Preller: Voortrekkermense IV, 145. 
3) Anna Steenkamp: Joernaal van 'n Voortrekker (getikte 

afskrif), 4, 7, ens. 
4) Preller: Andries Pretorius, 378. 
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gesing. Daarna moes hulle almal saam versi~s sing. 

Hulle het boekies gehad van Van Alphen, Groenewegen e

Sluyters waarui t hulle gesing bet. Die note is volgeJ1

die vingcrs van die hand gel0cr. 

1~ die ut, re, mi en ander. 1 ) 

Op of tussen die vi11

Soos dan uit die verklarings van Voortrekkers b

was die skooltyd vir die groter kinders veral ond.ar 

ouersorg smorens vroeg voor sonop en saans by kerslig,

want dan was hulle nie by die vee nodig nie, en verder

Sondae vir suiwer godsdiGnstigu opvoeding. 

Van kleinsaf is die kinders deur woorde en voor-

beelde in hierdie gees opgevoed, met die gevolg dat lan
 voordat hulle kon lees, bulle al baie vw1 die Bybelse 

geskiedenis gewe~t het. Die opvoeding moes egter nog  

verder g<J.an, Hulle moes uiteindelik selfstandig die 1 

Woord van God kon lees, en daarom was 'n essensi~le deel1 

van die opvoeding die onderrig van die kinders in die 

kuns om die Bybel te kan lees. 2 ) 

Op die voorbereidende onderwys het dan die eint-

like kern van die opvoeding gcvolg, die godsdienstige 

opvoeding, die voorbreiding vir die afl~ van belydenis 

van die geloof. Dit was ge~n kleinigheid nie, maar 'n 

1 

1 

1 

1 

1 

deeglike,langdurige onderwys. Dit het 'n deGglike ken- 1 

nis van die Bybelse geskiedenis omvat, tesame met 'n 

sorgvuldige onderrig in die geloofswaarhede van die 

Gereformeerde Kerk, 'n noukeurige oefening in die gods-

.dienstige sang en 'n voortgesette lesing van die Bybbl 

en godsdienstige, geestelike stof.3) 

Die leerplan van die vroe~re meester in die 

1 

1 

1 

1 

1 

1) Rompel-Koopman: Wat Mev. Genl. Joubert 
2) Cootzee: Ondcrwys in Transvaal, 13. 

Vertelt, 44-45. 1 

Preller: Voortrekkermense I, 239. 
3) Coetzee, 14. 

·------
1 

I 
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gesing. Daarna moes hulle almal saam versies sing. 

Hull8 het boekies gehad van Van Alphen, Groenewegen en 

Sluyters waaruit hulle gesing het. Die note is volgens 

die vingcrs van die hand gelber. Op of tussen die vingers 

1~ di8 ut, re, mi en ander. 1 ) 

Soos dan uit die verklarings van Voortrekkers blyk, 

was die skooltyd vir die grot~r kinders veral onder 

ouersorg smorens vroeg voor sonop en saans by kerslig, 

want dan was hulle nie by die vee nodig nie, en verder 

Sondae vir suiwer godsdiGnstigu opvoeding. 

Van kleinsaf is die kinders deur woorde en voor-

beelde in hierdie gees opgevoed, met die gevolg dat lank 

voordat hulle kon lees, hulle al baie van die Bybelse 

geskiedenis gewe~t het. Dio opvoeding moes egtor nog 

verder g.::.tan, Hulle moes uiteindelik selfstandig die 

Woord van God kon lees, en daarom was 'n essensi~le deel 

van di8 opvoeding die onderrig van die kinders in die 

kuns om die Bybel te kan lees. 2) 

Op die voorbereidende ond8rwys het dan die eint-

like kern van die opvoeding gevolg, die godsdienstige 

opvoeding, die voorbreiding vir die afl~ van belydenis 

van die geloof. Dit was ge~n kleinigheid nie, maar 'n 

deeglike,langdurige onderwys. Dit het 'n decglike ken-

nis van die Bybelse geskiedenis omvat, tesame met 'n 

sorgvuldige onderrig in die geloofswaarhede van die 

Gereformeerde Kerk, 'n noukeurige oefening in die gods-

. dienstige sang en 'n voortgesette lesing van die Bybel 

en godsdienstige, geestelike stof. 3) 

Die leerplan van die vroe~re meester in die 

1) Rompel-Koopman: Wat Mev. Genl. Joubert Vertelt, 44-45. 
2) Coctzee: Ondl:rwys in Transvaal, 13. 

Preller: Voortrekkermense I, 239. 
3) Coetzee, 14. 
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Kolonie, van die meester op Trek en van die ouer voor, ge-

durende en na die Trek, was min of mcer dieselfde en het 

tot doel g~had om die kind mondig te maak vir die lewe 

van sy tyd en omgewing.l) 

Die kennis van die Bybelgeskiedenis het die kin-

ders gekry uit die vertcllinge van die ouers, die memo-

riseer van name en feite uit die gewyde geskiedenis 7 

uit die leer van Jacobus Borstius se 11 Enige Korte vragen 

voor de kleine kinderen" en uit die lees; leer en aan-

hoor van die Bybel self. Die Statebybel, gedruk in 

Gotiese lett~r met kanttekening, moes gewoonlik dien vir 

voortgesette lesing van die Heilige Skrif en is met 

ernstige werk0 aangevul, die boeke van Mell 7 Smytegeld 

en a Brake]. 'n Baie gewilde bo~kie onder die kinders 

was veral 11 De Kleine·Printebybel", 'n soort raaisel-

bybel waarin prentjies soms die plek van woorde inge-

neem het. Die boeke van Abraham Hellenbroeck, veral sy 

11 Voorbceld der Godelyke Waarheden", die studie van die 

11 Heidelbergsche Katechismus" en 11 Het Kort Begrip der 

Christelyke Loer" moes dien tot die onderrig in die 

geloofswaarhede.~) Die kursus is, in die woorde van· 

De Klerk, meesal afgesluit met die Tien Gebooie, Twaalf 

Artikels van die Geloof, die Onse Vader en die Kategis

mus.3) 

In aansluiting by wat mev. genl. Joubert aangaande 

die sangonderrig vertel het, dien die volgende samevat

ting: psalms en gesange in gebruik by die erediens is 

1) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A.R., 21. 

2) Coetzee: Onderwys in Transvaal, 14-15. 
Van Wyk: Godsdiensonderwys en die Vorming van die 
Sedelike Persoonlikheid, 12. 
Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 10. 
Postma: Die Kind en die Groot Trek- Gedenkuitgawe 
DIE HUISGENOOT Des. 1938, 156. 

3) P~eller: Voortrekkermense I, 257. 
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gereeld en stelselmatig beoefen; so ook die sing van 

die geestelike liedere van Sluyter, Van Lodenstein, 

Van Alphen en GroGnewegen. 1 ) 

Die opvoeding van die Afrikanerjeug op die Trek 

was, soos Coetzee dit stcl, k~rnagtig, kerngerig en 

kerngesond. Daar was net tyd en geleentheid vir inner-

likhede, vir egte, ware opvoeding. Die opvo~ding 

was 'n voorbereiding met die oog op die eise van die 

lewe hiGr op aarde, maar di t was ook wesentlik 'n voor

ber8iding m<::t die oog op die hiernamaals. 2 ) 

Wanne0r na die u i t w e r k i n g van hi~rdie 

godsdienstige opvoeding gekyk word, kan veral drie res~l-

tate ond<::rskei word. 

In die eerste plek is daar die duide1ike geloofs-

versekerdheid wat die hiernamaals betref. Dit tref die 

leser r0eds in die geval van Van Gass. 3 ) 'n Tweede 

voorbe0ld is die van eerw. Smit so sterwende seun. Die 

metode van vermaning en godsdienstig0 opvoeding van die 

leraar is reeds aangehaal. Toe die betrokke seun dan 

ook sterwend was, het hy, die siek£., teenoor sy vader ver

klaar dat hy die einde van sy lewensreis bereik het. 

Vol goloofsvertrouo het hy telkens psalms gesing en ge

bid.4) Hy was voorberei op die hiernamaals. 

Die Trekkers is deur hul godsdienstige opvoeding 

egter ook gesterk in hul gcloofsvertroue dat God hulle 

sou bewaar en lei in die wildernis. 

11 If you wonder how it is possible that these 

roamers •...• have managed to remain a nation, the answer 

lies in the fact that they have constantly cherished 

1) Preller: VoortrekkcrmGnse I, 257. 
Diamond Fields Advertiser, 13.1.17. 

2) Coetzee: Onderwys in Transvaal, 12. 
3)Preller: 85, 96, 99. 
4) Ibid. II, 117, 119. 



- 35 -

4iheir Bible and their Church," het 'n verslaggewer veel 

later geskryf. 1 ) 

Aan God is telkens die lof en dank toegebring vir .. 
uitredding. Na aanleiding v&n die groot Zoeloe-aanval 

by Boesmansrivier op 10 Aug. 1838, het Anna Steenka.mp 

aangeteken dat die lof en dank die Here toekom, wat 

hulle so wonderlik uit die hande van hul ontelbare en 

bloeddorstige vyand gered, en' hulle die oorwinning ge-

gee het. Die heidene sou hul heeltemal uitgeroei het 

as God di$ nie verhoed het nie. 2 ) 

Die slag van Ebedrivier en die voorafgaande ge-

lofte van Danskraal bly natuurlik die kenmerkendste 

uiting van hierdie geloofsvertroue. 

Regter Kotze van die Z.A.R. het ook in sy boek ver-

klaar dat die Boere met trots op kerk, skool, ens. kon 

wys en s~ dat hulle die godsdiens, wet, orde en vrede be

werkstellig het waar vroe~r niks anders as heidendom en 

dwingelandy was nie.3) Dit is waartoe geloofsvertroue 

gelei het. 

In hierdie geloofsvertroue het die kinders gedeel. 

Di t was die -.:.tmosfeer waarin hulle opgegroei het. Di t 

was die resultaat wat bereik is deur die gedurige opset-

like en onopsetlike, direkte en indirekte godsdienson

derrig wat hulle geniet het. Dit was saad wat op goeie 

aarde geval het. 

In die derde plek het hierdie godsdiensonderrig 

nie alleen 'n deeglike kennis van die Bybel en die ge

loofsleer moegebring nie, sodat die j ongmense kon kwali

fiseer as lidmate van die kerk, maar ook dat daar prak-

1) Diamond Fields Advertiser, 13.1.17. 
2) Anna Steenkamp: Joernaal van 'n Voortrekker (getikte 

afskrif), 7. 
3) Kotze: Het Stichten der Z.A.R. en haare grondwet, 3. 
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ties geen ongeletterdheid we9 nie, omdat 'n leeskennis 

nodig was om 'n lidmaat te kan word. Die Voortrekkers 

se innige godsdienssin het hulle nie alleen teen ongods

dienstigheid beskerm nie, maar ook voorkom dat bulle 

analfabete geword het. Leeskennis was nodig om die 

Bybel te kan lees, en die Bybel was die boek waaruit 

a1 die geskiedenis, aardrykskunde en wetenskap wat aan 

die geslag bekend was, geput is. Die bekende gebeurte-

nisse v~,n die Ou Testament, waarvan so baie toegepas 

kon word op 'n vo1k wat 'n soortgelyke lewe gevoer het, 

het 'n betekenis vir die Trekkers ingehou wat 'n stads

bevolking van Europa ontbeer het. 1 ) 

Wat die leeskennis cetref, was die kerk uiters 

nousienend. By sy basoek aan Transvaal in 1853, het 
~ 

ds. A. Murray van die aannemelinge wat hy in Potchef-

stroom ondersoek het, ges~: 11Myne aanneme1ingen konden 

bykans allen lezen. Slechts dezen werden tot het ver

der onderzoek toegelaten." (Volgens die dominee se 

maatstaf was die Bybelkunde toe egter nie hee1tema1 na 

wens nie.) 2 ) 

En so, sender 'n georganiseerde ste1se1 van onder-

wys, sender hu1pmidde1e, sender gGboue of meubels, het 

die Voortrekker sy kind bew&ar vir verstandelike of sede

like agteruitgang, het hy hom opgevoed in die vrees van 

God. Dit het 'n ges1ag van onversaagde baanbrekers ge-

kweek, gerugsteun deur die sede1ike krag van 'n stoere 

Ca1vinisme wat so naar.stig1ik deur die ouers, enkele 

skoolmeesters en enke1e leraars .tuisgebring is. 3 ) 

4. Pogings tot georganiseerde godsdiensonderwys. 

Hierdie pogings het ten nouste saamgehang met die 

l) Ma1herbe: Education in South Africa, 225. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 242. 

2) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die S.A.R., 
11. 

3) Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 11. 
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soektog na onderwysers, maar ook met die ernstige 

pogings wat aangewend is om predikante vir die emigrante 

te bekom. Behalwe op die skouers van die ouers, sou 

die godsdiensonderrig op hierdie ampsdraers rus. 

(a) Op soek na predikante. 

Die Kaapse Kerk het hom teen die Groot Trek uitge

spreek,l) maar dit het nie die Trekkers verhinder om, 

benewens die hulp van hul sendeling-leraars, 2) ook verdere 

pogings aan te wend om kerklike hulp in die vorm van be-

dienaars of geldelike bydraes vir die oprigting van 'n 

kerk te bekom nie. 

So het A.W.J. Pretorius bv. meer as een poging 

aangewend om deur ds. G.W.A. van der Lingen leraars uit 

die Kolonie te bekom wat na die verdwaalde skape sou 

gaan. 3 ) En so het A.H. PotgieEer in 1841 bydraes gevra 

vir die oprigting van 'n kerk waar hulle hul God kon 

dien om in opregtheid van hart die ewige geluksaligheid 

te mog be~rwe.4) 

Die ge~stelike nood hct veral deur die pleidooie 

van Andries Pretorius5) 'n simpatieke oor in Nederland 

gevind toe onder meer Jacob Swart in geskrifte die aan

dag op die behoeftes van die emigrante gevestig het, 6 ) 

m.-'t die gevolg dat die handelsfirma Klyn & Kie. van 

Amsterdam by monde van hul verteenwoordiger, J.A. 

Smellekamp, in 'n sierlike adres onder andere beloof 

l) Dreyer: Die Voortrekkers en hul Kerk, 3, 5. 
De Bruin: Studic van die Groot Trek, 64. 

2) Preller: Voortrekkermense II, 94, 102, 106. 
Dreyer, 20, 100. 

3) Voortrekker-Argiefstukke 1829-1849, 27. 
Preller: Andries Pretorius, 457. 
Dreyer, 3, 18. 

4) R88/41. 
5) R23/39, R25/39. 
6) Coetzoe: Onderwys in Transvaal, 16. 
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het om behulpsaam te wees 11 tot het verspreiden dier Ver

lichting en Beschaving. ul) 

Smellekamp het aan boord van 11 De Brazilia" onder 

meer 'n kj_s boeke vir die Trekkers gehad. Nog meer 

boeke is deur die kerkraad van Pietermaritzburg aangevra: 

Bybels, psalm- en gesangboeke, predikasieboeke en skool

boeke vir beginners. Godsdienstige boeke, veral Bybels 

en traktaatjies, het by uitstek 'n goeie afset onder die 

Trekkers gehad. 2 ) 

Naas die leermiddele vir godsdiensonderwys het die 

kerkraad we0r eens om die leerkr~6te gepleit in die vorm 

van predikante en onderwysers.3) 

Aan hierdie versoek is voldoon toe deur bemoeiing 

van die Lauts-kommissie met die twecde besoek van 

11 De Brazilia" in 1843 aan Port Natal, die onderwyser 

Martineau en ds P.N. Ham aangekom het. We8ns die 

weiering van die Engelse om hierdie manne te laat ontskeep, 

en omda t die dood ook ingotreb het, het hulle egter 

nie Transvaalse bodem betree nie, 4 ) met die gevolg dat 

georganiseerde godsdiensonderwys in Transvaal met tien 

jaar vertraag is. 

In 1842 het ds. Lindley die verspreidwonende Trans

valers besoek en 103 lidmate te Potchefstroom aangencem.5) 

Hierdie hoogtepunt in die godsdienstige opvoeding was 

vir die tradisiegetroue Trekkers van groot betekenis en 

'n groot stimulus vir die godsdiensonderwys in die ouer

huis en deur die enkele vcrspreide onderwysers. Die af-

1) R/87/41. 
2) Muller: Die Britse Owerheid en die Groot Trek, 195, 138. 

Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 244-246. 
Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 51-52. 

3) Ibid. 
4) Preller: Andries Pretorius, 460. 

Cloete: The History of the Great Boer Trek, 172. 
Van Oordt:, 53-54. 

5) Lugtenburg, 243. 
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gesonderde Trekkers het nou besef dat hulle nie vergete 

was nie en dat die verband met die kerk gehandhaaf sou 

bly. 1 ) 

Die besoeke wat die Kaapse predikante aan Trans-

vaal gebring het, hct die godsdienstige opvoeders aan-

gemoedig om erns met die godsdiensonderwys te maak. 

Tussen die jare 1847 en 1851 is ni~ minder as ses 

kcrklike deputasies deur die Kaapse Sinede na die Trek

kers ge.:;tuur nie. 2 ) Die kerk het sy streng eiese ge-

handhaaf, soos voorheen opgemerk is. Hierdie besoe-

mnde prcdikante was nie alleen godsdienstige opvoeders 

van die jeug nie, maar veral ook inspekteurs van die ge-

lewerde godsdiensonderwys, want dit moet steeds in ge

dagte gehou word dat die onderwys veral uit godsdiens

onderwys bestaan het of dat na godsdiensonderwys ge

streef is, met as doelpaal die belydenis van die geloof, 

wat niks minder was nie as 'n aanbieding tot eksaminering 

in hierdie afdeling. 

So het drr. P.E. Faure en Wm. Robertson bv. in 1848 

op die plaas van kmdt. Gert Kruger nie minder as 109 

katkisante ondersoek nie. 3 ) In 1853 was daar weer di. 

J .H. Neethling en A. Ivlurray. Die bevindings van ds. 

Murray ten opsigte van sy aannemelinge is reeds aange-
4) keer 

haal. Die groot aantal katkisante wat elkeAbelydeni~ 

van geloof afgcle het, lewer bewys dat die godsdiens

onderv·:ys tog wel op 'n bevredigende peil was en da t die 

jeug nie aan die verwaarlosing oorgegee was nie. 

Intuss'"'n het prof. U. Lauts van Rotterdam, bekende 

1) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 243. 
2) Coetzee: Onderwys in Transvaal, 18. 
3) Preller: Andries Pretorius, 460. 

Cloete: The History of the Great Boer Trek, 172. 
Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 
53-54. 

4) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S. A .R. , 11. 
De Bruin: Studie van die G~oot Trek, 69. 
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Trekkervriend, onverpoosd voortgegaan met sy pogings om 

in belang van die geestelike welsyn van diE: emigrante 

te werk, en hy wou probeer verligting bring deur die uit

stuur van 'n predikant en onderwyscrs. 1 ) Onderwyl het 

Andries Pretorius sy mense gemaan om geld in te samel 

sodat hu1 aansoeke om leraars van skeepsgeld vergese1 

kon wces. 2 ) 

Prof. Lauts is bygestaan deur ander pleitbesorgers 

van die Boeresaak, onder meer ds. J. Spyker wat in 1852 

ook 'n warm p1eidooi by prof. Lauts gelewer het om aan 

die Trekkers godsdiensleraars en bekwame skoo1onder-

wysers te stuur, want die mense het 'n dringende be-

hoefte aan voorgangers, en leraars, aan 11 Godsgezanten" 

gehad. 3 ) Die onderwysers is by hierdio ge~erde ver-

samelname inges1uit. 

Prof. Lauts het met proponent D. van der Hoff 

onderhandel, wat sy dienste ook as onderwyser in gods

diens of tale aangbbied het.4) Na jare van beywering 

kon die eerste Hollands predikant wat op Transvaalse 

bodem sou arbei, ds. D. van der Hoff, dan ook aan 

boord gaan na Suid-Afrika om in 1853 by Potchefstroom 

aan te kom as predikant.5) 

So is daar in hierdie behoefte aan georganiseerde 

godsdiensonderwys voorsien deur die verkryging van 'n 

eie predikant wat godsdiensonderrig kon re~l, bemoedig, 

behartig en eksamineer by die aflegging van die be-
.-i 

lydenis van die geloof; en nou kon Anries Pretorius en 
..... 

sy mense dit bekostig om nie goew. G. Cathcart se aanbod 

-· 
1) Engelbrecht: Geschiedenis van de Ned. Hervormde Kerk 

in Z.A. I, xxvi en xxxii. 
2) R74/41. 
3) Erasmus: Ds. Dirk van der Hoff, 39. 
4) Engelbrecht, xxxii. 
5) Engelbrecht: Ibid., Bylae xviii. 

Coetzee: Onderwys in Transvaal, 17, 19. 
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van predikante uit die Kolonie in hierdie tydperk aan 

te neem nie. 1 ) 

Om latere verwysings na kerkverbande beter te be-

gryp, mag hier net verder aangestip word dat ds. van der 

Hoff, nadat hy by sy aankoms aan die Kaap behoorlik ge

orden is, niks meer met die Kaapse Sinode (Ned. Geref. 

Kerk) te doen wou h~ nie. Op 'n Algemene Kerkvergade

ring te Rustenburg in Aug. 1853 is besluit dat geen ver-

eniging met die Kaapse Sinode aangegaan sou word nie. 

Die Trekkers wou ook vry en onafhanklik op kerklike 

gebied wees, en so het die Ned. Hervormde Kerk tot 

stand gekom. 2) 

Hoewel Transvaal kerklik afgeskei was, wou die 

Lydenburgers nie die verband met die Kaapse Sinode ver

breek nie, sodat Transvaal dus feitlik kerklik in twee 

verdeel was, nie oor leer nie, maar oor kerkbestuur. 

Die Pretorius-groep in Wes-Transvaal w~s bv. Van der 

Hoff-aanhangers.3) 

(b) Op soek na onderwysers. 

Hand aan hand met die soektog na predikante, wat 

veral die kategetiese ·sy van die godsdiensonderwys kon 

behartig, het gegaan die pogings om onderwysers te bekom 

wat die Bybelonderwys kon gee en die algemene onderrig 

kon tuisbring wat kon dien as sleutel tot die self

standige lees en bestudering van die Bybel. 

Daar was natuurlik ou Trekkeronderwysers soos 

Tielman Roos en ander wat ook maar onder die verspreid

.wonende Transvale~van plek tot plek voortgearbei het. 4 ) 

1) R411/52. 
2) Cachet: De Worstelstryd der Transvalers, 323. 

·Dreyer: Die Voortrekkers en hul Kerk, 15, 32, 87. 
3) Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis, 131. 

Cachet, 323. 
4) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 

6-7. 
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Uit aangehaalde verklarings en gegewens blyk duiaelik 

dat die godsdiensonderwys wel goeie aandag tydens hier

die ongeorganiseerde tydperk geniet het, sodat dit waar

op T. Roos in 'n brief aan Andri~s Pretorius gehoop het, 

nl. om 'n regering te sien, gevestig op godsdiens, orde 

en sedelikheid,l) of Pretorius se pleidooi om die volk 

te laat vashou aan die 11 onvervalst Evangelie", 2 ) be-

loof het om in vervulling te gaan, want die godsdiens

tige en scdelike opvoeding van die jeug was op 'n 

goeie grondslag. 

Die o~ was nog steeds op Holland en die Kaapko-

lonie gerig vir die toesending van bekwam.e onderwysers. 

Intussen het die Volksraad van Transvaalf na die aankoms 

van die Natallers in 1845, die sorg van die onderwys 

spesiaal aan die veldkornette opgedra. Die deure van die 

Republiek is dan ook wyd oopgemaak vir onderwysers, en 

hulle is as bevoorregte persone beskou.3) In so 'n 

lig is die vormingsw;;;rk van die onderwysers aan die jeug 

beskou. 

Die godsdienstige en sedelike opvoeding van die 

jeug het bv. aan Andries Pretorius die ernstige woorde 

in sy Derdepoort-toespraak op 22 Mei 1849 ontlok, dat 

dio ouers se opvoedingstaak groot verantwoordelikheid 

VtJreis. Hy het onder meer die volgende woorde gebesig: 

11 0, gy vaders, vermaand uwen kinderen soo dat sy •• 

in liefde en vrede en eensgosindheid met elkanderdn 

sullen opwassen, en dat sy dan kunnen verwagten de waare 

gcluk voor byde hunner sie~ ~n lichg~cm bier en hi~r 

1l Voortrekker-Argiefstukke 1829 - 1849, 113. 
2 Ibid., 148. 
3 R111f/45. 
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namals."1 ) 

Met die eerste onderwyser, Martineau, - wat egter 

op see oorlede is - het die hoop met H.F. BUhrmann, as 

beloofde onderwyser, opnuut opgevlam dat 11 godsdiens, 

sedes en beskawing" nou betor onder die emigrante ge-

vestig sou word. BUhrmann het egter tot die politiek 

toegctree. 2 ) 

Deur die vriendelike bemoeiing van prof. Lauts, 

kon alle belanghebbendes egter tog eindelik die vreug~e 

smaak dat 'n pa&r onderwysers, bencwens die predikant, 

ds. Van der Hoff, aan boord gaan na Suid-Afrika.3) 

Met die aankoms van hierdie predikant en onder-

wysers, het daar 'n einde aan die ongeorganisecrde 

godsdiensonderwys in Transvaal gekom. 

5. Samevatting. 

Lank voor die Reformasie reeds het daar in Holland 

en ander Christelike lande 'n onderwysstelsel bestaan met 

godsdiensonderrig as hoofinhoud, en die bykomstige, 

soos l8es en skryf, moes hierdie doel dien en lei tot 

opname in die kerk. 

Na die Reforrnasie het in Holland die Gereformeerde 

owerheidskole ontwikkel. Die Dordtse Sinode het die ver-

houding tussen kerk en staat ten opsigte van onderwys 

bepaal. Die kerk sou by die owerheid aandring op sko1e 

en sou toesig hou oor die godsdienstige karakter van die 

L) R178/49. 
Voortrekker-Argiefstukke 1829 - 1849, 387. 

2) R135/48, R173/49, Rl88/49. 
Stuart: De Hollandsche Mrikanen en hunne Republiek 
in Zuid-Afrika, 192-193. 
Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 62. 

3) Engelbrocht: Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk in 
Zuid-Afrika I, Bylae xviii. 
Coetzee: Onderwys in Transvaal, 17. 
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onderwys. 

Dieselfde beginsels is op die onderwys in die 

Kaapkolonie toegepas. Die inhoud was daar ook godsdiens

onderwys in sy verskillende skakeringe met •n paar by

komstige kundighede. Onderwysers is aan streng toesig en 

toelatingseise onderwerp. Hulle was kerklike amptenare 

en katkiseermeesters, en die hoofdoel van die onderwys 

was om kinders tot die belydenis van die geloof te bring. 

Die onderwysordonnansie van De Chavonnes het die ou ge

bruike saamgevat. ItLerdie stelsel het lank voortgeduur. 

Die ordonnansie van De Mist was •n heel onverwagte 

ontwikkeling vir die Koloniste. Die kerk is nou heel

temal aan die staat onderwerp. Hier was die begin van 

die gemengde skool en ook die tentatiewe begin van 

godsdiensonderwys bo geloofsverdeeldheid. Sekul~re 

onderwys het sterk na vore getree en godsdiensonderwys 

is teruggedring tot die eerste beginsels van die Chris

telike geloof, sees dit by die ho~r skool genoem is. 

Die wet was egter nooit behoorlik in werking nie 

on in die praktyk is De Chavonnes se ordonnansie nage

volg tot met die Britse bewind. Aanvanklik is versoe-

IEnd opgetree en Cradock me Voorleserskole was op •n 

sterk godsdienstige grondslag aangel~, maar het gelei

delike verandvrings ondt;;rgaan. Onder Somerset is die 

Bybeltaal van die Afrikaner deur •n vreemde taal V8r

vang, alhoewel godsdiensonderwys nog deel uitgemaak 

hvt van die skoolleerplan. Die staat het nou volle 

gesag oor die onderwys gekry en hier was ook die begin 

van die gemengde staatskool met neutrale godsdiens

onderwys. Herschel het in 1839 die weg aangedui tot 

die wegbreek van die skool, weg van die kerk af en tot 

•n bre~, Christolike godsdiensonderwys gedurende •n 

afgesonderde uur. Die dogmatiese onderrig is na die 

predikantc verwys en die gewetensklousule is ook 
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nou ingevoer. Hierdie skeiding tussen godsdiensonder

wys en die sekul~re vakke is volkome verse~l met die 

onderwyswet van 1865 toe alle Bybelonderwys heeltemal 

uit die skool geweer is. 

Die grensbewoners het egter nie die nuwe, seku

l~re onderwysstelselleer ken voordat die Groot Trek 

plaasgevind het nie. Hulle het die tradisionele op

vattings omtrent die godsdiensonderwys gehuldig. Die 

rondtrekkende skoolmeesters, die gemeenskapsonderwysers 

en die ouers van die kinders het al die nodige onderwys 

behartig wat nodig was om die kinders as lidmate van die 

kerk voor te berei. 

Op trek na die noorde was dit weer eens die ouers 

wat die godsdiensond~rwys behartig het met al die erns 

en bekwaamheid waaroor hulle beskik het. Hierin is 

hulle bygestaan deur 'n paar onderwysers en leraars wat 

die Groot Trek meegemaak of later by die pioniere aan

gesluit het. Dit was 'n ongeorganiseerde toestand wat 

voortgeduur hct tot in die vyftigerjare, maar wat tog 

wonderbaarlike resultate opgelewer het ten opsigte van 

die godsdiensonderwys, as al die abnormale omstandighede 

in ag geneem word. Nie alleen het die Trekkerkinders 

'n deeglike kennis v::..,n Skrif en belydenis bekom nie, 

maar daadwerklike, praktiese, lewensdraende geloofsver

troue, 'n hoogstaande godsdienstige en sedelike lewens

peil, en is hulle van analfabetisme gevrywaar. 

Onder die besef van die tekortkominge van hierdie 

ongeorganis~drde onderwysstelsel, het die Voortrekkers 

en baanbrekerinwoners van die Noorde alle pogings aange

wend om leerkragte vir die godsdiensonderwys in die per

sene van predikante en onderwysers te bekom. In 1851 

het die eerste drie opgleide ondcrwysers uit Nederland 

aa:Ggekom, 'n ruk later gevolg deur die <jerste predikant, 

en dit het die tydperk van georganise~rdie godsdiens

onderwys en algemene skoolonderwys ingelui. 




