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Hoofstuk II. 

BYBELONDERRIG TYDENS DIE SOEKE NA DIE GESKIKTE 
ONDERWYSSTELSEL IN TRANSVAAL TOT 1881. 

l. Die begin van georganiseerde onderwys. 

(a) Die eerste onderwysere en aspirant-onderwysers 
en die godsdiensonderwys. 

Met die aankoms van die drie onderwysers, H. van 

der Linden, J.W. Spruyt en W. Poen, het die Volksraad 

dus die eerste keer voor die vraagstuk van vaste skool

onderwys en staatsonderwys (onder beheer van die Volks

raad) gekom. Voorheen het hulle met tydelike, rond

gaande onderwysers te doen gehad. Die georganiseerde 

godsdiensonderwys in Transvaal het dus begin met staats

onderwys. Die staat het die onderwysers laat kom, aan

gestel, en die skoolreglemente goedgekeur en bepaal wie 

die direkte toesig oor die onderwys sal uitoefen. Die 

staat het hierdie toesig aan die kerkrade opgedra en 

die kerk het die saakgelastigde geword wat die instruk

sies moes uitvoer. In die praktyk het dit daarop neer

gekom dat die kerk oor besonder groot magte beskik het, 

en voorlopig het die staat maar iewers op die dynse-

rige agtergrond beweeg. Kerk en staat was feitlik een, 

want die Volksraadslede was ook lidmate van die kerk.l) 

Groot verwagtings is ten opsigte van hierdie onder-

wysers gekoester. Selfs voor hul aankoms in Transvaal 

is in koerante reeds die oortuiging uitgespreek dat 

Transvaal bekwame skoolmanne ontvang aan wie se sorg 

l) Vergelyk ook Lugtenburg: Wonderdade van God, 252. 
Lugtenburg: Geskiedenis van die onder
wys in die S.A.R., 254. 
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mens graag die opvoeding van die kinders sal wil toe

vertrou.1) Hierdie opvattings is dan ook bewaarheid, 

veral deur meester Peen se bedrywighede op godsdienstige 

gebied, 

Die Lydenburgers kon 'n onderwyser en afeninghouer 

geed gebruik. Poen was in staat om 'n preek te lewer, 

en die kerkraad van Lydenburg het sy dienste verkry. 

So het by die betrekking van onderwyser, oefeninghouer 

en katkisoermeester aanvaar. 2 ) Hierdie kombinasie is 

veelseggend en toon die besonder noue verband wat daar 

tussen skool en kerk bestaan bet. Heel dikwels het die 

onderwysers kerklike werk verrig, en deur die regte 

manne vir die taak van opvoeding te verkry, is nie alleen 

sekerbeid omtrent die aard van die godsdiensonderwys 

verkry nie, maar tewens ook ten opsigte van die aard en 

grondslag van die algemene onderwys wat op sy beurt 

indirek as gedeeltelike godsdienstige opvoeding gedien 

het. 

Peen was 'n baie knap kategeet. Ds. J.H. Neath

ling bet later baie gunstige melding gemaak van die goeie 

B~belkennis van die jeug, wat hy aan die uitstekende 

werk van bierdie onderwyser toegeskryf bet. Die skool 

van Lydenburg was 'n kerkskool (met die staat as be

langbebbende op die agtergrond). Meester Poen bet min 

of meer die rol van sieketrooster vervul, soos dit ge

bruiklik was aan die Kaap. Die kerkraad het toesig oor 

die karakter van die onderwys gehad, en Poen. se salaris 

is uit die kerkkas betaal.3) 

1) R438/52. 
2) E.V.R.3, 181- 185, art. 6. 

E.V.R.3, 233 - 262, art. 61. 
3) E.V.R.3, 233 - 262, art. 61. 

Erasmus: Ds. Dirk van der Hoff, 83. 
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Meester Poen het in 1867 aansoek (om amptelike 

erkenning te kry) gedoen by die A1gemene Vergadering van 

die Ned. Geref. Kerk as katkiseermeester en godsdiens

oefenaar. Die erkenning is gerede1ik verleen. 1 ) 

Poen het jare lank as godsdiensonderwyser en 

oefeninghouer van Lydenburg opgetree en groot tev.reden

heid verskaf. Die bekendste aspek van sy werk was jmis 

die godsdiensonderwys waarmee die Lydenburgers erns ge-

maak het. Art. 16 van die Lydenburg-grondwet lui bv. 

dat die Volksraad verplig is om toesig oor die skole te 

hou, 11 en zullen zy waaksaam moeten zyn dat overeenkom-

stig afd. 15 alles wat strydig is met Gods Heilig Woord 

gemeden en niet toegelaten wordt." 2) 

J.W. Spruyt is in Rustenburg geplaas. Rustenburg 

was oorspronklik 'n kerkdorp, aangel~ deur die Hervormde 

gemeente wie se eiendom dit was, en het daarna gestreef 

om 'n eie predikant en onderwyser te h~.3) 

In 1853 is Spruyt deur die kerkraad as onder-

wyser aangestel. Die kerkgebou sou terselfdertyd as skool-

lokaal dien en die skoolkommissie moes toesig hou oor die 

onderwys. Die kerkraad het 'n duidelike kontrak met die 

onderwyser aangegaan. Daarin is niks van die leervakke 

vermeld nie, maar die opvattings wat daaromtrent gehuldig 

is, is welbekend. In art. 3 van die kontrak is wel die 

volgende belangwekkende bepaling opgeneem: 

11 0ok zal de onderwyzer verpligt zyn twee maal 

per week catechisatie te houden voor diegenen, die als 

lidmaten der Kerk wenschen aangenomen te worden." 4 ) 

1) Ned. Gerf. Kerk van Tvl.: Notule van Algemene Kerk
vergadering. 

2) Staats Courant, 31.12.58. 
Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die S.A.R., 
58. 

3) E.V.R.3, 199 - 226, art. 24. 
Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 256. 

4) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 256. 
Marais: Leerplan vir opleiding van onderwysers in 
Transvaal, 12. 
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'n Treffende kenmerk in hierdie kerklike regle

ment is dat daar nie besondere nadruk op die skoolonder

wys as voorbereiding vir lidmaatskap gel~ is nie, al het 

'n groot deel van die volk en rondgaande onderwysers 

tot 1900 nog hierdie idee gehuldig. Volgens aangegewe 

ure sou die belydeniskatkisasie tw:maal per week 
I\ 

b u i t e die skoolure wees. Dit toon die duidelike 

onderskeid tussen gewone onderrig in die Bybelse geskiede

nis en die meer bepaald leerstellige onderrig. Terwyl 

die Dordtse Sinode dus die gewone skoolure aangewys het 

om leerstellige onderwys in te sluit, was hier 'n oor

gangstadium. Daar was wel nog leerstellige godsdiens-

onderrig, maar nie meer as deel van die gewone skoo1-

werk nie. Dit was dan ook die eerste stap in die ver-

skuiwing van die kategetiese onderrig van die skoo1 na 

die kerk.l) 

Spruyt het met die beoefening van gewyde sang as 

deel van die godsdienstige onderrig ook gesange 1aat 

leer en sing, en hierteen het Stephanus Kruger in 1853 

heftig beswaar aangeteken en uit die skoolkommissie be

dank.2) 

Met die oorstuur van die drie onderwysers het 

prof. Lauts per brief gesuggereer dat daar in samewerking 

met hierdie persone 'n skoolreglement opgestel word en 

dat, solank daar nog 'n gebrek aan predikante bly voort

bestaan, die leiding van die godsdiensoefening op die 

plekke waar hulle gevestig is,. aan die onderwysers toe

vertrou behoort te word.3) 

1
2

) Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 256 - 257. 
) Notulen der Algemene Kerkvergadering de Ned. Hervormde 

Kerk in de Z.A.R., 22.11.53. 
3) E.V.R.3, 181- 185, art. 6. 
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Aan die laaste versoek is voldoen, soos gemeld in 

die geval van Poen. Ook aan die eerste wenk is uitvoering 

gegee. Van der Linden was verantwoordelik vir die eerste 

skoolreglement in Transvaal. Hierdie derde van die drie 

Hollandse onderwysers het 'n memorie aan die Volksraad 

gerig waarin hy om plasing as onderwyser aan Mooirivier 

(Potchefstroom) gevra het. Terselfdertyd het hy 'n reg-

lement tot re~ling van die onderwys, die sogenaamde Van 

der Linden-Reglement, ingedien wat deel van sy memorie uit

gemaak het. Dit is deur die Volksraad goedgekeur en was die 

eerste wetlike reglement vir die onderwys in Transvaal, 

en dit het ook die basis vir alle verdere onderwyswet

gewing in die Republiek gevorm. 1 ) 

Die VAN DER LINDEN-REGLEMENT. 

Hierdie reglement het uit 13 artikels bestaan. 

Vir die doel van hierdie studie word egter slegs twee 

aangehaal. 

Art. 5: Ret opzicht van de school zy aan het 

,Gemeente-Bestuur" opgedragen; het onderwys zal zich be

palen tot lezen, schryven, rekenen en verdere vakken 

van onderwys; zynde de onderwyzer verpligt aan alles een 

godsdienstige strekking te geven. 

Art. 6: Aan den onderwyzer worde op een redelyke 

wyze vryheid gegeven op wat wyze hy wil ondervzyzen, zoo 

het maar niet strydt tegen deugd en goede zeden. 2 ) 

Opmerklik van die reglement is dat by die vakke 

by Art. 5 genoem, geen melding van t.odsiiensonderwys ge

maak is nie. Waarskynlik het hy onderwys in Bybelge-

1) E.V.R., 199 - 226, art. 24. 
Vergelyk ook Coetzee: Onderwys in Transvaal, 20. 

Lugtenburg: Geskiedenis van die onderwys 
in die S.A.R., 42. 

2) Volksraadsnotule-11, 1851 - 1853: V.R. 201/52. 
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skiedenis as vanselfsprekend beskou• Van der Linden het 

beslis die vak onderrig, want in 'n inspeksieverslag 

etlike jare later word vermeld dat die Bybelse geskiede

nis met lus beoefen is.1 ) Buitendien word n~rens van 

reperkussies oor hierdie aspek van die onderwys verneem 

nie, terwyl die Transvalers gou van hulle sou laat hoor 

het indien daar afwykings van die tradisionele weg sou 

gewees het. 

Die beklemtoning van die 11 godsdienstige strek

king" toon al dadelik dat die godsdiensonderwys en die 

sekul&re vakke nie absoluut geskei is nie. Uitdruklik 

is voorgeskryf dat a l 1 e s met 'n godsdienstige 

atmosfeer deursuur moet word; dat godsdiens •n eenheid 

met die ganse lewe moet vorm. 

Die godsdiensonderwys was in goeie hande taeVan 

der Linden as onderwyser diens aanvaar het. Hy was •n 

godsdienstige persoon. Dit blyk nie alleen uit sy reg

lement nie, maar ook uit •n brief wat hy in 1853 aan 

prof. Lauts geskryf het en waarin hy vermeld het dat hy 

versoek is om godsdiens vir 'n hele skaar mense te hou. 

Hy was egter gereed daarvoor, want hy het vooraf reeds 

twee predikasies voorberei 11 omdat ik begreep men zoude 

onderzoeken, welk geloof ik had." 2 ) 

Van der Linden meld ook in dieEelfde brief dat die 

eerste kinders alreeds na drie maande onderrig die skool 

verlaat het, klaar volleerd. Toe die leerlinge na die 

skool gekom het, kon hulle reeds spel, en daarom kon daar 

baie goeie vordering met lees gemaak word.3) Die kinders 

kon dus nou die Bybel selfstandig lees en verdere skool-

1) Staats Courant, 13.1.60, 
2) Afskrif van oorspronklike brief in Engelbrecht: Ge

schiedenis van de Ned. Hervormde Kerk in Z.A. - 1, 
Bylae XXJO.V. 

}) Ibid. 
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besoek is oorbodig geag. 

Van der Linden kon verder verduide1ik dathullle 

ook vordering in die Bybe1geskiedenis gemaak het en dat 

al sy leer1inge in die lees1es die geskiedenis van Jesus 

gebruik het. 1 ) Hoewel dus nmm as sodanig in die regle

ment verme1d nie, was die bedoeling met 11 godsdienstige 

strekking" tog omvattend, en het godsdiensonderwys dus 

daadwerklik die aandag geniet. 

So het hierdie drie ingevoerde onderwysers hulle 

terde~ 1aat geld ten opsigte van godsdiensonderwys in 

Transvaal. 

In •n brief aan prof. Lauts het die Volksraad hom 

dan ook bedank vir sy bemoeiinge in belangvan die Boere 

ten opsigte van onderwys en godsdiens. Die here Van der 

Linden, Spruyt en Poen het pragtig vir die verstandelike 
2)· en godsdienstige opleidin~ gesorg, so word verme1d. • 

Genoemde drie was nie die enigste oorsese onder-

wysers wat in Transvaa1se onderwys belang geste1 het nie. 

Hu1le was slegs die voor1opers. Pa~ het op eie houtjie 

hul dienste by die Volksraad aangebied. So het 'n sekere 

onderwyser, wat duide1ik verme1d het dat hy die Hervormde 

godsdiens bely, hom skrifte1ik beskikbaar gestel. 3 ) 

'n Ander een.het reeds in 1850 vanuit Amsterdam 

aan die Volksraad geskryf en 'n uiters belangwekkende en 

progressiewe skema vir onderwys in die Republiek, tesame 

met sy dienste, aangebied. Met sy onderwinding as hoof 

van 'n burgerskoo1 in Amsterdam, wou hy in Transvaaal 'n 

Algemene Volkskool oprig, asook 'n Vormingskool vir 

onderwysers met die knapste jongmense as kwekelinge, om 

1) Afskrif van oorspronlkie brief in Engelbercht: Ge
schiedenis van de Ned. Hervormde Kerk in Z.A. - 1. 
Bylae XXX1V. 

2) V.R. 308/53. 
3) R411/52. 
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so 'n gereelde skoolonderwys, op die lees van die Hol

landse skole,.in Transvaal te verseker. So 'n onder

neming sou •n man van godsdienstige wandel en Christe

like liefde (soos hy, P. de Roll) aan die hoof verg. 

Daarmee wou hy in die behoeftes van deeglike wetenskap

like en godsdienstige onderwys voorsien. 1 ) 

In 1850 was hierdie beoogde opleidingsinrigting 

vir onderwysers •n alte ambisieuse plan, maar P. de Roll 

het nie die landsomstandighede geken nie. Daarom het 

die Volksraad hom ingelig dat hulle in hul armoede ho~r 

onderwys heeltemal buite die kwessie beskou en ook geen 

beloftes aan onderwysers kon doen nie. Nogtans het die 

Volksraad rondborstig erken dat hulle onderwysers bitter 

nodig het en dat die emigrante in 'n diep beklaenswaar-

dige posisie verkeer en grootliks van opvoedkundige voor

regte verstoke was. 2 ) 

Soos die voorafgaande aanbiedinge toon, het die 

onderwys:manne oorsee die regte benadering van die gods

dienstige verlangens en behoeftes van die Transvalers 

gehad. Ook die 11 Commissie ter behartiging van de Gods-

dienstige belangen der Trans-Vaalsche Republiek", wat 

reeds soveel waardevolle werk verrig het, het hom in

tussen nog steeds beywer vir die uitstuur van onderwysers 

met die oog op hierdie godsdientig-opvoedkundige doel. 

So wou die Commissie in 1854 weet of hulle onderwysers 

as dorpskoolmeesters (soos W. Poen) kon uitstuur of as 

huisonderwysers, v.rant hy wou met 11 Gods hulpe in Uwe gees-

telyke behoeften voorzien, die ons ernstig ter harte 

gaan • .,3 ). 

Nadat daar moeilikheid tussen H. van der Linden 

en die kerkraad van Potchefstroom ontstaan het, is 1n 

l) V.R. 187/51. 
2) Ibid. 
3) V.R. 406/54. 
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sekere A. Scheurkogel in 1857 in sy plek as onderwyser 

benoem. Van belang wasdie feit dat hierdie man voorheen 

godsdiensonderwyser van Java was. In die gees van die 

Van der Hoff-Reglement (wat verder aan bespreek sal word) 

het die kerkraad sy 11 papiere" nagesien, in orde bevind, 

en kort daarna kon die leraar een oggend op plegtige 

wyse die skool in die kerkgebou open. 1 ) 

'n Sekere J. Wouda het in 1855 per brief aansoek 

gedoen om 'n betrekking as onderwyser. Onder sy bevoeg-

hede het hy nie vergeet om te vermeld dat hy ook reeds 

'n kerklike betrekking beklee het nie. 2 ) 

En so was daar 'n sekere De Wit wat ook baie belang 

gestel het in die goewermentskool te Pretoria en meermale 

sy dienste as ond~rwyser aangebied het.3) 

Vanuit Greytown het H. van der Linden weer van 

hQm laat hoor en sy dienste aan die regering beskikbaar 

gestel •. J.W. Spruyt het ook 'n sterk aanbevelingsbrief 

in belang van Van der Linden geskryf, waarin hy oor sy 

bekwaamhede as ondarwyser en moontlike staatsekretaris 

uitgewei het. 4 ) Aangesien Scheurkogel in Potchefstroom 

ontslaan is omdat hy 'n dogtertjie 'n pak gegee het,5) 

is Van der Linden daarop in sy ou pos as onderwyser her

benoem.6) 

Uit al hierdie aanbiedinge van aspirant-onderwy-

sers, die bemoeiinge van goedgesindes oorsee en die we~-

like onderwys in die Republiek, waai daar deurgaans 'n 

onmiskenbare atmosfeer van godsdienstigheid en erns oor 

die godsdiensonderwys ons te~. Ook het die onderwys in 

georganiseerde vorm sy verskyning gemaak om te bly. Die 

1) Rl630/57, Rl784/57, Rl785/57. 
2) R9 34/5_5. 
3) Rl453/57, Rl482/57. 
4) R2044/58, R2456/58. 
5) Rl785/57, Rl819/57, R3251/59, R3392/59. 
6) R2044/58, R2456/58. 
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besef het meer en meer deurgedring dat die tradisionele 

onderrig van die Groot Trek nie langer geskik was vir 

die behoeftes van 'n jong en vinnig ontwikkelende Repu

bliek nie. 

(b) Ds. Dirk van der Hoff en die kerk se rol in 
die godsdiensonderwys. 

Die georganiseerde onderwys in Transvaal sou nie 

so mooi op dre~f gekom het nie, as dit nie vir die be

moeiinge van die kerk was nie. Ds. Dirk van der Hoff, 

met sy groot belangstelling vir die godsdiensonderwys, 

het hiertoe grootliks meegehelp, en het self 'n skoolreg

lement opgestel wat saam met die Van der Linden-reglement 

die onderwys ten grondslag gel~ het totdat albei in 1859 

deur 'n nuwe skoolwet vervang is. 

Toe hy nog maar in die Kaap was op sy reis na 

Transvaal, het hy reeds per brief aan prof. Lauts gevra 

of daar nie nog goeie onderwysers beskikbaar was nie; 

11 Liefst een jong, on£huwd mensch, die tevens goed kan 

voorzingen en in staat godsdienstig onderwys aan anderen 

te geven. ul) 

Later het hy ook van sy goeie voornemens met die 

Transvalers geskryf. Benewens hul verstandelike ontwik

keling sou die hoofdoel van sy strewe die mense se sede-

like en godsdienstige ontwikkeling wees. Indien nodig, 

sou hy self 'n skool oprig. 2 ) 

By sy aankoms in Transvaal het die jong dominee 

'n baie slegte dunk van die Boere se ontwikkelingspeil 

gekry en was hy baie teleurgesteld in sy verwagtings van 

l) Afskrif van oorspronklike brief in Engelbrecht: Ge
schiedenis van de Ned. Hervormde Kerk in Zuid-Afrika l, 
Bylae XVlll. 

2) Afskrif van oorspronklike brief, dieselfde bron, 
Bylae XXIX. 
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die mense op.staatkundige en godsdienstige gebied. Die 

onkunde van die opkomende geslag was, volgens hom, verre

gaande. Die ouer geslag wat nog godsdienstige opvoeding 

in die Kaapkolonie geniet het, was meer ervare, maar 

ds. Van der Hoff het getwyfel of hulle selfs in gods

dienstige begrippe kon dink.l) Hy het verder die hoop 

uitgespreek dat God hom sou help om lig in die chaos te 

bring, want die mense het darem eerbied vir Gods Woord 

gehad. 2 ) 

Ds. Van der Hoff se bevindings was heelwat sker-

per as die voorhcen aangehaalde van ds. Murray, omdat hy 

onbekend was met die omstandighede waaronder die gods-

diensonderwys bekom is en ook omdat hy aanvanklik nie be-

kend was met die volksaard van die mense onder wie hy 

gearbei het nie, sodat hy nie bevoeg was om te oordeel 

nie. Nogtans het hy leemtes gevind wat seker wel bestaan 

het en wat gewyt kon word aan die soms gebrekkige huis-

opvoeding wat deur abnormale toestande op trek en in die 

wildernis teweeggebring is. 

Tog moes hierdie kritiese nuwe aankomeling erken 

dat die mense eerbied vir Gods Woord gehad het. Dit is 

ingeskerp deur die sporadiese skool- en huislike onderrig 

wat gegroei het tot 'n onafskeidelike deel van die mense 

in die vroom huislike atmosfeer. Met die wonderlike ge-

loofsvertroue van sy mense, soos in die vorige hoofstuk 

aangedui is, het ds. Van der Hoff toe nog nie kennis ge

maak nie. ~onder twyfel was die peil van godsdiensonder

wys onder die omstandighede uitmuntend, behalwe dat die 

veld eng was; en selfs dit het ook sy voordeel gehad: die 

1) Afskrif van oorspronklike brief in Engelbrecht: Ge
schiedenis van de Nea. Hervormde Kerk in Zuid-Afrika, 1, 
Bylae XXXI. 

2) Ibid. 
Vergelyk ook: Engelbrecht: Die Ned. Hervormde Gemeente 
Potchefstroom, 78. 
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essensi~le het glashelder voor hulle gel~. Met 'n kin-

derlike geloof kon die pioniere die geloofswaarhede 

a an v a a r, al kon hulle nie altyd daaroor r e d e-

n e e r nie. 

Nadat hy in 1852 as predikant van die Z.A.R. 

aangestel is, het ds. Van der Hoff hom ook verder vir die 

onderwys beywer. Op die tweede Algemene Kerkvergadering 

op 22 Nov. 1853 is hy benoem tot buite- en binnelandse 

korrespondent vir kerk- en skoolsake, asook tot skoolop-

·siener.1) Terselfdertyd is 'n v~rslag aan die Sinode 

van die Ned. Geref. Kerk, Kaapkolonie, gestuur waarin 

vermeld kon word dat die skoolwese, wat in noue verband 

met die kerk gestaan het, ~1gsamerhand 'n beter aansien 

gekry het. Die leraar het na sy aankoms hom daarvoor be-

ywer om die onderwyser se salaris, wat ontoereikend ge

word het weens die te vroe~ skoolverlating van die kinders, 

te probeer aanvul. Ook op Rustenburg het die kerkraad 

hom die onderwys kragdadig aangetrek, en ook daar aan 

die onderwyser 'n vaste salaris gewaarborg. Te Lydenb1rrg, 

Zoutpansberg, Schoonspruit en ander afgele~ plekke het 

die onderwys nog veel te wense oorgelaat, maar die leiding 

van die predikant sou ook daar hopelik verligting bring. 2 ) 

'n Dag later het ds. Van der Hoff namens die kerk-

raad van Potchefstroom •n brief aan die Volksraad gerig 

om die liggaam oor die vingers te tik vanwe~ hul verwaar-

losing van die skoolwese. Hy het daarop gewys dat krag

tens Raadsbesluit die Volksraad verplig was om vir kerk 

en skool te sorg, en dat, as die kerkraad nie tussenbeie 

1) Notulen der Algemene Kerkvergadering de Ned. Hervormde 
Kerk in de I.A.R., 22.11.53. 

2) Ibid. 
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getree het nie, daar van die skoo1wese te Potchefstroom 

niks tereg sou gekom het nie. Die kerkraad versoek dus 

die Volksraad om sake op vaste voet te re~1 en ten op

sigte van die onderwys •n behoorlike wet uit te vaardig. 

Daarop het die bekende 11 Van der Hoff-Reglement" van 1853 

gevo1g, wat naas die Van-... der Linden-Reglement b1y voort

bestaan het tot 1859.1 ) 

Hie~die bemoeiing van die kerk, soos hierbo be

skryf is, het die waarborg gestel dat godsdiensonderwys 

en die godsdienstige gees in die onderwys op hegte voet 

sou staan. 

Die VAN DER HOFF-REGLEMENT van 1853 se eerste 

artike1 het bepaa1 dat slegs behoor1ik geregtigde per-

sone onderrig aan die jeug mag verskaf, nadat hulle 

blyke van hul bevoegdheid aan die p1aaslike kerkraad 

verskaf het. 2 ) 

Art. 3 het bepaal dat, indien 'n kinderskool op

gerig sou word, die stigters dit onder meer onder toesig 

van die kerkraad moes ste1, en dit slegs met goedkeuring 

van die kerkraad mag oprig. Indien iemand as huisonder

wyser op buitep1ekke wou optree, sou hy voor die kerkraad, 

waar die predikant was, moes verskyn en hom aan 'n behoor-

like ondersoek onderwerp, waarna hy van 'n behoorlike be

wys voorsien sou word dat hy geskik bevind is.3) 

uBovenstaa:nde maatrege1en wenscht de Kerkeraad 

te nemen ten einde vele misbruiken voor te komen en te 

verhinderen of te waken, dat geen onderwyzers hier zoude 

binnensluipen die der jeugd verkeerde beginselen konden 
« 

inprenten, strydig met de Ned. Gerf. leer," is ter ver-

duideliking bygevoeg. 

l)V.R. 361/53. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
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Die Volksraad het die voorgestelde wet in sy ge

heel goedgekeur, behalwe vir •n ondergeskikte punt1 ) 

wat van geen belang vir hierdie studie is nie. 

Van Bybelonderrig as sodanig was daar geen ver

melding nie, maar die kerkraad en (veral) die predikant 

sou die onderwysers keur voor aanstelling, en op di~ wyse 

sou hulle vir die Christelike gees en regsinnige leer met 

die godsdiensonderwys sorg. Die kontrole oor die onder

wys (volgens art. 3) en onderwysers het by die kerkraad 

berus. Die staat sou egter ook 'n aand~el neem, soos die 

aanstellings maak en die onderwysers besoldig. 2 ) Deur. 

Van der Hoff se optrede was daar nou koBrdinasie tussen 

staa t, kerk en onderwys wa t aan die vroe~ da'e in die 

Kaapkolonie herinner het. 

Alle skole is onder toesig van die kerk gestel en 

godsdiensonderwys in die dorpe met hul vaste onderwysers 

was deeglik, soos voorheen gemeld is. Daar is gewaak oor 

die Christelike gees wat alle skoolbedrywighede moes deur

suur. Op Rustenburg is kategetiese onderrig buite skool

ure verskaf; op Potchefstroom in die skool Bybelgeskiede

nis, maar ds. Van der Hoff het die kategetiese onderrig 

self waargeneem. Op Lydenburg het Poen knap vir die gods-

diensonderwys gesorg. 

In 1853 is 'n memorie voor die Volksraadsver

gadering te Rustenburg gel~ waarin versoek is dat die 

Geref. Kerk (bedoelende die latere Ned. Herv. Kerk) die 

enigste staatskerk word en dat·die staat daarteen sou 

waak dat geen ander kerke opgebou sal word nie. Hierdie 

voorstel is deur die Volksraad goedgekeur en veral in 

artt. l en 2 van die grondwet behels, met die gevolg dat 

die enigste onderwysers wat deur die staat erkenning ge-

1} V .R. 361/53. . 
2} Vergelyk ook Lugenburg: Geskiedenis van die onderwys 

in die S.A.R., 47, 48, 58. 
Lugtenburg: Die wonderdade van God, 263. 
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niet het, lidmate van genoemde kerk moes wees. 1 ) Dit 

spreek vanself dat die gereformeerde leer die enigste 

was wat in die skole met godsdiensonderwys toegelaat sou 

word. 

In 1854 het ds. Van der Hoff in sy hoedanigheid 

as korrespondent vir kerk- en skoolsake geskryf dat hy 

gemagtig is om een predikant en twaalf onderwysers van 

Holland af uit te nooi. 2 ) Dieselfde jaar het die 11 Com

missie ter behartiging van de Godsdienstige belangen der 

Trans-Vaalsche Republiek" laat weet dat genoeg bydraes 

ontvang is vir die oortog van etlike predikante en onder

wysers wat geplaas kon word. Ook hier is Evangelie

prediking en onderwys in dieselfde verband gebesig. 3) 

Die kerkraad van Lydenburg moes ook sekere inligting be

treffende hierdie saak verstrek, en daar is ook gemeld 

dat deur bemiddeling van ds. Faure van Pietermaritzburg 

daar drie kiste Bybels en ander boeke vir die emigrante 

aan die kom was.4) 

Ds. Van der Hoff en die kerkraad se posisie ten 

opsigte van die onderwys was iri die vyftigerjare besonder 

sterk. So blyk uit die korrespondensie tussen bogenoemde 

Commissie en die Volksraad dat ds. Van der Hoff as skool-

opsiener en korrespondent vir kerk- en skoolsake in die 

posisie was dat predikante en onderwysers bulle by hom 

moes aanmeld ten einde hul dokumente te last legitimeer. 

Alle kerk- en skoolsake het deur sy hande gegaan.5) 

In antwoord op sekere vrae moes die Volksraad 

ook antwoord dat hy nie kon re~l in verband met onder-

wysers nie, aangesien hulle nie wis wat die kerkraad 

1) V.R. 303/53. 
2) Afskrif van oorspronklike brief in Engelbrecht: Ge

schiedenis van de Ned. Herv. Kerk in Z.A. 1, 
Bylae XXXVll. 

3) V.R. 406/54. 
4) Ibid. 
5) V.R. 424/55. 
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reeds in die verband uitgerig het nie. Die salaris van 

die onderwysers sou in elk geval baie afhang van die 

onderwysers se ywer en goeie gedrag.l) 

•n Verdere bewys van die sterk posisie van ds. 

Van der Hoff en die kerk blyk uit die botsing tussen onder

wyser H. van der Linden an die dominee, waarna al vroe~r 

verwya is. Die onderwyser wou nie die geaag van die kerk 

erken nie en dit het die sluiting van sy skool tot ge

volg gehad. 2 ) Sy klagskrif aan die Volksraad gerig, het 

hom niks gebaat nie, maar dit het die prinsipi~le vraag 

van verhouding tussen kerk, staat ,en skool onder die 

soeklig geplaas, en dis nie onmoontlik nie dat dit kon 

bygedra het tot die vermindering van die kerklike aan

deel aan latere onderwyswetgewing. 

In sy brief aan die Volksraad in Desember 1854 

oor die behandeling wat hy van ds. Van der Hoff ontvang 

het, verklaar Van der Linden dat hy g0daag is voor die 

skoolkommissie wat in werklikheid 'n kerkraad was. Die 

toesig oor die skool is deur die Voksraad aan die kerk

raad toervertrou. Die vraag is nou in die eerste plek 

of hy as onderwyser deur ds. Van der Hoff geplaas is, of 

deur die Volksraad, en in die tweede plek of die predi

kant die reg het om hom sonder toestemming van die Volks

raad af te dank. Daarop het hy aan die Volksraad die 

advies gegee om toe te sien dat verdere Hollandse onder

wysers onder die Volksraad se gesag staan en nie onder 

die kerkraad s'n nie, want die onderwys kom die staat 

toe en nie die kerk nie.3) 

1) S.A. Argiefstukke: Transvaal No. 3 - VolkBraadnotule 
Deel 111, 360 - 361. 

2) V.R. 415/54. 
Vergelyk ook Engelbrecht: Die Ned. Hervormde Gemeente 
Potchefstroo~, 78. 
Lugtenburg: Die wonderdade van God, 265. 

3) V.R. 415/54. 



- 62 -

Volledigheidshalwe mag verder gemeld word dat 
. 

Van der Linden na Natal verhuis het. Spruyt het hom sy 

kollega se geval so sterk aangetrek dat hy aan prof. 

Lauts geskryf het dat die weggaan van Van der Linden 

en die sluiting van die skool aan ds. Vander Hoff se 

willekeurigheid te wyte was. 1 ) In 1858 het Van der 

Ianden weer van hom uit Greytown laat hoor en met die 

ond~rsteuning van Spruyt, soos vermeld, is hy herbenoem 

as onderwyser te Potchefstroom. 2 ) 

Dat sake betreffende die onderwys in Transvaal 

in sekere opsigte nog baie van dieselfde aard was as 

die van die cu Kaapse gebruike van die ~iende eeu, en 

soos dit veral tot openbaring gekom het in die godsdiens

onderwys, blyk uit art. 23 van die Ontwerp-Grondwet van 

1855 wat lui: 11Het volk wil zyne Nederduitsch Hervormde 

godsdienst, zoo als die in de jaren 1618 en 1619 door 

de Synode te Dordrecht is vasgesteld '~n hare grondbe

ginselen" is bygevoeg in die aanvaarde wet van 1858 -

art. 21) behouden."3) 

Art. 29 van die Konsep-Grondwet (art. 24 in die 

aanvaarde wet van 1858) lui verder: 11 Het volk verla~ 

den opbouw, bloei en de welvaart van Kerk en Staat en 

uit dien hoofde Voorziening in de behoeften van Neder

duitsch Hervormde Predikanten en Schoolonderwyzers."4) 

Art. 35 van die kerklike wette lui: 11 Het onder

wys der jeugd staat onder het toezigt dt:r Kerk. 11 5) 
Daar was dus duidelik, nie alleen in die prak-

tyk nie maar ook volgens wetlike bepaling, die innige 

l) Afskrif van oorspronklike brief in Engelbrecht: Ge
schiedenis van de Ned. Hervormde Kerk in Z.A., 1, 
Bylae XXXlX. 

3
2-) R2044/58, R2456/58. 

) R930/55. 
Staats Courant 11.10.57. 

4
5

) Ibid. 
) Staats Courant, 28~5.58. 
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verband tussen kerk en onderwys, wat beteken het Chris

telike onderwys. Dit was moontlik. Dit was eenvoudig, 

want tot dusver het die ampsbekle~rs van kerk, staat 

en skool dieselfde belydenis van geloof gehad. 

Soos by die Dordtse Sinode van 1618 - 1619 be-

paal is, sou die kerk toesig oor die Christelike aard 

van die ondcr/wys en die Christelike gedrag van die onder

wysers h~. Daar is nou egter meer bepaaldelik neerge-

1~ dat die belydenis van die onderwysers vdgens die Ned. 

Hervormde Kerk se leer sou moes wees. 

Die noue samewerking tussen kerk en skool blyk 

in sy praktiese toepassing uit die feit dat ds. Van der 

Hoff namens die kerkraad aan Pres. M.W. Pretorius ge-

skryf het dat die linkervleuel van die kerk as skoollo-

kaal afgestaan sou word totdat die skool gebou sou 

word.l) 

Behalwe sy pligte as skoolopsiener in Transvaal, 

het ds. Vander Hoff die verantwoordelikheid vir die kerk-

lik-godsdienstige opvoeding op hom geneem. Hy het uit 

die staanspoor katkisasie gehou, en na vyf-en-twintig 

jaar diens het soveel as 5,463 jongmense by hom belyde

nis van die geloof afgel~. 2 ) 
Ook ander predikante h~t in hierdie jare mee

gehelp met die godsdienstige opvoeding van die jeug. 

Ds. Murray se bevindings en optrede is reeds aangehaal. 

Ds. J.H. Neethling het ook van sy besoek aan Transvaal 

in 1853 vertel dat daar saans by •n lustig brandende 

vuur tot laat na die afloop van die huisgodsdiens aan 

die jongmense godsdiensonderrig gegee is. Die kinders 

~) §taats Courant, 1.4.59. 
~) ~ngelbrecht: Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk in 

Z.A. II, 131, 133. 
Wdmarans: Kerkhistoriese Feiten- II, 40 
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wat die dominee by die kerk kom groet het, is deur hom 

ondersoek om te kon vasstel in watter toestand van ver-

waarlosing die Soutpansbergers was. Tal van ouers was 

teenwoordig om te sien hoe die twee-en-twintig ge~k-

samineerdes van tussen ses en dertien jaar oud, sou vaar. 

By Waterberg kon 'n aantal jongmense voor hom belydenis 

van die geloof afl~ en sodoende belydende lidmate van 

die kerk word.l) 

In dieselfde gebied het ds. Huet, wat die drin

~nde behoefte aan onderwys en prediking besef het, twee 

maande lank daagliks vir vyftig, sestig kinders in die 

kerkgebou skoolgehou. 2 ) 

(o) Godsdiensonderwys tuis. 
0 

Dit was egter nie net in die georganiseerde 

gebiede waar met behulp van onderwysers en kerk die gods

diensonderwys stelselmatig, as vername onderdeel van die 

skoolstelsel, beoefen is nie, maar ook in die huise van 

pligsgetroue ouers wat nie die dienste van onderwysers 

kon bekom nie. 

So het ds. Neethling verklaar dat hy tot sy 

vreugde moes ondervind dat meer as die helfte van die 

kinders bo ses jaar, wat hy in hierdie afgele~ gebied 

ondersoek het, blyke gegee het dat hulle onderwys geniet 

het, en die godsdiensonderwys was van so 'n gehalte dat 

die ouers die vrug op hul pogings tot godsdiensondernig 

kon aanskou in die toetreding tot belydende lidmaatskap 

van 'n aantal.3) 

~) Stuart: De Hollandsche Afrikanen en hunne Republiek 
in S.A., 384, 387, 390. 

2) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A.R., ~6. 

3) Stuart: 3$7, 390. 
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Stuart vermeld in sy boek dat die Afrikaners 

by 'n kinder~-godsdienstige geloof ook die handhawing 

van streng sedes gevoeg het. Elke aand is deur die vader 

uit die Bybe1 ge1ees en gebid, en a1ma1 het gesing. Son

dae het die bure bymekaargekom en is uit •n predikasie-

boek voorge1ees. Hoewe1 die kinders nie die woorde kon 

begryp nie, het hu11e tog iets van die betekenis besef 

en daarom baie ernstig ge1uister. Die atmosfeer by sulk~ 

dienste was Bybe1s en ernstig. Wetenskap1ike kennis was 
d 

nog min, ma;- 11 ZY voe1en hunne kracht; zy vinden die ner-

gens dan in Gods Woo~d. Zy weten wat zy daarmede kunnen 

doen en achten uit dien hoofde a11e were1dsche kennis en 

beschaving gering." Die eerste gebou wat die Afrikaners 

dan ook by die aanl~ van 'n dorp oprig,is die kerk. 

Daaraan werk a1ma1 saam en bring die nodige aan net so 

instinkmatig en onvermoeid as die bye hul korf van die 

nodige voorsien. 1 ) 

In hierdie godsdienstige atmosfeer en met hierdie 

godsdienstige aangeleenthede het die Transva1ertjies 

grootgeword, en dit was dee1 van die godsdiensonderwys 

waarvan hu11e deurdrenk was. 

2. Die Skoolwet van 1859. 

(a) Totstandkoming, bepa1ings en betekenis van die wet. 

Lede van die bevo1king het teen 1858 begin aan

dring op beter organisasie van die onde~wys. So is deur 

1 n briefskrywer by die regering daarop aangedring om 'n 

skoo1kommissie uit bekwame manne saam te ste1 en om die 

onderwys verder op •n goeie voet in te rig. 2 ) 

1) Stuart: De Ho11andsche Afrikanen en hunne Republiek 
in Z.A., 208- 213. 

2) Staats Courant, 1.4.5~ 
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Nadat Van der Linden heraangestel is as onder-

wyser, het 'n ander briefskrywer die goewerment se belang

stelling vir die onderwys van die opkomende geslag geloof. 

Hy was dankbaar dat •n knap skoolkommissie toe gekies is 

om die onderwys te beoordeel, en nou moes hulle 'n knap 

reglement ontwerp waarvolgens die onderwysers en skool

kommissie hulle dan moes gedra. Nes Van der Linden 

vroe~r, versoek ook hierdie briefskrywer dat daar toe

gesien moes word dat die staat behevr oor die onderwys 

sou bly behou en 'n waaksame oog oor die opleiding van die 
' 

opkomende geslag sou hou ten einde hulle tot nuttige 

staatsburgers te kon oplei. Dit is die ouers se plig om 

hul kinders te laat onderwys. 1 ) 

Nie alleen het hierdie aandrange klaarblyklik 

die skoolreglement van 1859 tot gevolg gehad nie, maar 

dit dui ook op 'n geleidelike verandering in die opvattings 

ten opsigte van die onderwys. Daar moes nou 'n verskui-

wing van beheer plaasvind: die volk~ behber oor die 

skoolwese deur die kerk as saakgelastigde van die staat, 

soos bepleit deur ds. Vander Hoff, moes vervang word 

deur 'n noukeuriger en meer direkte toesig van die staat. 

Oak die doel en inhoud moes blykbaar gewysig word, want 

die klem moes nou op die vorming van staatsburgers val, 

terwyl die tradisionele opvatting was dat die kinders vir 

die belydeniskatkisasie bekwaam moes word, dus opgelei 

moes word tot 11 hemelburgers." Dit wil egter nie s~ dat 

die godsdiensonderwys enigsins verwaarloos moes word nie; 

daar is tewens genoeg bewyse gelewer dat hierdie vak 'n 

besonder vername plek in die skool bly beklee het. 

Die Van der Linden-Reglement is opgestel ter 

wille van die onderwyser se ei8 diensvoorwaardes; die 

1) Staats Courant, 8.4.59, 22.4.59. 
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Van der Hoff-Reglement, om die kerklike beheer oor die 

onderwys te verseker. Albei was in 1859 nog geldig. In 

hierdie jaar het die Uitvoerende Raad, blykens die nuwe 

grondwet en op aandrang van die publiek, egter self die 

inisiatief geneem en 'n kommissie aangestel om •n reg-

lement vir goewermentsonderwysers op te stel. 

Die nuwe REGLEMENT VOOR DE GOUVERNEMENTS 

ONDERWYZERS IN DE Z.A. REPUBLIEK (1859) is in die 

Staats Courant van 20 Mei 1859 gepubliseer. Art. 8 het 

die skoolvakke bepaal, naamlik lees, skryf, reken (ge

tal en vormleer), taal- en aardrykskunde, vaderlandse 

algemene geskiedenis en sangkunde - dus 'n ruim aantal 

vakke vir w~reldlike kundighede, maar ook: Bybelse ge

skiedenis en die sing van psalms en gesange by die Ned. 

Geref. Kerk in gebruik. 

Art. 26 het bepaal dat geen ander goewerments

onderwysers as die wat lidmate van die Ned. Geref. Kerk 

was, toegelaat sou word nie. In art. 9 is vryheid van 

leermetode aan die onderwyser oorgelaat, indien die onder

wys slegs aan die doel, naamlik die ontwikkeling van die 

verstandelike en sedelike vermo~ns van die kinders, be-

antwoord. Art. 10 het bepaal dat die onderwyser 'n 

vaderlike tug oor die aan hom toevertroude jeug moet uit-

oefen. Hy beskik dus oor verleende gesag en tree as 

plaasvervangende ouer op.l) 

Onderwys saam met die godsdiens is, volgens art. 

27 van die grondwet, as nasionale funksie beskou. 2) 

Selfs art. 24 van die Onderwys-reglement bepaal dat die 

staatsamptenare die reg het om die skool te besoek.3) 

Die goewerment het dus nou self die inisiatief 

1
2

) Staats Courant, 20.5.59. 
) Eybers: Select Constitutional Documents Illustrating 

South African History, 1759-1910, 366 - 367. 
3) Staats Courant, 20.5.59. 
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met onderwyswetgewing geneeru en ook beheer oor die onder-

wys oorgeneem. So is byvoorbee1d op die Volksrandsit

ting op 19 Sept. 1~59, volgens art. 50 van die notul~, 

na voorlesing van die goedgekeurde skoolreglement, be-

sluit 11 het onderwys der jeugd, as.n de voortdurende zorg 

van ZHEd. den President en Uitvoerenden Raad op te 

dr ._, (/''>n .. 1) 
Cl.t:>l;;: • 

T~rwy1 di~ Van der Linden- Regle1uent slegs bepual 

h-- t da t daar ond~.::rwys scu wees in 1E-~s, skr:rf, r\;;ken en 

verderc vakke van onderwys, daar het die 1859-R~glellient 

die vakke noukeuriger bepaal, terwyl die godsdicnstige 

strE:dcking ook me(:;r konkreet bewoord is. Dat daar nog 

gewaak sou word vir die regtc godsdienstige gees, blyk 

ui t art. 26. Goewvrilwntsonderwysors moes wel liCLnate VE,n 

die Ned. G,~ref. Kerk we\c..s, .. c.aar die skoolkouw:tissie moes 

hulle goedkeur. So word die kontrole uit die hand~ van 

die kerk gt;;neem 0n die onderwysers word st.:J.atsa.mptGnare. 

En so is die inv1oed van die Va. d.;:;-r Hoff-Reglenh::nt 

ni0tig gemaak en so is kerklike beh~er cor die georga

nis""' ..... rli_e staa tsond(;;rwys opgehef. 2) 

Bo die plaaslike skoolkoMnissie vun Potch~fstroom 

is 'n 11 Alg\;;mene Skoolko:illillissie" vir Transvaal aangestel, 

en di t het die evrste doel treffe11dc onderwysadministrasie 

in Transvaal 6ewor<l. Dit h0t bestaan uit vyf led~, almal 

lidmate van diG Hcrvormde Kerk, o.w. di. P.J:...C. van 

Heyningen en D. vcm dcr Hoff. HullG sou onder mC:<:.r toG-

sien da t .ssen und\;;:r gc.ewerL!.\c.n tsond8rwy sers, bc;balwe lid-

1) E.V.R. 6, 1 ~ 32. 
2) St2.ats CourLnt, 13. 5. 59. 

S . .h. • .t .. rgiufstukke: VolksraacL11.otul..:: lV, 1859- .1353, 8. 
Vcrgelyk oak Marais: Leerplan vir die Opleiding van 
Ondcrwysors in Trsnsv~al, 15. 
Lugtenburg~ Geski•.:>ucnis van die Ondervvys in clie 
S.A..R., 263. 
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mate van die staatskerk, toegelaat word nie. 1 ) 

(b) Toepassing van die wet. 

Die verband tussen kerk en skoal het steeds ge

handhaaf gebly, en naas die gewone Byb~londerrig in die 

skool was daar gereeld godsdienstige aangeleenthede 

waarby die kinders betrokke was. So het die kinders 

as skoolgroep ook aan die verrigtinge deelgeneem tydens 

die hoeksteenlegging van die Ned. Hervormde Kerk te 

Potche~room op 26 Des. 1859. Toesprake en gebed is 

afgewissel met toepaslike sang deur die skoolkinders 

wat ook aan die optog deelgeneem het. 2 ) Onderwyser 

Van der Linden het self ook 'n belangrike funksie in die 

kerk vervul, want hy is aangestel as voorleser en voor

singer by die godsdiensoefeninge.3) 

In sy verslag aan di~ Volksraad in 1859 het 

Pres. M.W. Pretorius aangaande die onderwys in die Volks

raad verklaar dat die onderwys van die jeug onder leiding 

van die goewermentsonderwyser H. van der Linden na wens 

vorder. Di~ vordering wat die skooljeug in die kort 

tydjie gemaak het, beklemtoon die wenslikheid om ook vir 

die ander distrikte behoorlike onderwysvoorsiening te 

maak. 4 ) 

'n Volledige vers1ag in die Staats Courant van 

die inspeksie van die skool op Potchefstroom werp heel

wat lig op die godsdiensonderwys van die tyd. Die skool

kommissie kon goeie vordering in die verskillende vakke 

l) Eybers: Select ·constitutional Documents Illustrating 
S.A. History, 1795 - 1910, 366 - 367. 

2) Staats Courant, 6.1.60, 13.1.60. 
Verga1yk ook Engelbrecht: Die Ned. Herv .. Gemeente, 
Potchefstroom, 86, 88-89. 
Ned. Herv. Kerk: Almanak 1922, 138 (afdruk van program 
van verrigtinge). 

3) Staa~s Courant, 9.6.63. 
Vergelyk ook Engelbrecht, 86, 88-89. 

4) R3088/59. 
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rapporteer, 11 en niet minder word de bybelsche geschiede

nis met lust beoefend. 11 Hulle is ook getref deur die 

vrymoedigheid van die leerlinge om 'n gedeelte vanuit 

die Bybelgeskiedenis oor te vertel. ~ie onderwyser se 

lei ding bet niks te wense oorgelaat nie, en dit was duide-

lik dat hy hom beywer het om die Christelik-sedelike ge-

voel in die harte van die jeug te ontwikkel. 1) 

Die skoolverrigtinge tydens die inspeksie is ge-

kenmerk deur 'n godsdienstige atmosfeer, so eie aan wat 

gewoonlik gedurende die dae van die Republiek die geval 

was. So bet die voorsitter van die skoolkommissie ver-

meld dat daar nog steeds in die 11 Godsbuis" skoolgebou is, 

'n heili@Splek waar die plegtige doopbelofte afgel@ is 

en waar dan ook die onderrig plaasgevind bet volgens daar

die belofte. Ook die President bet ges~ dat ~od hul 

pogings sal se~n as bulle die kennis en die wetenskap 

nie verwerp nie, want God bet bulle tot sever sy vader

like liefde en beskerming sigbaar geskenk. 2 ) 

Met die prysuitdeling is Bybelgeskiedenis as vak 

blykbaar nie bekroon nie, maar die pryse was almal gees

telike boeke: Psalm- en Gesa~oek, Kinderbybel, Kinder

bybel met plate, 'n Nuwe Testament, met as boogste prys 

11 De Bybelgeschiedenis."3) 

Die kerk het sy invloed na 1860 weer baie sterk 

laat voel. Dit sal gepas wees om bier weer kortliks die 

kerklike posisie op te som, veral met die oog op die kerk

like afskeiding wat na die 1853-to~stand ontstaan bet, en 

aangesien die verskillende Afrikaanse kerke elk metter

tyd 'n vername rol in die godsdienstige verrigting van 

die Transvaalse skole gespeel bet. 

Soos r:eeds voorheen aangcba.al is, was die Voor-

1) Staats Courant, 13.1.60 
2
3

) Ibid. 
) Ibid. 



- 71 -

trekkers vroe~r almal lidmate van die ker~ in die Kaap

kolonie, en hoewel die sinode daar teen die Groot Trek ge

kant was, het leraars hulle tog later in die ~ansvaal kom 

besoek, en so is orals gemeentes gestig. Met die koms 

van ds. Dirk van der Hoff in 1852 het Transvaal sy eerste 

vaste predikant gekry. Onder die Transvalers was daar 

egter verdeeldheid oor hulle verband met die Kaapse Kerk. 

Die gemeentes van Lydenburg en Utrecht wou binne die 

verband bly, maar Potchefstroom, Rustenburg en Soutpans

berg het in 1853 onder leiding van ds. van der Hoff 

teen inlywing van die Transvaalse by die Kaapse Kerk in 

Transvaal besluit. 1 ) 1853 Is dus die geboortejaar van 

die Hervormde Kerk in Transvaal. 2 ) 

Die Ned. Hervormde Kerk was dan ook prakties • 

die enigste kerk in Transvaal tot 1858, met die herder

lose gemeentes van Lydenburg en Utrecht op die agter

grond. Sedert 1853 het die kwessie van die sing van 

gesange in die kerk egter reeds offisi~le protes van 'n 

deel van die Transvalers uitgelok, en dit het uiteinde

lik uitgeloop op die stigting van die Gereformeerde Kerk 

in 1859 onder leiding yan ds. Dirk Postma.3) 

In 1865 is pogings aangewend deur ds. F. Lion 

Cachet, leraar van die Ned •. Geref. groep, om die gemeen

tes van die Ned. Hervormde Kerk en die aanhangers van 

die Kaapse Kerk (Lydenburg en Utrecht) te verenig. 

Hierdie poging het egter op 'n mislukKing uitgeloop, en 

van hierdie tyd af het die Ned. Geref. Kerk sy invloed 

in Transvaal sterker laat voel. Dit mag hier bygevoeg 

~) Dreyer: Eeuwfeest-Album van de Ned. Geref. Kerk in 
Z.A. 112-114. 
Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 80. 
Ned. Herv. Kerk: Almanak 1909, 45. 

2
3

) Ibid. 
) Sinodale Kommissie van die Gorf. Kerk: Geskiedenis 

van die Christelike Kerk, 122-123. 
Staats Courant, 6.5.59. 
Ned. Herv. Kerk: Notulen der Algemene Kerkvergade
ring, 1858 - 1859. 
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word dat daar in 1885 werklik 'n vereniging tussen hier

die twee kerke plaasgevind het onder die naam Ned. Herv. 

of Geref. Kerk. 'n Gedeelte van die Ned. Hervormde 

Kerk het egter geweier om te verentg, en so was daar 

sedert 1~85 die drie Hollandse kerke bekend as die Ned. 

Hervormde, die Gereformeerde en die Ned. Herv. of 

Geref. Kerk, met laasgenoemde die talrykste in lidmate

tal.l) Elk van hierdie kerke het mettertyd sy eie 

onderwysstrewe gehad. So het die Ned. Herv. Kerk as 

staatskerk oudergewoonte die staatsonderwys gesteun, ter-
. ~ 

wyl d1e Gerf. Kerk, volgens prof. J. Chr. Coetzee, van die 
" begin af eie, gereformeerde onderwys wou h~. 2 ) 

Deur direkte en indirekte bemoeiing was die 

kerk se rol groot in die onderwys. By Schoemansdal is 

al gou 'n skool en kerk gebou.3) Die Sabbatdag is streng 

gehou en godsdienstig deurgebring. Bekende onderwysers 

was Jacobus Nel en veral Cornelis van Boeschoten. 4) Ds. 

N.J. van Warmelo het gedurende 1864 die kinders hier 

ook 'n ietsie geleer. Volgens •n brief van mev. van 

Warmelo aan haar moeder het die grootmense so swak ge

lees en geskryf dat haar man die plan opgevat het om 

die kinders, behalwe te katkiseer, ook die algemene 

kundighede te leer, en so het hy die meeste dae per 

week gedurende die voormiddag in die kerk skoolgehou.5} 

In 1863 het die Ned. Herv. Kerk sy pogings om 

die godsdiensonderwys tot sy volle reg te laat kom, ver

skerp en op die Algemene Kerkvergadering te Pretoria in 

1) Dreyer: Eeuwfeest-Album van de Ned. Geref. Kerk in 
Z .A., 112-114. 
Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 80. 

2) Coetzee: Die Gereformeerde Beginsel en die Onderwys 
in Transvaal, 15-16. 

3) Preller: Voortrekkermense lV, 151. 
Engelbrecht: Die Nederdiutsch Hervormde Gemeente 
Pietersburg 1852-1952, 47. 

4) Potgieter en Theunissen : Hendrik Potgieter, 205. 
5) Lugtenburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A.R., 74. 
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daardie jaar ·is beslui t 11 een opwekking te rich ten aan 

de ouders om voor de onderwyzing en 't brengen tot lid

maatschap hunner kinderen te zorgen."1 ) 

Ook die pasgestigte Geref. Kerk het sy eie by

draes tot die godsdienstige onderwys begin lewer. Soos 

reeds gesien is, was die Ned. Herv. Kerk die staatskerk. 

Goewermentsko1e was Ned. Herv. sko1e; die Skoolregle

ment van 1859 is opgestel deur die Ned. Herv. predikant, 

ds. van der Hoff en sy Algemene Kommissie wat verder 

uit 1idmate en 'n predikant van dieselfde kerk bestaan 

het, en geen ander goewermentsonderwysers as lidmate 

van die Ned. Hervormde Kerk is toege1aat nie. Omdat 

·daar vir Gereformeerde onderwysers en onderwys geen 
(l 

erkenning op die staatsko1e was nie, moes private Gerfor-
" 

mecrde skole in die Gent. gemeentes gestig word. 2 ) 

In 1863 het die kerkraad van die Geref. gemeente 

van Potchefstroom aansoek gedoen om 'n stuk grond om 

daarop o.m. 'n kerk en 'n skool te bou. Die gemeente wou 

dus nie die bestaande owerheidskole hervorm nie, maar 

wou v&n die begin af eie kerk- of gemeenteskole h~, 

wat in die lig van die heersende kerk1ike opvattings 

verstaanbaar was. 'n Goeie, Gereformeerde onderwys vir 

hul kinders volgens hul oortuiging was die ernstige be

geerte. So het ouderling P.J.W. Schutte bv. in 1864 na 

Rustenburg gegaan om daar sy kinders op skool te sit 

waar ds. Postma 'n skoo1 vir Geref. kinders gehad het.3) 

So het e1ke predikant wat 'n vaste betrekking 

1) Ned. Herv. Kerk: Notulen der Algemene Kerkvergade-
ring, 9.10.63. 

2) Coetzee: Die Geref. Beginsel in die Onderwys, 17. 
Coetzee: Die Geref. Gemeente Potchefstroom en die 
Onderwys, 4. 

3) Coetzee: Die Geref. Beginsel en die Onderwys, 17. 
Coetzee: Die '-eref. Gemeente Potchefstroom en die 
Onderwys, 4. 
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in Transvaal gehad het in hierdie vroe~ jare sy volle 

gewig in die onderwys gewerp ten einde die regte gods-

dienstige onderrig te verseker. 

Kerk en skool, godsdiens en onderwys het •n 

pragtige eenheid gevorm. So het ds. N.J. van Warmelo 

van die Ned. Herv. K0rk bv. in 'n brief aan die Uit-

voerende Raad in 1867 gemeld dat die kerkraad alles 

moontlik gedoen het vir kerk en skool, 11 die twbe groote 

krachten van een volk, dat prys stelt op den naam van een 

Christelyk en beschaafd volk te worden genoemd." Ver

der kon hy byvoeg dat deur die se~n van die Voorsienig

heid is 11 alles wat tot Kerk en school behoorde, in zulk 

eene orde bevonden, dat in die opzigten geen achteruit

gang was te bespeuren."l) 

Met die inwyding van die Ned. Herv. kerkgebou 

op Potchefstroom op 25 Feb. 1866 het nie slegs die 

onderwysers nie~ maar ook die lede van die Algemene 

en Plaaslike Skoolkommissies aan die optog deelgeneem, 2) 

Nog duideliker blyk die eenheid van godsdiens en onder

wys uit die staatsbegroting van 1861. Onder die ver

skillende hoofde was daar een waaraan 6,000 Rds. toe

gewys is, naamlik vir ses skoolonderwysers en drie 

predikante onder die een hoof: 

11 No. 4, EEREN DIENST~' 3) 

3. Die Onderwyswet van 1866·. 

(a) Die .wet self en die Bybelonderrig. 

In 1866 is 'n heeltemal nuwe en omvangryker 

l) Afskrif in Engelbrecht: Die Ned. Herv. Gemeente 
Pietersburg 1852 - 1952, 60, 

2) Ned. Herv. Kerk: Almanak 1922, 140, ~Program van 
verri~tinge) • 

3) R3993/60. 
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onderwyswet in die Staats Courant gepublis~cr, genoem 

die ONDERWYSWET VAN 1866. Uit die verskillende 

reglemente daarin vervat blyk onder meer dat sowel lede 

van die ·Algemene as die Plaaslike Skoolkommissie 1ede 

van 'n Protestantse kerk moes wees (dus nie noodwendig 

meer lidmate van die Ned. Herv. Kerk nie.) Die reg-

lement vir goewermentsonderwysers was veral van belang, 

want vo1gens art. 1 daarvan moes die onderwysers ook 

1ede van die Protestantse kerk wees. Art. 2 het die skoo1-

vakke bepaal, byna letterlik dies5lfde as die van 1859, 

en daarom dus ook Bybelse geskiedenis en die sing van 

psalms en gesange by die Ned. Herv. gemeente in gebruik. 

Die distriksonderwysers het meer vryheid van vakkeuse 

gehad, maar moes tog ook Bybelg0skiedenis onderwys. 1 ) 

Die jaarlikse eksamen sou deur die voorsitter 

van die kommissie, waarvan die 1ede ook 1idmate van 'n 

Protestantse kerkgenootskap moes wees, met gebed ge-

open word. Verder moes aspirant-onderwysers onder 

meer ook 'n eksamen in B~belgeskiedenis afl~. 2 ) 
Nes by die voriBewet, tref dit ons dat die 

sekul~re onderwys so sterk na vore getree het. Bybel

ond5rrig het sy plek in die ry van die skoolvakke ge

kry. By herha1ing is aie invloed van die Van der Hoff-

Reglement verminder en ons vind hier 'n duidelike vorm 

van staatsonderwys. 

(b) Optrede van die kerk. 

Hierdie tersydestelling van die kerk het van 

kerkwe~ teenstand ontlok. Nie net die Ned. Herv. Kerk 

nie, maar ook die twee kleiner kerke het daadwerklik 

l) Staats Courant, 4.9.66, 21.8.67. 
2) Ibid. 
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belang in die onderwys gestel. 

Alhoewel met hierdie wet die voorkeur van die 

Ned. Herv. Kerk verdwyn het en in die plek daarvan 

Protestantismo ge~is is, was hierdie re~lings in die 

o~ van die Gereformeerde Kerk nog nie bevredigend nie 

en het die geme~ntes die aandag aan •n op1ossing van 

die vraagstuk geskenk. Met die A1gemene Sinodale K8rk

vergadering van 1869 te Potchefstroom is voorgestel dat 

die onderwys van die jeug in die gemeentes meer onder 

toesig van die kerk moes kom. 1 ) 

In 1870 is toe deur die Kuratore besluit om 

die kerkrade soveel moontlik aan te moedig om gemeante

skole op te rig. (Anders as die Ned. Herv. Kerk wou 

die Geref. Kerk hom nie met die hervorming en verbetering 

van die staatskole tevrede stel nie.) Ook is die ge-

meentes vermaan om geen ander onderwysers te neem nie 

as net di~ wat deur die kerkraad aanbeveel is. Die 

leraar sou gereeld eksamen hou in buiteskole as hy huis

besoek doen, en ouderlinge moes gereeld verslag oor 

hul wykskole doen. Daar is ook 'n breedvoerige onder-

wysplan vir 11 buurtskole", d.i. skole in die buitedis

trikte, opgestel. 2 ) 

Op die Algemene Vergadering van 1874 het 'n 

ouderling die vraag gestel of dit wenslik vir die ge-

meentes was om van die goewermentskole gebruik te maak, 

waarop geantwoord is dat dit liewer nie gedoen moes word 

nie. Buurtskole is dringend aanbeveel. Indien die 

skoolkommissie van 'n goewermentskool egter uit ver-

troubare manne sou bestaan en die voorsitter self bekend 

1) Handelingen van de Al0 emeene Synodale Kerkvergade
ring(s) van de Geref. Kerk in Z.A., 1869-1874. 

2) Ibid. 
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was as •n regsinnige persoon, kon die kinders gerus 

maar die goewermentskole besoek. 1 ) 

Maar ook die Ned. Geltf• Kerk bet op sy heel 

eerste Algemene Kerkvergadering in Desember 1866 ten 

opsigte van die afl~ van die belydenis van geloof op 

behoorlik0 godsdienstige onderrig besluit, betsy deur 

die leraar self of deur die katkiseermeester. Die 

Ned. Geref. Kerk sou aan sy roeping beantwoord ook 

11 door de ernstige behartiging van Christelyk Onderwys 

en Opvoeding der kinderen." Ter bevordering van die 

skoolwese is aan die Kerklike Kommissie opgedra om te 

ageer as 'n kommissie van Onderwys en Evangelisasie. 

Hierdie kommissie sou dan die dokumente van aspirant

onderwysers ondersoek en hulle aanbeveel; bulle ook as 

katkiseermeesters en godsdienstige onderwysers eksamineer 

en dan in hul werkkringe plaas. 2 ) 

Art. 24 van die kerkwet bet bepaal dat die taak 

van die ouderlinge onder meer die bevordering van die 

godsdiensonderwys sou wees. Die sorg van die kerkbe-

stuur in die algemeen sou onder meer wees die vermeer-

dering van die godsdienstige kennis en die behartiging 

van die onderwys van die jeug in Christelike sin. 3) 

Onderwysaangeleenthede is g~d op die Alge

mene Vergaderings van die Ned. Geref. Kcrk bespreek. 

So is die here Poen en Beker in 1867 aangestel as kat-

kiseermeesters en godsdiensonderwysers. Besorgdheid 

is uitgespreek oor die ontoereikende onderwys. 4) Pot

chefstroom se gemeente bet getuig: 

1) Handelingen van de Algemeene Synodale Kerkvergade
ring van de Geref. Kerk in Z.A., 1874. 

2) Spoelstra: Ret Kerkelyk en Godsdienstig Leven der 
Boeren na den Grooten Trek, 329. 

4
3) Spoelstra, 506-507. 

) Ned. Geref. Kerk: Handelingen der Algemeene Kerk
vergadering 1867 (bundel 1866-1885), 40, 47, 50, ens. 
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"Geen kinderen van leden onzer gemeente wonen 

de gouvernements school te Potchefstroom by."l) Die 

volgende jaar is wee~eens gekla oor die onderwys wat 

soveel te wense oorgelaat het, en die gedagte is sterk 

beklemtoon dat kerklike toesig oor die onderwys •n 

dringende noodsaaklikheid was. 2 ) 

So het die toe~ining van alle bbheer oor die 

onderwys deur die staat en die miskenning van die ouer

regte die kerke in die harnas gejaag. Deur private 

inisiatief aan te moedig in di~ eie gemeentes, wou die 

kerk weer soos vroe~r 'n strang wakenda oog oor die 

godsdiensonderwys en die Christelike strekkiug van die 

a15emene onderwys hou.3) 

(c) Bybelonderrig in die skool. 

Sedert 1859, toe die staat die onderwys van die 

jeug ernstig begin behartig het, het daar •n vinnige 

uitbreiding in die Republiek plaasgevind wat hierdie 

belangrike saak betref. Daar is vo1pp aanduidings van 

.nuwe aanwinste in die geledere van die goewermentsonder

wysers, van nuwe sko1e, van groter uitbreiding. 4 ) En 

in hierdie beter georganiseerde toestand het die gods

diens in die onderwys gedeel. 

So meld die verslag van die goewermentskool op 

Potchefstroom dat die onderwyser in 1866 J.A. Gr;i.mm was. 

Die eksamen is met gebed ~n sang geopen. In die lys 

vakke waarin eksamen afgel~ is, word Bybelgeskiedenis eg-

1) Ned. Geref. Kerk: Handelingen der Algemeene Kerkver
gadering 1867 (bundel 1866-1885), 40, 47, 50, ens. 

2
3

) Ibid. (1868- notule), 43, 55, 62, 81. 
) Vergelyk ook Lugtenburg: Die Wonderdade van God, 273. 

4) R3659/60, R3709760, R3499/60, 
Staats Courant 14.6.64, 28.6.64, 14.8.67, 21.10.68, 
ens. 
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ter nie gemeld nie. Tog is die vak wel onderwys, en die 

gees waarin die eksamenverrigtinge geskied het, was beslis 

godsdienstig.l) 

In die praktyk was daar veel nouer samewerking tus

sen staatsonderwys en kerk as wat dit op papier voorkom. 

Die sa~ewerking tref mens opnuut in die verslag van die 

eksamen van die goewermentskool op Pretoria: 11 0nder het 

driestemmig singen van Gezang 3, verse 1 en 3 door de kin

deren, verscheen de School-Commissie in de Kerk, waar het 

examen zou gehouden worden. Na eenige woorden van den 

Predikant, den welEd. Heer H. van der Linden en den onder

wyzer nam het examen een aanvang." B·ybelgeskiedenis was 

een van die vakke wat in Pretoria ge~ksaminet.:r is. Die 

leerlinge het die vrae met vryillcedigheid beantwoord. Hulle 

is bekwaam gemaak om in elke vak van arbeid of wetenskap te 

kan vorder, maar nie net die praktiese, onmiddellike lewens

eise moes die aandag geniet nie. Die landdros van Pretoria 

het ook gepraat oor die behoefte aan beskawing en ver

edeling v~n die gees. Ges. 159 vss. 1 en 6 is ten slotte 

gesing. 2 ) 

In 1869 was daar op Potchefstroom ook al 'n Engelse 

skool, die Potchefstroom College, en. dit is bekend dat 

ook hier in al drie afdelings, nl. die Element~re, Middel

en Gevorderde afdeling voorsiening gemaak is vir Bybelon

derrig.3) 

Op die plaas Buffelsdoorn in Potchefstroom se dis

trik was 'n sekere Bakker as huismeester werksaam. Di t het. 

egter geblyk dat hy nie 'n ware Calvinis was nie, en hy 

het onder meer die predestinasieleer ontken. Die gevolg 

was dat hy spoedig uit die diens ontslaan is. 4 ) Dit toon 

1) Staats Cour&nt, 9.1.66. 
2) Staats Courant, 28.2.65. 
3) Coetzee: Potcnefstroom, 154. 
4) Ibid. 
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hoe ernstig die opvattings aangaande 'n suiwer leer des

tyds was. Daarom oak dat die kerke so 'n ernsige bemoei

ing met die onderwys gemaak het. 

Met die skooleksamen in Des. 1870 aan die goewer

mentskool van Marabastad het Bybelkennis oak deeglik onder 

die soeklig gekom en is daarvoor oak pryse toegeken. 1 ) 

Met die wintereksamen van dieselfde skoal kon die werk 

van meester c. van Boeschoten in die inspeksieverslag ge

loof word. Daarin is onder meer vermeld dat hy veel moeite 

met die sedelike opvoeding van die jeug gedoen het. Daar 

is oak pryse uitgeloof aan diegena wat in Bybelkennis 

goed gevaar het. 2 ) 

In die buitedistrikte was daar heel dikwels nie 

onderwysgeriewe nie en moes die ouers maar weer inspring. 

So word deur eerw. Hofmeyr, wat jare lank onder die Sout

pansbergers gearbei het, vermeld dat die kinders maar 

saans om die groat tafel in dieworhuis hul boeke moes 

neem en leer wanneer die huisgodsdiens verby was. Sm8rens 

met dagbreek is daar gesing. 

Oak Merensky moes erken dat met die klein bietjie 

skoolonderrig wat dikwels die deel van die Tranvalertjies 

was, Bybelgeskiedenis en die kategismus die vernaamste 

plek ingeneem het en dat die Afrikaners streng godsdiens

tige mense was. Hulle denke en handeling het, volgens 

hom, geheel en al op die oud-Gereformeerde, letterlike 

verklaring van die Heilige Skrif gesteun. Die kinders 

is almal gedoop, en kragtens die doopbelofte deur die 

ouers, en met die oog op 'n latere huwelik, moes hulle 

die belydenis van die geloof afl~, en die godsdiensonder

wys het dit ten doel gehad.3) Hierdie opvattings het in 

1) Staats Courant, 24.1.71. 
2) Ibid., 22.8.71.· 
3) Merensky: De Transvaal-Republiek en de Hollandsche 

Boeren, 72-73. 
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die buitedistrikte onveranderd dee1 van die Afrikaners 

se lewensbeskouing gebly, al het Sarah Heckford hierdie 

godsdienssin grotendeels as farise!sme beskou. 1 ) 

4. Die Burgers-Wet van 1874. 

(a) Voorspel tot die Wet. 

Transvaal was ryp vir verdere ontwikkeling op 
' 

onderwysgebied. Die veelal primitiewe opvattings oor 

onderwys moes 'n kentering ondergaan, want 'n nuwe gees 

het hom teen 1871 laat geld en is geopenbaar in die nuwe 

grondwet. 2) Die nuwe idees was veral merkbaar in die ge

deeltes oor godsdiens en onderwys. Dit was nou verby 

met 1859 se staatskerk, en alle kerkgenootskappe het nou 

ge1yke behande1ing en beskerming ontvang. Openbare gods-

dienstigoefeninge sou orals toegelaat word. 11 Ieder be-

1ydt zyne godsdi~nstige meenip.gen met volkomene vryheid."3) 

By die onderwys moes elkeen se godsdienstige oortuiging 

dus ge~erbiedig word. 

Baie pertinent herhaal die staat sy aansprake op 

die onderwys in die woorde van art. 90: uHet openbaar 

onderwys is een voorwerp van de aanhoudende zorg der re

. gering ... 4) Di t was die opvatting in die Republiek reeds 

sedert 1858, en Pres. T.F. Burgers, wat M.W. Pretorius 

opgevolg het, wou op hierdie grondslag voortbou. 

Met die verkiesing van Burgers tot president, 

veral ondersteun ·deur die Ned. Herv. Kerk, volgens Van 

1) Sarah Heckford: A Lady Trader in the Transvaal, 75. 
2) Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 

145 - 147. 
Vergelyk ook Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 17. 

4
3} Staats Courant, 21.2.71: Artt. 83- 89. 

) Staats Courant, 21.2.71. 
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Oordt, 1 ) het Transvaal 'n man aan die hoof van die staat 

gekry wat onderwyshervorming as dringend nodig beskou 

het en wat die invoering van 'n onderwysstelsel beoog 

het, en wat op die nuutste, modt:rne grondslae gebaseer 

sou wees, 2) 'n stelsel wat vir die godsdiens in die onder

wys van lewensbelang sou blyk te wees. Waarlik, Trans

vaal het aan die vooraand van groot verwikkelinge ten 

opsigte van die onderwys gestaan. 

In opdrag van die President en Uitvoerende Raad 

is daar aan 'n benoemde kommissie opgedra om rapport uit 

te bring oor die onderwys en wat 'n beoogde onderwyswet 

moes voorafgaan. In hierdie rapport, wat in 1873 opge

stel is, is tot d~e gevolgtrekking gekom dat die geloofs

oortuiging van die ouers tog wel in aanmerking geneem 

moes word en dat die onderwyser 'n man moes wees met 'n 

ernstige, godsdienstige opvatting wat bowendien aan die 

wense van die ouers ten opsigte van geloof moes voldoen.3) 

Die doel van hierdie rapport was slegs om die grondlyne 

aan te gee waarvolgens 'n nuwe onderwyswet opgest~l kon 

word. Die rapport is egter nie deur Burgers en sy Uit

voernnde Raad aanvaar nie. Dit het nie aangepas by die 

President se nuwe denkbeelde en vrysinnige opvattings 

nie. 4) 

Pres. Burgers het reeds in 1873 sy nuwe onderwys-

t t 1 d . VOORSTEL WET.5) D~t was d~e we opges e , genoem ~e ~ ~ 

wet wat moes voldoen aan en aanpas by die veranderde om

standighede. Dit was die wet waarna die volk reikhal

send uitgesien het. 

In hierdie ontwerp van die onderwyswet is die 

I ' 

1) Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der Z.A.R., 147. 

3
2) Staats Courant: Byvoegsel tot, 30.9.74. 

) Report of the Pretorian Committee, 1873 (volledig op
geneem in Lugtenburg, 289- 302). 

4) Lugt~nburg: Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A.R., 91. 

5) Staats Courant, 4.2.74. 
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mooi gedagte uitgespreek: 11 Bovenaan staat de zaak van 

het onderwys. Al onze behoeften tezamen genomen wegen 

niet op tegen die aan onderwys voor onze jeugd; en niemand 

die zyn tyd verstaat zal ontkennen dat elke jonge staat 

en vooral deze Republiek geen groter gevaar te duchten 

heeft dan onkunde en in niets zoo veel kracht en steun 

zal vinden als in een degelyk systeem van onderwys, dat 

de middelen van kennis en beschaving binnen het bereik 

brengt van elk huisgezin."l) 

(b) 

Daarop het die wet gevolg. 

WET NO. 4 VAN 1874, Regelende het Onderwys in 
de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Die konsep was feitlik woordeliks dieselfde as 

die aanvaarde wet, en waar dit die godsdienstige aange

leentheid raak, en daar verskille aangetref word, sal dit 

hier vergelykenderwys aangestip word. 

Inleidend word verklaar dat die inrigting van die 

openbare onderwys 11met eerbiediging van ieders godsdiens

tige begrippen", deur die wet gere~l word, aangesien dit 

van staatswe~ geldelik ondersteun word. Dit is ook nodig 

om sever moontlik van regeringsw~~ voorsiening te maak 

vir voldoende openbare onderwys, en dat dit soveel moont

lik vry sal wees, behalwe vir die toesig van die regering 

en die ondersoek na die bekwaamheid en sedelikheid van 

die onderwysers en onderwyseresse. 2) (Nie na hulle gods

dienstige opvattings nie!) 

Art. 3 het drasties van vorige soortgelyke be

palings verskil, want hierin is bepaal dat die gewone 

laer onderwys lees, skryf, reken, die beginsels van vorm

leer, die Nederduitsche taal, Aardrykskunde, Geskiedenis 

1) Staats Courant, 4.2.74. 
2) Ibid. 
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en sang sou omvat. Net dit. Nie hier nie en ook nie 

in die meer uitgebreide bepalings omtrent 11 lager onder-

wys" of 11 hooger onderwys" word enigsins melding van By

belgeskiedenis gemaak nie. 1 ) 

Die wet het egter nog verder gegaan en 'n art. 

26 ingesluit, en dit, tesame met art. 51, het mettertyd 

openlike beroering veroorsaak. Art. 26 in die Voorstel 

Wet het die weglating in art. 3 bevestig. Dit het ge-

lui: 11 Geen Godsdienst-onderwys wordt in de schooluren 

gegeven; echter zullen de schoollokalen buiten de school

uren met goedvinden der schoolcommissien, daartoe be

schikbaar zyn voor Godsdienstleeraars of onderwyzers." 

Art. 26 het bevestiging in art. 51 gevind~ Nou 

kon daar geen twyfel omtrent die godsdienstige bepalings 

bestaan nie. Godsdiens is uit die skool geweer, want 

laasgenoemde artikel het gelui: 11 De onderwyzers of onder

wyzeressen zullen zich onthouden van iets te doen of te 

laten dat strydig is met de eerbied verschuldigd aan de 

godsdienstige begrippen van andersdenkenden, van het 

geven van onderwys in de Godsdienst gedurende schooluren, 

en er zich zelfs buiten de schooluren niet mede in laten, 

tenzy op uitdrukkelyk verzoek van de ouders of voogden 

der kinderen. u 2) 

'n Storm van verontwaardiging het ~ater) los

gebars en die kritiek van die publiek is veral op artt. 

26 en 51 van die Konsepwet toegespits, want dit het gods

diensonderwys, die grondslag en vroe~r deel van die skool

wese, verbied.3) Dit was dus 'n miskenning van die Chris

telik-nasionale volkseie, wat diep in die gemoedere van 

die meeste Boere ingewortel was. Elke vorige wet het 

tog duidelik direk of indirek voorsiening vir godsdiens-

1) Staats Courant, 4.2.74: artt. 4 en 5. 
2
3

) Staats Courant, 4.2.74. 
) Staats Courant: Byvoegsel tot (Notule van Volksraad), 

7.6.76 •. 
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onderwys in die skool gemaak. Geen wet bet dit voor

been verbied nie. Dit was •n duidelike en a1gemeen. aan

vaarde beginse1. Die volk bet k1aarblyk1ik nie verwag 

dat die beoogde nuwe wet juis op bierdie punt sy 
11
ver-

1igte" rigtings1yne sou gaan toespits nie, en dit was 

teen bierdi~ verandering wat die stryd gegaan bet. 

Die gewraakte artike1s bet egter nie wet geword 

nie. Nadat Burgers sy konsepwet aangekondig bet waarin 

by die advies van die kommissie van 1873 gefgnoreer en 

die diepste gevoelens van die nasie misken bet, bet die 

Vo1ksraad op 26 September 1874 •n kommissie van vier 1ede 

bestaande uit H.T. Bttbrmann, I.e. Ho1stbausen, A.I. Mun

nicb en C.J. Bodenstein, aangeste1, 1 ) wat sekere belang

rike veranderinge aangebring bet, want dit bet met enkele 

bondige toevoegings die be1e strekking van die godsdiens

tige bepalings verander. 2 ) Van besondere belang, wan

neer aan die verontwaar~g jeens Burgers gedink word, 

is die volgende opmerking van die kommissie in die rap

port oor die wet: Die kommissie glo dat die wet, wanneer 

dit beboor1ik in werking is, 11 Van onberekenbaar nut voor 

de jeugd zyn moet, om welke reden zy, bet zy met of zon

der de gemaakte wyzigingen, deze1ve gerustlyk ter aan

neming aan den HEd. achtb. Volksraad aanbeveelt."3) 

Art. 25 van die Onderwyswet van 1874, wat van 

krc.,g geword het, bet nou ge1ui: 11 Tot de scbolen worden 

toege1aten a1le b1anke kinderen, zonder onderscheid van 

Godsdienst, ecbter met goedkeuring der directie en onder 

zu1ke voorwaarden als bierna bepaa1d zullen worden. 4 ) 

(Die kommissie het die woord 11 blanke" ingevoeg,) 

l) Staats Courant: 7.10.74, art. 23 van die Volksraad
notule. 

2) Locale Wetten der Z.A.R., 1849-1885, 566- 582. 
3) Byvoegse1 tot Staats Courant 28,10.74: Volksraads

notule, 23.10,74. 
4) Staats Courant, 28.10.74, 4.11.74. 

Locale Wetten der Z.A.R., 1849-1885, 566- 582. 
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Die gewraakte art. 26 het nou soos volg gelui: 

11 Geen Godsdienst-onderwys wordt in de schooluren gegeven; 

echter zullen de schoollokalen buiten de schooluren met 

goedvinden der schoolcommissien, daartoe beschikbaar 

zyn voor Godsdienst-leeraars of onder\~zers, zullende ver-

der in iedere school in den Bybel gelezen en in de Bybel

geschiedenis onderwezen worden. 1 ) 

Art. 51 van die Voorstel Wet is nie gewysig nie, 

want die verandering by art. 26 aangebring, het die strek-

king van hierdie artikel ook verander. 

Die aanvaarde Burgers-wet het dus uiteindelik 

fundamenteel nie veel van die voorgangers verskil nie. 

Selfs die onderwysers moes nou ook, volgens art. 41, 

lidmate van 'n Protestantse kerk wees. 2) 

(c) Reaksies deur die wet uitgolok. 

Alhoewel Wet No. 4 van .1874 reeds in Oktober 

1874 deur die Volksraad goedgekeur is,3) het dit nie voor 

1876 in werking getree nie, veral omdat Pres. Burgers 

nog na 'n geskikte Superintendent van Onderwys gesoek 

het. 4 ) Hy het eindelik W.J •. van Gorkom en dr. E.J.P. 

Jorissen in Holland gevind,5) albei bekend as voorstanders 

van die liberale rigting op onderwysgebie·d. 6 ) Van Gor-

kom sou Superintendent word en Jorissen hoofonderwyser 

van die Hoogere School.?) 

Verset teen die nuwe onderwyswet en die vrysin-

l~l Locale Wetten der Z.A.R. 1849-1885, 566 - 58?. 
Ibid. 
Staats Courant: Byvoegsel tot, 4.11.74. 

4) UR5, art.l24 van 25.5.75; art. 166 van 7.10.75; 
Locale Wetten, 640. 

5) Staats Courant, 10.5.76. 
6) Ibid, 14.6.76 : Notule van Volksraa~ 11.5.76. 

Sien ook Van Oordt: Paul Kruger en de Opkomst der 
Z.A.R., 157- 158. 

7) Staats Courant: (Uitvoerend Raad besluite), 10.5.76, 
14.6.76, ens. 
Vergelyk ook E.V.R. 12/11.9.76. 
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nige Superintendent v&n Onderwys het opgevlam. 1 ) Die 

byvoeging aan die einde van art 26 is 11J.isgekyk en in 

werklikheid is die Voorstel Wet en Burgers se opvattings 

beoorde~l en nie die aanv&arde wet nie. 2 ) Die memories 

h<::t ingestroom. Die Volksraad moes op 11 Mei 1876 nie 

mind8r as nege memories oor die skoolwet allc.en aanhoor 

nie. Vergaderings is gehou en emoedere is opgesweep. 

Die 111emories hGt vir die grootste det:.:.l versoek dat binne 

skoolure in die Bybel gelGcs moes word, die aanstelling 

vc:.n Van Gorkom. as Superintendent nie bekragtig word nie, 

en dat die Volksraad nie moes toelaat dat die kinders van 

die volk p:rysge:gee word aan diG sieldodende beginsels 

van die Vryheidsgees niu. Een van die memories, waar-

van H.T. BUhrmann juis die voortekenaar was, hot die ver

soek soos volg omskryf~ 11 ••••• en te bepalen, dat op 

ieder door den Staat ondersteunde school gedur~n de 

schooluren en in den Bybel gelezen en onderwys in de ge-

schiedenis des Bybels gege;ven zal worden," en om dit in. 
• 

die hande van die skoolkommissies te laat om te besluit 

of daar op die onderskeie skole godsdiensonderwJs gegee 

sal word of nie.3) 

Alhoewel die grootste deel van dio versoekeoor-

bodig en duidelik impulsief was, is dit tog van g:root 

belang dat daar ook op godsdiensonderrig naas Bybelon-

dsrrig aangGdring is waar dit nodig geag sou word. 

Genl. Pi~t Joubert bet die onkunde van di8 p.:;:ti-

sionarisse, waardeur hulle so maklik mislei kon word, 

aan pligsversuim van diG veldkornette toegeskryf. As 

di~ veldkornette die mense behoorlik ingclig h~t, 

1) E.V.R. 12/278. 
Staats Courant: Byvoegsel tot, l4.6.76. 

2) Vergslyk bier die uitsprake van:genl. P. Joubert en 
A.I. Munnich, diGselfde bron. 

3) Staats Courant, 7.6.76 en 14.6.76. 
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.,Zouden de burgers gezien hebben dat de Bybel in de 

scholen moet gebruikt worden, zooals de wet voorschryft. 11 

Ook A.I. Munnich het die agitasies aan verkeerde inlig

ting gewy-t.1 ) Die Volksraad het daarop besluit om aan 

die memorialiste t~ antwoord dat daar reeds voorsiening 

gemaak is in artt. 26 en 51 ten opsigte van hul beswaar 

teen die wet op die onderwys. 2 ) 

T,ydens die bespreking in die Volksraad bet een 

van die lede (J.P. Mar~) onder meer die volgende ges~: 

.,dat Wy hier zi tten te waken voor het di~baarste wat wy 
/1. 

bezitten, den bybel." Ook S.J.P. Kruger het daarop ge

wys dat die Bybel die fondament vir al die skoolonder

wys moet wees en dat die memorialiste vrees dat die Bybel 

nie reg verklaar sal word nie. Heeltemal tereg maak 

hulle die Volksraad nou daarop opmerksaam.3) Die begin-

sel ter sprake was vir hulle heilig, en vrees dat dit 

aangetas mag word, het 'n hewige verset ontketen wat aan 

die C.N.O. -stryd in Kaapland herinner, toe die 1865-

skoolwet soortgelyke godsdienstige beperkt~gs as die 

Burgers-Konsepwet op die onderwys gel~ het. In die Par

lement het J. Hofmeyr die woorde uitgespreek wat seker 

in die hart van elke verdediger van die godsdiens 1~. 

Hy het ges~ dat die mense nie hul kinders na die staatoii 

skole wou stuur nie, want uZY willen hun kinderen niet 

laten besmetten op de school zonder God of waar God ge-

durende vier en een half uur op elke dag verbannen is. .. 4) 

Die kerke het ook hul stem teen die liberale onder-

wyswetgewing verhef. Die Gereformeerde Kerk het in 1876 

as 'n vaste beginsel aanvaar dat kerkrade en gemeentes 

buurtskole moes oprig, en die hoop is deur die Algemene 

l) E.V.R. 12/278. 
2) Ibid. 

Staats Courant, 14.6.76. 
3) Ibid: Vdksraadbesprekings van 11.5.76. 
4) Du Toit: Ds S.J. du Toit in Weg en Werk, 45. 
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Vergadering uitgespreek dat die beginsel deur die gemeen

tes opgevolg sou word, al was dit dan oak met veel opof

fering en geldelike uitgawes. Die jeug se opvoeding is 

seker die dierbaarste saak en mag ook wel die duurste 

wees! ,; ••••• zy vindt voor zich geen vrymoedigheid om de 

leden onzer kerk aan maar veoleer af te raden van die 

scholen (die staatskole) gebruik te maken."l) 

Op die Algemene Vergadering van die Ned. Geref. 

Kerk in Oktober l875 is die vraag geopper wat genoemde 

kerk kan doen ter bevordering van die suiwer Christelike 

onderwys in die land. 2) TV1ee jaar later is grater be-

sorgdheid oor die treurige toestand uitgespreek en 'n 

beskrywingspunt ingdien om in samewerking met die ander 

twee kerke 11 een stelsel van zuiver Christelyk en Prote

stantsch onderwys tot stand (te) brengen, en a~zoo voor

zien in de groote behoefte vo.n dit land." Met die 

goewerment kan nie saamgewerk word nie!3) 

Die gerugte dat Buxgers met sy onderwyswet die 

godsdiensvryheid van die bevolking sou weggeneem het, 

was in 1876 al so versprei dat hy dit nodig geag het om 

in September daardie jaar aan die ~olksraad voor te stel 

om die volgende artikel in die grondwet te voeg: 11 Het 

Volk, begeerig zynde, met eerbiediging van ieders gods-

dienstige overtuiging, de meest mogelyke vryheid aan 

ieder burger of inwoner van de Republiek zal verleend 

worden voor de uit oefening van zynen godsdienst." Ver-

der kan almal volgens eie oortuiging vrylik kerke en 

skole stig, so lank dit strook met die sedelikheid, 

goeie orde en veiligheid van die staat. Hierdie voor-

l) Handelingen van de Zesde Algemeena Synodale Kerkver
gadering van de Geref. Kerk van Z.A. 1876, 4. 

2) Ned. Geref. Kerk: Notule van Algemene Kerkvergadering, 
11. 10. 75 , 2 3. 

3) Ibid., 4.6.77, 10, 14, 15. 
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stel is deur die Raad aangene8m. 1 ) 

Uit bostaande blyk dat daar, deur hierdie 

wysiging van die grondwet, dus volle geleentheid geskep 

sou word vir kerkskole wat voll~ staatsteun sou ontvang 

en tegelyk godsdiensonderwys mag gee. 2) 

Op die wyse het Burgers (volgens Jorissen) 

probeer om die dreig~nde storm van die kerklike partye 

teen sy planne vir die onderwys te voorkom en duidelik 

te 1aat uitkom dat sy denkbeelde geheel en al di~ van 

vry onderwys was, deur elke kerklike rigting sy eie gang 

te laat gaan. Jorissen noem dit 'n skynbaar onnosele 

besluit van die Volksraad. In werklikheid was dit Burgers 

se strewe om Kruger tevrede te ste1.3) 

Toe lede in die Raad beweLr het dat die toevoe-

gi.ng reeds in diE: wet was, het Burgers geantwoord dst dit 

ook die g"-leentheid sou gee om .godsdienstige dogma in 

die skole te leer.4) 

In elk geval het die bogenoemde optrede van die 

President Paul Kruger in November 1876 genoop om aan 

Piet Joubert te skrywe dat sy teenstand teen die Presi-

dent veroorsaak is deur die man se libera1e sienswyse 

as gevolg waarvan Kruger die val van die Christendom 

gevrees het; en des te mebr toe die skoolwet die kin-

ders deur die staat aan die kerk ontruk het om vir die 

w~reld opgevoed te word. .,Doch mit de laatste zitting 

gaat daar een artiekel door die weder de kinderen aan 

de kerk terug geeven, door de president selfs voorge-

l) E.V.R. 12/11.9:76. 
2) Vergelyk ook: Jorissen: Transvaa1sche Herinneringen, +4. 

Engelbrecht: Thomas Francois Burgers, 142. 
3) Jorissen, 14. 
4) E.V.R. 12/11.9.76, art. 17. 
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ste1d, zoo is de wo1k opgek1aar."l) 

Geskiedskrywers het verskillende menings omtrent 

die Burgers-skoolwet en die volk vir wie dit ontw8rp is, 

,uitgbspreek, 2) maar dit b1y nogtans 'n feit dat Pres. 

Burgers met sy konsep-wet 'n storm ontketen het. 

Die Transvat..lse volk het die President begin 

wantrou in wat vir hulle heilig was, naamlik die positief 

Christelike grondslag van die skool. So het die 1874-

wet 'n uiters ongewilde onderwyswet geword.3) 

(d) Die behartiging van die Bybelonderrig onder 
Pres. Burgers. 

Aangesien die Burgers-wet eers in 1876 in werking 

getree het, is daar tot in hieraie Jaar volg0ns die be

staande onderwyswet (van 1866) voortgegaan. 4 ) 

Soos gewoonlik is by die samestelling van plaas

like skoolkommissies, s~lfs by ho~r liggame, die leiding 

waar moontlik aan predikante opgGdra. So is daar bv. 

in 1872 met die stigting van 'n Engelse skoal te Pretoria 

'n predikant, W. Wynne, tot voorsitter van die skool

kommissie gekies.5) Ds. Smits van die Ned. Herv. Kerk 

was weer voorsitter van die Rustenburgse skoolkommissie, 

en die kerkraad en predikant het hulle alhier nog steeds 

sterk vir die onderwys beywer. Die ou kerk is mecrmale 

1) Engelbrecht: Thomas Francois Burgers, 142. 
2) Direkteur van 6nderwys, Transvaal: Verslag 1900 -

1904, 59. 
Jorissen: Tr~svaalsch8 Herinneringen, 7, 14, ens. 
Garrett Fisher: The Transvaal and the Boers, 150. 
Merensky: De Transvaal-Republiek en de Hollandsche 
Boeren, 82. 
Malherbe: Education in South Africa, 246. 
Jeppe: The Kaleidoscopic Transvaal, 30. 

4
3) Bot: Honderd Jaar Ondervvys in Transvaal, 19. 

) Locale Wetten der Z .A.R. 1849 - 188·5: Goewerment
kennisgewing No. 42, 640. 

5) Staats Courant, 30.7.72. 
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ook as skoo1 gebruik en in 1873 het die kerkraad een 

v1eue1 van die nuw~ kerk vir hierdie doe1 afgestaan. 

Sondae het meester ·Jan van Manen, wanneer ds. Smits af-

wesig was, vir die mense diens gehou. Hy het hom ook 

sterk beywer en bemoei met die katkisasie1esse. 1 ) 

Toe L. Biccard in 1874 ondersoek is vir die amp 

van predikant, is sy werk in Soutpansberg ten opsigte 

van kerk en skoo1 in die besonder ge1oof. 2) As predi

kant het hy tydens sy ampsbediening vanaf 1875 waar 

daar geen skole was nie, self skoo~ehou.J) 
Nog 'n predikant van die Ned, Herv. Kerk wat 

hom besonder vee1 vir die belange van die onderwys be

. ywer het, was ds. Van Warme1o. Pres. Burgers het hom 

se1fs 11met zeer veel nadruk" die betrekking van Super

in*endent van Onderwys aangebied.4) 

In aans1ui.ting by die wederkerige be1angste11ing 

tussen kerk en skool, dien verder vermeld te word dat 

die Ned. Geref. Kerk in Oktober 1875 tydens 'n Algemene 

Vergadering aan die Kerklike Kommissie opgedra het om 

ernstige aandag aan die saak van die onderwys te wy en 

planne te beraam dat, waar daar skole in die gemeente 

bestaan of g~stig sou word, hulle onder bestuur van die 

kerkrade en die A1gemene Kerkvergadering geplaas word. 

So het die Ned. Geref. Kerk hom dus ook ondubbelsinnig 

op die beginsel van kerkskole (gemeenteskole) gestel. 

Terselfdertyd wou die kerk ook sy inv1oed op die open-

bare onderwys laat geld en het besluit om die Vo1ksraad 

te versoek om toe te sien dat geen persone wat van die 

1) Engelbrecht: Die Ned. Herv. Gemeente Rustenburg, 85-86, 
2) Ned. Herv. Kerk: Notulen der Algemene Kerkvergadering, 

20.7.74. 
3) De Hervormer 8.8.28, 59. 
4) Ned. Herv. Kerk: Almanak 1907, 51. 
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grondbeginsels van die BybGl afgewyk het, in goewer

mentskole aangestel word nie. Voordat die opdrag egter 

ui tgevoer is, het die Engels·e bewind gekom. l) Soos 

voorheen vermeld is het hierdie kerk ook in 1877 sy 

ernstige besorgdheid oor die onderwys van die jeug uit-

gespreek en is samewerking met die ander twee Hollandse 

kerke gesoek om 11 een stelsel van zuivilr Christelyk en 

Protestantsch onderwys" tot stand te bring. 2) 

Nog 'n verdere uiting van die samewerking tuss0n 

kerk en skoo1 word gevind in die feit dat die eksamen 

van die meisieskool op Pretoria in 1877 in die Ned. 

Herv. Kerk p1aasgevind het. By die geleentheid het ds. 

H.S. Bosman die pryse uitgedeel.3) Wat vera1 van be1ang 

is, is dat Bybelgeskiedenis nie net by hierdie ge1eent-

heid nie, maar ook met die eksamen van die goewerment

skool beoordeel is. 4 ) 

Soos we1 verwag kon word, het die nuwe onderwys-

wet geen nuwe opb1oei teweeg gebring nie. Daarvoor was 

die agterdog teenoor die godsdienstige bepalings, die 

President, die Superintendent van Onderwys en die stel

sel van staatsonderwys te groot. Ook het dit nooit 

behoorlik in werking getree nie, want 'n jaar nadat dit 

formeel in werking gestel is, is Transvaal deur die 

Engelse geannekseer.5) In hierdie tydperk was daar slegs 

ongeveer agt persent van die moontlike leerlingtal wat 

die goewermentskole bE:soek bet. Verder was daar natuur

lik nog die gewone private onderwys. 6 ) 

1) Ned. Geref. Kerk: Notule van Algemene Vergadering, 
Okt. 1875, 23, ens. 

2) Ibid., Junie 1877, 9, 10, ens. 
3) De Volksstem, 20.11.77. 
4) De Volkstem, 25.12.77, 20.11.77. 
5) Staats Courant, 31.3.77. · . 
6) Staats Courant, 7.6.76, 28.6.76, 16.2.76. 

Vgl. ook Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 20. 
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Omtrent die algemene opv.oeding;:Jpeil in daardie 

tyd het Pres. Burgers self vertel dat die belangrike 

saak van die onderwys toe nog maar pas die aandag be-

gin trek het. (Dit was natuurlik sy beskouing van die 

saak.) Deur die regering se toedoen is die publieke 

skole ondersteun en onder me6r in Pretoria ernstig op

geneem. Onder die plattelandse bevolking was dit egter 

treurig gesteld. Daar was baie moeilikhede met die buite

skole. Volgens die President kon die kerke veel doen om 

'n stoot aan die saak te gee. 11 Door de vereischten tot 

het afleggen van bet ledemate-examen by de aanneming 

telkens hooger te stellen zou er eene heilzame pressie 

op ouders en kinderen worden uitgeoefend."l) 

Hi~rmee het hy die onoorsienbare waarde van die 

belydeniskatkisasie vir die algemene onderwys erken en 

weer eens benadruk. Die kerk het egter reeds ho~ eise 

aan belydeniskatkisante gestel, e:u dit val te betwyfel 

of die wenk in die praktyk veel waarde sou gebad bet, 

of altans ernstig opgevolg sou word. Om nou doelbewus 

die laste van die kerk en die pragtige diens aan die 

algemene onderwys buite die normale bestek te vergraot, 

sou afskuiwing van die onderwysverpligtinge op die kerke 

beteken het, terwyl die onderwys tog wetlik die sorg 

van die staat was. 

C.N.J. duPlessis bet op grond van eerstehandse 

ervaring die godsdienstige gebruike in 'n tipiese plaas-

skaol beskryf. Die skoolboek wat die meeste gebruik is, 

was die Bybel. Wanneer die kinders die A B C-boek en 

die Trap der Jeugd geken bet, moes hulle begin om in 

die Bybel te lees, die name van die boeke leer en alge-

l) Burgers: Scbetsen uit de Transvaal, 19-21. 
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mcne skoolwerk doen. By die binn~koms in die skoal in 

die oggend is 'n g5wyd~ v~rsie gesing. Tydens die By

bell~s is bv. die nam~ van die Bybelboeke voorges~ en 

die kinders moes dit nas~. DiG skooldag is afgesluit 

deur te sing en die skoolgebed deur die een. of ander 

kind te laat ops~. 1) Alhoewel Du Plessis dit nie vt:.rmeld 

nie, kan sc;ker aangen~~m word dat ook a an daardie skole 

waarvan hy melding maak, di-.;;; onderwyser verantwoorde

lik was vir die opt-n:egsgebed~ 

Verskillende onderwys0rs het natuurlik verskil-

lende gebruike gehad, maar die onderwys in die buite
weinig 

skole het klaarblyklikAverander gedurende die vooraf-

gaande twintig jaar. Die godsdiensonderwys het steeds 

baie aandag van kerkwEi~, tuis en van die onderwysers 

geniet. Omtrent die inhoud van die Bybelonde~rig bestaan 

daar geen offisi~le gegowens nie, maar uit kan met seker

heid afgelei word dat dit diesclfe was as voorheen. 

Dit was dan die toestand van die Bybe1onderrig 

in hierdie jarG. Die kerke vera1 h'-' t hulle die ondervvys 

ernstig aangetrek. Die Burgers-Skoolwet was, soos voor-

heen gemeld is, nie lank van toepassing nie, toe Trans-

vaal geannekseer en Bybelgeskiedenis onder Engelse be-

wind op skool beoefGn moes word. 

5. Bybelonderrig tydens die eerste Engelse bewind. 

(a) Die onderv~ysrapport van 1878. 

Nadat Transvaal in April 1877 in Engelse hande 

oorgegaan het, het Van Gorkom voorlopig sy betrekking be-

hou, maar na sy aftrede die volgende jaar het dr. J. Vacy 

1) DuPlessis: Uit d~ Geschiedenis van de Zuid-Afrikaansche 
Republi~k en van de Afrikaanders, 317, 322. 
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Lyle die nuwe Superintendent van Onderwys in Transvaal 

geword.l) Hy het uiters taktvol en simpatiek in onder-

wyssake opgetree, en een van sy eerste take was om 'n 

breedvoerige onderwysrapport uit te bring waarin die be

staande toestande asook die Burgers-wet ontleed is, en 

waarin verder ook riglyne vir die toekoms aangedui is. 2 ) 

In die inleidende gedeelte waarin die Burgers-

wet en die onderwystoestand in o~nskou geneem is, word 

•n goeie beeld gebied van die werklike toestand in daar-

die tyd. 

Oor die algemeen was die mense swak geleerd en 

hulle wou gra~g beter onderwys vir hul kinders bekom. 

Hulle was mense met 'n standvastige geloof in die Bybel 

en aan h~l eie vorm van Protestantisme. So sterk het 

hulle oor die saak van godsdiens en onderwys gevoel dat 

hulle daarom in die grondwet van die Z.A.R. eintlik 

spesiaal vir albei gesamentlik voorsiening maak.3) Vir 

Lyle was dit 'n besonder belangrike verskynsel. 

Lyle het die wydverspreide wantroue in die Bur

gers-wet van 1874 genoem en het ook die mislukking daar

van veral aan die volgende oorsake gewyt: In die eerste 

plek die uitskakeling van alle godsdiensonderrig tydens 

skoolure. Die .meerderheid van die plattelandse bevel

king van Transvaal het die Bybel ge~erbiedig soos seker 

geen ander volk nie, en het aan hul geloof vasgekleef 

metal die taaiheid van hul ras, en het dit, soos alle 

Protestantse volke, verhef tot 'n maatstaf waaraan alles 

1) Staats Courant (Transvaalsche Gouvernements Courant), 
7.1.78 en verder stukke aangehaal deur Lugtenburg: 
Geskiedenis van die Cnderwys in die S.A.R. 1836 -
1900, 116-117. 

2) Staats Courant, 7.1.79 - Report on the Condition of 
Education in the Transvaal, 1878. 

3) Staats Courant, 7.1.79 o.m. artt. 2 en 3. 
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gemeet moes word. Daarom was dit vir hulle skokkend om 

aan die Bybel 'n ondergeskikte plek toe te ken, soos 

hulle geglo het die onderwyswet dit doen. 1 ) 

Aangesien die Transvaalse Boere godsdiens in 

die onderwys as so belangrik beskou het, is dit duide

lik dat so 'n bepaling in die wet uiters ongelukkig was. 

Godsdiensonderwys is 'n noodsaak]ke deel van die onder-

wys met die oog op die belydeniskatkisasie, wat so nodig 

was voordat iemand in die huwelik kontree. Aangesien 

die predikante te min was vir hierdie deeglike godsdiens

onderwys en die ouers ook nie altyd in staat daartoe 

was nie, moes die skool sy deel doen. 2 ) 

Die tweede rede deur Lyle genoem, was die aan-

stalling van Van Gorkom as Superintendent van Onderwys. 

Dit het bygedra tot die mislukking van die wet, aangesien 

die Boere hom en die ander deur Burgers ingevoerde Hol

lan·ders gewantrou het ten opsigte van hul godsdienstige 

opvattings. Hulle was vasberade om nie die onaerwys van 

hul kinders aan sulke manne toe te vertrou nie uit vrees 

dat hulle ongelowige idees in die jong gemoedere mag 

p~ant en geleidelik die bestaande geloof in die Bybel 

mag ondergrawe. Een van die vernaamste eienskappe van 

die wet was tog sy sekul~re aard, en al Van Gorkom se 

pogings om dit uit te voer in ooreenstemming met die 

neergelegde beginsels, het slegs die wantroue in hom 

verskerp.3) 

T&reg dui Lyle dus die gewraakte godsdiens-

onderwysbepalings en die uitvoering daarvan aan as die 

hoof?orsake van die mislukking van die wet. 

1) Staats Courant, 7.1.79- artt. 42, 43, ens. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
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Vervolgena het die Superintendent die besluit 

bekend gemaak dat hy self 'n onderwysstelsel sou ont-

werp wat by die bevolking sou aanpas, en wat nie sou poog 

om die bevolking daarby te laat aanpas nie. Dit sou 'n 

stelsel wees waarin die mense se godsdienssin geken sou 

word.l) Lyle het dus meteens die kernvereiste vir 'n 

suksesvolle skoolre~ling ingesien wat deur die vorige 

wetgewer en Superintendent albei misgekyk is. 

Met hierdie beginsel dan as uitganspunt, was 

dit vir Lyle duidelik dat geen poging tot openbare on-

derwys suksesvol kon wees tensy die Bybel in die skool 

gelees word, die Bybelgeskiedenis onderrig, asook ~n 

beperkte hoeveelheid godsdiensonderwys gegee word. 2 ) 

Dit was immers die volk se begeerte dat op al 

hierdie dinge aangedring sal word in alle skole wat goe-

wermentsondersteuning geniet. Daarom mag dit nie slegs 

meer 'n saak wees wat onder sekere omstandighede toege

laat word nie, maar iets waarop aangedring moet word, 

natuurlik onderhewig aan sekere veiligheidsmaatre~ls 

wat almal se godsdienstige oortuigings sou beskerm. 

Daarom sou die bewoording van die Engelse Wet 'n nut

tige leidraad bied wat hierdie sewetensklousule betref, 

want dit was opgestel om aan die kinders van almal wat 

dit verlang, godsdiensonderwys te verseker, en slegs 

sekul~re onderwys aan die wat_ slegs dit verlang. Per

soonlik was Lyle ten gunste daarvan dat vier skoolure 

per dag aan die verwerwing van algemene kennis bestee 

moet word en een uur aan godsdienstige kennis, insluiten

de die sturne van die Heilige Skrif • Volgens hom sou 

'n saamvoeging van die Engelse en Natalse skoolwette ten 

opsigte van godsdiensonderwys die beste oplossing vir 

1) Staats Courant, 7.1.79. 
2) Ibid. 
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Transvaal wees. Hierdie bepalings is breedvoerig deur 

Lyle aangehaal om die rigting aan te dui waarop die re~ls 

vir die godsdiensonderwys vasgestel kon word. 

Die hoofgedagtes in die twee wette, tesame met 

Lyle se uitgesproke mening, sou ongeveer die volgende 

stelsel van godsdiensonderwys aan Transvaal gegee het: 

Godsdiens vorm 'n vername deel van die skoolbedrywighede; 

die onderwys daarvan moet aan die begin en/of einde van 

die skoolbedrywighede plaasving en duidelik op die les-

rooster aangestip word; dit sal bestaan uit die lees van 

die Bybel, Bybelgeskiedenis en die verduideliking van die 

Christelike beginsels; selfs ook 'n geringe mate van leer

stellinge onderwys, maar nie so dat andersdenkendes ge

tref of oorgehaal word tot 'n ander geloof nie; dit moet 

dus alle strydpunte vermy.l) 

Dogma sou dus wel toelaatbaar wees, maar dan tog 

wel algemeen aanvaarde Skrifbeginsels. 

Naas hierdie idee van 11neutrale dogma" was die 

bre edvoerig gestelde gewetensklousules, ui t di'e Engelse 

wet oorgeneem, iets heeltemal nuuts vir Transvaal. Daar

volgens sou geen leerlinge verplig word om aan enige 

godsdienstige verrigtinge deel te neem of onderrig in 

godsdiens by te woon nie. Enige leerling mag deur sy 

ouers daaraan .onttrek word, sonder om enige ander voor

wle van die skool te verbeur. 2) 

Lyle het ook 'n doeltreffende oplossing vir die 

inspeksievraagstuk aan die hand gedoen, wat meteens ook 

die aandag vestig op die sterk band wat tussen skool en 

kerk bestaan het. Dit sou daarin bestaan dat die Super

intendent met inspeksie bygestaan word deur die verskil-

~) Staats Courant, 7.1.79. 
2) Ibid. 
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lende predikante. Hierdie persone stel vcel belang in 

die onderwys en h~l huisbesoek het hulle tog na die 

verafgele~ delG van die land geneem. Hulle kon met huis

besoek terselfdertyd die skoolwerk inspekteer. Vir elke 

gelewerde inspeksieverslag kon hulle •n klein vergoeding 

ontvang. Hier was dan persone met die regte belangstel

ling, mense wat reeds toegang tot die skole het met die 

doel om godsdiensonderrig, waar dit verlang is, te gee, 

en hulle kon terselfdertyd ook die saak van onderwys 

onder die gemeentelede propageer. Die goewerment kon 

dit juis nie bekostig om skoolinspekteurs aan te stel 

nie en op die wyse kon die intieme verhouding tussen 

skool en kerk, wat deur die vorige regering verbreek is, 

herstel word.l) 

Onder die skoolvakke deur Lyle voorgestel, is 

Bybelgeskiedenis c~rste genoem. 2) 

Die samewerking van die kerk is ook gesoek by 

die toekenning van subsidies. 'n Geestelike in die ge

bied moes o.m. sy aanbeveling maak.3) 

Terwyl die vorige bewind swaar gebuk gegaan het 

onder godsdienstige reperkussies, het dr. Vacy Lyle op 

taktvolle wyse moeilikhede in verband daarmee probeer 

vermy en het probeer om ooreenkomstig die wil van die 

volk te handel in die sake wat vir hulle heilig was. 

Ook sir Owen Lanyon, die Administrateur, het in 

sy openingsrede van die Eerste Wetgewende Vergadering 

gewag gemaak van die erns van die onderwyssaak en ges~ 

dat vorige foute herstel moes word. 4) 

1
2

) Staats Courant, 7.1.79 - artt. 71, 72, ens. 
) Ibid. . 

4
3) Transvaalsche Gouvernements Courant, 4. 3.79. 

) Ibid., 12.3.80. 
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(b) Re~ling van die godsdiens in die onderwys onder 
H.S. BOSMAN. 

Na die afsterwe van dr. Lyle is ds. H.S. Bosman 

as waarnemende Superintendent van Onderwys aangestel. 

In 1880 het hy 87 eGrste onderwysrapport gelewer. Op

vallend was dit dat Bosman nie ten gunste daarvan was 

om ouers 'n seggenskap in die skoolopvoeding van hul kin

ders te gee:r: nie. Plaaslike predikante moes die werk 

van skool~ommissies verrig ten opsigte ven aanbevelings. 

Deur aan die kerklike amptenare ook.ander take op te dra, 

wou hy die goeie verhouding tussen kerk en onderwys her

stel.l) Hierin het hy Lyle nagevolg. 

Ds. Bosman verklaar in sy rapport dat die onder

steunde skole in die Republiek veral deur die verskil

lende kerkverbande opgerig en op eie koste ond\;;;rhou is. 

Die goewermentskole se vooruitgang het grotendeels afge

hang van die verkryging van bevoegde onderwysers van goeie 

sedelike karakter. Die Afrikanerbevolking het, volgens 

hom, aan die gebruik vasgekleef om meesters vir •n paar 

maande in hul huise te hou om daardie beginsels van onder

wys tuis te bring wat, tesame met godsdienstige onderwys, 

voldoende was om hul kinders in staat te stel om as lid

mate van die kerk .,aangeneem" te word. 2 ) 

Die Onderwyswet van 1880 het die wet van Burgers 

herroep. Die nuwe wet het eintlik oor ondersteuning uit 

die staatskas gehandel; tog tref dit 'n mens dat in die 

jaarlikse rapport, wa~ oor die uitbetalings opgestel is, 

daar vermeld moes word of die onderwysers optree en o6k 

1) Transvaalsche Gouvernements Courant, 20.4.80 - Rap
port van die Superintendent van Onderwys. 

2) Transvaalsche Gouvernements Courant, 20.4.80. 
De Voksstem, 24.4.80, 
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in diens geneem is as predikers in enige kerk of same

koms.1) 

Daar moet dus klaarblyklik •n aantal onderwysers 

gewe&s het wat ook kerk-amptelike w&rk verrig het, soos 

die reeds aangehaalde meester Jan van Manen van Rusten-

burg. 

In die regulasies ten opsigte van ondersteuning 

aan laerskole wat 'n paar maande later uitgevaardig is, 

is ook hier die goeie sedelike karakter as 'n sine 

qua ~ vir die sukses van die onderwys beskou en was 

dit •n voorwaarde vir staatsondersteuning. 2) So is daar 

van owerheidswe~ streng beheer oor die onderwysers uit-

geoefen. 

In hierdie tyd het die kerke 'n baie belangrike 

rol in die opderwys gespeel. Heelwat skoolberigte het 

op die nouw verband gedui. Gewoonlik is die Hollandse 

kerke ook as skoolgeboue gebruik maar die waarnemende 

Superintendent het teen hierdie gebruik gewaarsku. Die 

kerkrade mog enige tyd die geboue onts~, en daa~om sou 

dit beter wees as die skole hul eie geboue het.3) 

In die privaatskole onder kerklike beheer was 

daar voldoende godsdiensonderwys. So is van die skool

eksamen te Morgenson, Rustenburg, 'n Duitse kerkskool, 

vermeld: 11 Het eerste examen werd in de Hollandsche taal 

gehouden over Bybel Geschiedenis van het Oude en Nieuwe 

Testament, en het was verblydend te zien hoe de kinderen 

over het algemeen regt geed de veelvoudige vragen huns 

meesters te beantwoorden wisten, en het bewys leverden, 

dat zy een gezond besef van dit belangryk vak gekregen 

l) Transvaalsche Gouvernements Courant, 8.6.80. 
2) Ibid. 31.8.80. 
3) Ibid. 20.4.80. . 

De Volksstem, 24.4.80. 
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haddan. 1 ) 

Die Prospect Seminary is deur ds. H.S. Bosman 

opgerig. Die Ned. Herv. Kerk het hom op die Algemene 

Vergadering van die Kerk in 1879 tot die geldelike onder-

steuning daartoe verbind. Dit hat egter 'n meisieskool 

met Engels as voert~al geword, 2) en is op l Feb. 1880 

as kosskool in die pastorie van die Ned. Herv. Kerk ge

open.3) In 1881 is hierdie skool verander na •n Hol-

landse skool genoem die Ebenhaezerskool. Dit was 'n 

kerkskool en daar is aan die Alg~mene Vergadering van die 

Ned. Herv. Kerk o.m. gerapporteer dat: 11 de school vol

~melyk zal staan onder het toezicht en onder de zorg 

van de Xerkelyke Schoolkommissie, te worden benoemd door 

de Algemeene Vergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk.~) 
Die St. Andrew's College for Boys het weer met 

die Engelse Kerk in verband gestaan en was bedoel om die 

toon en gees van die Engelse openbare skole na te streaf. 

Van hierdie skole is ges~: 11 In all these schools the re

ligious teaching is according to the doctrines and prin

ciples of the Church of England; but, at the desire of the 

parents, children are exempted therefrom and permitted to 

attend any other religious community."5) 

Mens lees ook hoe die Superintendent die eksamen 

van die Rooms Katolieke skool bygewoon het. 6 ) Die ek-

samen van die Potchefstroomse Distrikskool is in die Ned. 

Herv. Kerk gehou. Dit word gemeld dat kennis van die 
w 

Geyde geskiedenis ook ondersoek is en dat die leerlinge 
/( 

l) Transvaalsche Gouvernements Courant, 30.12.79. 
21 Wo~rans: Kerkhistoriese Feiten II, 49, 50. 
3 Tra~aalsche Gouvernements Courant, 30.7.78. 
4 Wolmarans, 50. 

6~ Transvaalsche Gouvernements Courant, 9.12.79. 
Ibid. 
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in hierdie vak geed gepresteer het. In die gees van die 

he0rsende omstandighede het die kinders by die g~leent

heid onder meer 11 The Lord is my Shepherd" gesing.l) 

In die verskillende kerkskole het die godsdiens

onuerwys dus heeltemal tot sy reg gekom. In die Engelse 

skole is dogmatiese onderrig gegee, soos ook by die ander 

kerkskole, gedurende skoolure, maar hi8r is reeds die ge-

wetensklousule in die praktyk toegepas. 

Wat wel ook van belang is, is dat die onderwys

owerheid openlik in die staatakoerant van Bybelonderrig 

as 11 dit belangryk vak 11 gepraat het, en so het dit weer 

eens offisi~le erkenning geniet en is dit, in teorie al

tans, van owerheidswe~ na waarde geskat. Verder is die 

ond~rwysers se sedelike gesindheid en optrede noukeurig 

gekontroleer. Ds. Bosman het in sy rapport ook opnuut 

die verband tuss~n kerk en skool onder die aandag gebring, 

en dit herinner ook daaraan dat die doel van die Bybel-

onderrig op die platteland nog nie van die ou gebruike 

afgewyk het nie. 

Na die herstel van die Republiek het die Drie

manskap weer die ou wette in werking gestel, ook die Bur-

gers-skoolwet, uit weersin vir die Engelse kantore in 

Pretoria wat die nuwe re~lings gemaak het. 2) 

6. Samevatting. 

Die Trekkers het aanvanklik baie gesukkel om in 

Transvaal maar net 'n minimale gedeelte van georganiseerde 

onderwys te bekom, en wat daar was, was hoofsaaklik huis

onderwys. Hoofkenmerke van die onderwys tot 1859 . was 

1
2

} Transvaalsche Gouvernements Courant, 9.12.79. 
) Bot: Honderd Jaar Onderwys in Transvaal, 25. 
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dat die staat die kerk erken en beskerm het en dat die 

onderwys hoofsaak1ik in diens geste1 is en uitgeloop het 

op die af1egging van be1ydenis van ge1oof. 

Met die onderwyswetgewing in 1859 en 1866 was 

die ge1eidelike kenter~ng ten opsigte van godsdienstige 

aange1eenthede op skoo1 merkbaar. Daar was in die alge

meen 'n vryer gees as vroe~r. In die p1ek van die kerk-

raad het die plaas1ike skoolkommissie en ook die sentrale 

liggaam, die 11 Algemvene Schoolcommissie"• na vore getree 

om die onderwys te beheer. Nogtans het die ou Gerefor

meerde stelsel in die onderwys voortgeduur en het Bybel

ond"'rrig, veral op die buiteskole, nog steeds baie aandag 

geniet. 

Net soos die streng kerklike beperking, naamlik 

dat slegs 1idmate van die Ned. Ger~. Kerk (later ook ge
l\ 

noem die Ned. Herv. Kerk) onderwysposte mag beklee, in 

1866 vervang is deur 'n vryer bepaling dat hulle lede van 

'n P r o t e s t a n t s e kerk moes wees, so het 

daar in 1874 'n verdere ontwikkeling in die rigting van 

11 vryheid" gekom. Dit was egter so 'n gewe1dige sprong 

dat die Transva1ers aanvank1ik lam geskok is voordat 

die storm van verontwaardiging losgebreek het. Hier word 

die Burgers-onderwyswet (die konsep) van daardie jaar be

doel. 

Die uiteindelike Onderwyswet van 1874 het 'n 

goewermentskoo1 van gemengde ge1cwe geskep, die g9dsdiens

cnderwys buite die skoo1ure geplaas, die lees van die 

Bybel en Bybelgeskiedenis binne skoolure toege1aat, en 

ter wi11e van anderskenkendes se1fs die onderwysers 

b u i t e skoo1ure ten opsigte van 1eerste1lige kwes-

sies gemuilband. Die volk was glad nie m~t hierdie moder

ne en liberale onderwyswetgewing gediend nie. 
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Tydens die algemene verwarring onder Pres. 

Burgers, het die Engelse Transvaal geannekseer. Die 

' Superintendent van Onderwys bet he8lwat simpatieke vcor-
gehad . 

nemens, veral ten opS1gte van godsdiensonderwys, maar· 
A 

voordat daar beboorlike wetgewing in die verband deur 

hom opgestel kon word, is dr. Vacy Lyle oorlede, en voor

dat die Enge1se bewind enige diep sporte op die Bybe1-

onderrig kon 1aat, is die Republiek herste1. 

Vanaf die Groot Trek tot met die herste1 van die 

Repub1iek in 1881, bet die Afrikaners van Transvaal as 

gehee1 krampagtig aan die eodsdiensonderwys vasgehou. 




