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HOOFSTUK III. 

DIE BLOEITYDPERK VAN GODSDIENSONDERWYS 
ONDER SUPTe. DU TOIT EN MANSVELT. 

1. Die onderwyswet van Supt. S.J. du Toit. 

(a) Totstandkoming en bepalings. 

Die Pretoria-Konvensie van 1881 het die herwin-

ning van die onafhanklikheid van Transvaal beteken. Art. 

16 van hierdie konvensie was vir die godsdiens van belang, 

want daarin is bepaal dat daar volle vryheid van gods-

diens vir alle mense sou wees en beskerming teen ver-

storings vir alle godsdienstige gemeenskappe op voorwaarde 

dat die godsdienstice gesindheid nie indruis teen die sede-

liheid en goeie or de nie. Niemand sal bv. op grond van sy 

godsdienstige oortuigings die eiendomsreg onts~ word nie~) 
Na die donker oorlogswolke was die stenm1ing in 

die Volksraad baie ernstig, Daar is met erns gelet op 

die haglike toestand van die onderwys in die hele land. 

As eerste stap op 'n beter weg het die Volksraad ds. 

S.J. du Toit van die Paarl, 'n hoogs verdienstelike man, 

as Superintendent van Onderwys benoem. 2 ) Du Toit se 

godsdienstiee eesindheid en opvattings ten opsigte van 

die onderwys was welbekertd, en, veral Paul Kruger het sy 

benoeming sterk ondersteun.3) 

Ds. du Toit wo.,s 'n bekcnde vanwe~ sy deelname 

aan die C.N.O.-stryd in Kaapland. R8eds in 1876 het hy 

geskryf dat van die staat nie-sektariese skole verwag 

1) Staats Courant, 8.8.81. 
2) Ibid., 27.9.81. 
3) Volksraadsnotule~ 5 •. 10.81, art. 66. 
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word. 11 Als men ons maar den dierbaren Bybel, als men 

ons maar eenigen Zalig.maker Jezus Christus wil laten be

houden!" Die Bybcl is tog nie sektaries en die Salig-

makor tog nie 'n kerklike Partyganger nie. Dan sal die 

skole nie-sektariese, maar tog Christelike skole wees, 

en a1 die onderwys word in 'n Christelike gees eegee. 1 ) 

Ds. du Toit het die betrekking van Superinten-

dent van Onderwys aanvaar en een van sy ecrste ruuptelike 

take was om 'n behoorlike onderwyswet op te stel wat be-

stem was om van staatsonderwys die uitsondering te maak 

en van privaatsko1e met staatsubsidie die re~l. 

Die wet self is bekend as WET NO. 1 VAN 1882. 

Die bep&lings, vir die doe1 van hierdie studie, word vo1-

ledig aangehaal. Art. 1 h0t onder 1r.e.:;;r bepaal dat die re-

gering van die Suid-Afrikaanse Republiek, uitgaande van 

die beginsel dat dit die taak van die ouers is om vir 

die onderwys van hul kinders te sorg, sy bemoeiinge met 

die skoolwese beperk tot, onder meer, die aanmoediging 

van partikuliere inisiatief en tot die skooltoesig, so-

ver hy hom geroepe ag om toe te sien dat sy toekomstige 

burgers die vereiste Christelike opvoeding ontvang. 2 ) 

Sedert die Van der Linden-Reglement tot op 

hierdie tydstip het die georganiseerde onderwys in die 

Z.A.R. tussen skole onder toesig van die kerk en staat

skole eeslinger, terwyl laasgenoemde met verloop van tyd 

in 'nsteeds sterker posisie te staan eekom het In 1882 

bring Du Toit e~ter iets nuuts, 'n onderwysstelsel of

beginsel wat no~ nie voorheen in die Republiek toegepas 

is nie, maar wat goed aangepas het by die Afrikaner se 

aard en opvattings. 

1) Venter: Die verb~,nd tussen kerk en skool in S .A., 46-4 7. 
2) St~ats Courant, 18.5.82. 
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Die belangrike art. 2 het gelui: 11 Erkennende dat 

het Godsdienstonderwys als zoodanig thuis behoort by de 

Kerk en niet by den Staat, zpo eischt de Regering slechts 

dat, in alle van Regeringswege ondersteunde scholen, het 

burgerlyke Onderwys oehoorlyk gegeven worde: 

a) in Christelyken geest; 

b) waarby begrepen is het openen en sluiten der 

der School met Gebed, en het lezen van Gods 

Woord en de behandeling der Bybelgeschiedenis 

binnen de Schoo1uren; 

c) terwy1 het bepaa1d confessionee1 onderwys aan 

de respectieve Kerkbesturen wordt overgelaten; 

d) Waarin de verschi1lende Schoo1besturen naar 

omstandigheden zu11en behu1pzaam zyn, door de 

vrystel1ing van schoo1loka1en a1s andersins; 

e) Waarby de Regering de wensche1ykheid uitsprEekt, 

dat de verschi11ende Gemeenten en Kerkeraden 

ze1f, zoovee1 moge1yk is, het initiatief nemen 

in het stichten van scho1en en het kiezen van 

schoolcommissi~n."1 ) 

Die Volksraad het die grondbeginsels van die voor

geste1de onderwyswet van die Superintendent met groot 

meerderheid garlgekeur. Art. 1 is in sy onderde1e goedge

keur, so ook een na die ander sub-artike1s v~n art. 2 

totdat die vordering by punt (d) van die wet b1y steek het. 

'n Lang diskussie het oor die punt ontstaan waaraan som-

mige die woorde .. buitsn de schoo1uren" wou toegevoeg h~, 

omdat geen 1eerste11ige onderwys gedurende skoo1ure be

hoort gegee te word nie. Teen onderwys in die Bybe1ge

skiedenis het h].l1 niks, maar onderwys in die 11 dogmatiek" 

gedurende skoo1ure sou aan1eiding tot moei1iheid en ver-

1) Staats Courant, 18.5.82. 
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warring gee, en sou tot nadeel van die kinders van die 

verskillende kerkgenootskappe wees. Laat die leerstel

lige onderwys buite skoolure gegee word.l) 

Die Superintendent was dieselfde standpunt toe

gedaan. Indien Du Toit dogrn.atiese onderwys gedurende 

skoolure wou gehad het, sou hy dit in art. 2 (b) bepaal 

het. Voorheen, soos aangehaal, het hy hom sterk ten gunste 

van nie-sektariese godsdiensonderrig uitgespreek. Hy 

het sy wet - selfs nadat daar gedurende die bespreking in 

die Volksraad 'n verto]dng daarvan gegee is as sou die 

sektariese onderwys tydens skoolure mag geskied - self 

soos volg toegelig: 11 Het onderwys moet gegeven worden in 

Christelike (hoewel niet juist konfessionele) geest." 2) 

Die vise-president (S.J.P. Kruger) het lynreg 

teenoor hierdie standpunt stelling ingeneem. Hy het ver

duidelik hoe die skoolonderrig volgens hierdie wet gelei 

sal word onder toesig van die kerk. Hy sien geen kwaad 

daarin dat leerstellige onderwys binne skoolure gegee 

word nie; hy is selfs sterk ten gunste daarvan. Dit sal 

ook toenadering tussen die verskillende kerkgenootskappe 

bewerk. Volgens Kruger sou, as 11 buiten de schooluren" 

bygevoeg word, die hele skema sy kenmerk verloor, nl. 

dat dit op kerklike gebied beweeg. Die kerk sal dan uit

gesluit word.3) 

Gevolglik is ook sub-artikel (d) goedgekeur en 

die gedagte van die meerderheid in die Volksraad was dat 

die skoollokale, na gelang van omstandighede, g e d u -

r e n d e s k o o 1 u r e vrygestel moet word vir die 

bepaald leerstellige onderwys deur die respektiewe kerk-

1) Staats Courant, 11.10.81 - Volksraadsnotule, 5.10.81. 
2) Du Toit: Ds. S.J. du Toit in weg en werk, 50. 
3) Staats Courant, 11.10.81 - VolksraadBnotule, 5.10.81. 
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besture, en k1aarb1yklik nie deur die onderwysers nie. 

Dit was 'n baie vername grondbeginse1 van die 

wet dat die o u e r s vir die onderwys moet sorg; dus 

weer soos vroe~r en in ooreenstemming met die doopbelof-

te. Die staat het ook 'n deel gekry, nl. aanmoediging 

van die partikuliere inisiatief deur geldelike bydraes 

en toesig oor die vereiste Christelike opvoeding van die 

toekomstige burgers. Ook die kerk het 'n taak gehad om 

te vervul. In art. 2 word leerstellige onderwys na die 

kerk en kerkbesture verwys. Die skoollokale mog deur die 

kerkrade gebruik word om die onderwys daarin te laat gee. 

Ook moes kerkrade en gemeentes die inisiatief neem om 

skole te stig en die skoolkommissie te laat kies. 1 ) 

Hiermee is 'n goeie doel gedien, soos blyk uit 

die eerste onderwysrapport van Supt. du Toit waarin ver-

klaar is: 11 Door de Kerk as hoofdfactor in het onderwys 

te erkennen wordt vooreerst de netelige godsdienstkwestie 

v•::;rmeden en ontvangen wy zeer gewaardeerde hulp van Leer-

aren en Kerkbesturen, waaruit duidelik blykt, dat de op

voeding der jeugd best bevorder¢d wordt, wanneer Kerk en 

Staat elkander de hand reiken, de Kerk door zich het be

stuur en de Staat door zich de ondersteuning der scholen 
, 2) 

tot taak~ stellen. Du Toit het dus (voorlopig) die 

kerk in plaas van die ouers as hooffaktor beskou, al is 

daar in art. 1 uitgegaan van die beginsel dat dit die 

taak 11 van die ouers" is om vir die onderwys van hul kin-

ders te sorg. 

Die Superintendent het nou deeglik voorsiening 

vir Cl)riste1ike o·nderwys gemaak en hy het self van die 

godsdienstige bepalings in die onderwyswet getuig: 11 De 

Bybel moet de eereplaats hebben in d~ school. Ik weet 

1) Staats Courant, 18.5.82. - Onderwyswet, art. 1 en 2. 
2) Supt. van Onderwys: Verslag 1882, art. 11(e). 
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dat de bevol~ng des lands met my hierin overeenstemt. 

De Bybel heeft ons gemaakt wat wy zyn als volk; het in 

ere houden van dat boek is ons behoud, de verwerping daar

van onze ondergang als volk."l). 

Die Superintendent het dit be~emtoon dat die 

onderwys Christelik moet wees. Hoof en hart is een en 

laat hulle nie skei nie. Mens moenie waterhoofde en le~ 

harte kweek nie. As die Chritelike onderwys nie vas 

staan nie, wil hy niks daarmee te make h~ nie. 2 ) En met 

Christelike onderwys het hy nie net die Bybelgeskiedenis 

bedoel nie, maar die be!nvloeding van alle onderwysak

tiwiteite deur 'n Christelike gees.3) 

Om tot die wet self terug te keer: onder die 

algemene bepalings het art. 12 onder meer bepaal dat elke 

onderwyser van goeie sedelike gedrag moet wees en lidmaat 

van 'n Protestantse kerk; volgens art. 13 is dieselfde 

van die Superintendent ge~is.4) 

So het die Z.A.R. dan 'n nuwe onderwyswet gekry 

wat op godsdienstige gebied die antitese van die Burgers-

wet gevorm het. Godsdiensonderwys is nou op die voor-

grond geplaas, en wat hierdie aspek betref, is die volk 

se wil en begeerte op skrif gestel en in die wet vasgel~. 

Die Transvalers was sterk godsdienstig aangel~ en opgevoed. 

Enkel8 aanhalings uit geskrifte van tydgenote (dog buite-

staanders) sal gepas wees. 

Carl Jeppe bv. het eerlike bewondering vir die 

Boere se godsdienssin aan die dag gel~. Volgens hom was 

dit eg en het dit diep gesetel. Geen beter bewys van 

hul geloofsvertroue kan gevind word as juis die Groot 

1) Du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en WBkk, 50. 
2) Ibid., 243. 
3) Staats Courant 18.5.82 - Onderwyswet, art. 2(a) 
4) Onderwyswet 1882, art. 12 en 13. 
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Trek nie, 11 for no mortal man could have faced the certain, 

and still less the uncertain and therefore doubly-dreaded 

terrors of the wilderness without absolute reliance on 

the Lord of Hosts."l) 

F. Lion Cachet het ook in sy boek verklaar dat 

die Transvalers op kinderlike wyse vashou aan God se 

openbaring. Hy vertel dan verder dat in enige huis op 

•n rakkie, of ook in die bre~ vensterkosyn, gewoonlik •n 

paar boeke gevind kon word: psalm- en gesangboeke, die 

Bybel en ander stigtelike lektuur. 2) 

Dr. W.J. Leyds het ook in sy boek aangehaal hoe 

die Regering by wyse van goewermentskennisgewing (24.10.81) 

die volk na Paardekraal opgeroep het met die oog op 'n 

11 Godsdienstig Volksfeest waar allen die met ons geleden, 

gestreden en gebeden hebben, den genadige Vader die ons 

gered heeft zullen danken." Volgens Leyds was dit die 

eerlike bedoeling en geloof van die volk.3) 

In ooreenstemming met die welbekende godsdiens-

tige gesindheid soos deur Pres. Kruger en sy volk oor die 

algemeen geopenbaar, en deur Jeppe, Leyds en ander opge-

merk, het Du Toit sy onderwyswet ontwerp, en daarom het 

dit so mooi by die aard van die Afrikaner aangepas. Nou 

is daar weerfoens voorsiening vir behoorlike Bybelonder

rig in die skool gemaak soos die volk dit begeer het, 

hierdie keer as •n integrerende deel van •n deeglik be-

plande onderwysstelsel. 

(b) Die Kerke en die Onderwys. 

(i) Die kerke het nie op hulle laat wag nie en 

1) Jeppe: The Raleidoscopic Transvaal, 75 - 76. 
2) Leyds: De Eerste Annexatie van de Transvaal, 401-402. 
3) Cachet: De Worstelstryd der Transvalers, 413, 420. 
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het aktief aan die onderwysre~ling deelgeneem. Die Gere~

formeerde Kerk het in 1882 selfs ernstige oorweging aan die 

oprigting van 'n skool vir die opleiding van onderwyse~s 

vir die buitegemeentes geskenk. Die stap is as uiters 

wenslik beskou, as die geldelike posisie dit net sou toe

laat.1) 

Die beginselvraag is ook geopper of dit geoor

loof is vir Christelike skole om ondersteuning uit die 

landskas aan te neem, waarop die Sinode soos volg uit-

sluitsel gegee het: Die Sinode is van oordeel dat die 

ouers self vir die onderwys van hul kinders moet sorg en 

daarvoor moet betaal. Kan 'n kerkraad 'n kerkskool op

rig, dan word dit namens die gemeente op eie koste gedoen. 

Besluit die Regering egter om die onderwys aan elke skoo1, 

waarin voldoende onderwys in die nodige burgerlike weten

skappe gegee word, 'n toelaag·uit die landskas volgens 

'n redelike maatstaf toe te ken, dan mag 'n Christelike 

skool die toelaag met net soveel reg ontvang as enige 

ander skool, egter met b e h o u d van o n a f-

h a n k 1 i k e v r y h e i d i n d i e g 0 d s-

d i e n s o n d e r r i g. 2) 

Daar is bevind dat die onderwysers in diens in 

die buiteskole in sommige gevalle ongeskik vir die werk 

was. Hulle word slegs vir kort tydperke in diens geneem, 

meesal slegs vir ses m~ande, en dus kan hulle hul taak 

nie op die regte wyse vervul nie. Die vakke waarin hul

le onderwys gee, is m~esal Bybelgeskiedenis en Kortbegrip; 

en hoewel hierdie vakke onmisbaar is, moet daar tog nog 

wat bykom om die verstand te ontwikkel en diG jeug tot 

nuttige lede van die maatskappy te vorm. Die vertroue 

1) Ger8f. Kerk: Handelinge van die Agste Algemene 
Sinode, 1882, 52. 

2) Ibid., art. 139. 
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word dan uttgespreek dat toestande sal verbeter en dat 

meer gelet sal word op die bekwaamheid en die Christe-

like wandel van hulle 11 die zich uitgeven voor onder-

wyzers. "l) 

Op 'n kerkraadsvergadering van die Geref. Ge-

meente van Pretoria in 1882 is 'n kommissie benoem om te 

ywer vir die oprig.ting van gemeenteskole. 2 ) Drie maande 

later kon gerapporteer word: 11 Ee hulpbesturen Z;¥!1 in ver-

schillende wyken gekozen en pogingen worden aangewend 

voor de oprichting van scholeni'3) tien maande daarna dat 

daar reeds drie wykskole was, en in die ander wyke was 

hulle aan die gang om skole op te rig.4) 

Op die Algembne Vergadering van Oktober 1884 

kon die Transvaalse hoofbestuur van die Vereniging vir 

Gereformserde Onderwys rapporteer dat dit met die onder-

wys goed gaan. In Rustenburg was daar tien skole, in 

Pretoria ses, in Potchefstroom vier on in Waterberg 

twee.5) 

Van die onderwys in die gemGente van Rustenburg 

word in 1885 in die kerkalmanak gomeld dat die lidmate 

baie bedrywig was op onderwysgebied. Dit is amptelik er

ken dat daar in die eintlike sin van die woord teen 1885 

geen 11 kerkskole" meer in die gemeente bestaan het nie. 6 ) 

(ii) Die Ned. Genf. Kerk het die bevordering 

van die onderwys nog steeds op die hart gedra. Supt. 

du Toit het op baie plekke in die land tydens sy rond

reise gepreek, wanneer hy dan gereold ook die skoolkwes

sie behandel het. In sy preke en op vergaderings het hy 

l) Geref. K~rk: Almanak 1883, 22. 
2) Geref. Gemeentc, Pretoria: Kerkraadsnotule, 21.7.82. 
3) Ibid., 12.10.82. 
4) Ibid., 6.7.83. 
5) Coetzee: Die Geref. Beginsel in die Onderwys, 22. 
6) Geref. Kerk: Almanak 1886, 36. 

Sien verder: Geref. K,Jrk: Handelinge van Algemene 
Sinode 1885, 63 en 4 resp. 
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bevorder, n1. 'n Uitgebreide Kommissie, bestaande uit die 

plaaslike kerkrade wat p1aas1ike probleme sou opspoor 

en voor1~ aan die Kerk1ike Kommissie, wat die uitvoerande 

1iggaam gevorm het, en wat moes probeer om sko1e te stig 

en onderwysers te vind. 1 ) 

Teen 1883 kon op die A1gemene Vergadering van 

mooi vooruitgang melding gemaak word, maar die gemeente 

van Utrecht is gemaan om m~er aan die onderwys te doen. 2 ) 

So het die Ned. Geref. Kerk sy samewerking ver-

leen om die onderwys in die Z.A.R. beter georganiseer te 

kry. Die verski11ende gemeentes het ywerig sko1e gestig. 

In di~ verband kan ook gemeld word dat die eerste Ho1-

1andse skoo1 in Johannesburg, die Gouvernementschoo1, 

deur die Ned. Herv. Of Geref. Gemeente in 1889 gestig is, 

en die kerkraad het ook dee1 van die skoolkommissie ge

vorm.3) 

Daar was dan ook 'n besonder noue verband tussen 

die Superintendent van Onderwys en geme1de kerk. Nie a1-

1een was hy lidmaat van die kerk nie, maar het hy ook ver

soek om toegelaat te word om binne die kerkverMand as 

prediker te mag optree. Hy het ook aangebied om sy beroep 

onder toesig van die kerk te ste1. Die A1gemene Vergade

ring het egter hieromtrent besluit: 

,Wat betreft het plaatsen van zyn ambt a1s 

schoo1opziener onder toezicht en beheer van de Vereenigde 

Kerk, betwyfelen wy het recht van de Kerk toezicht en be-

heer te hebben over het werk van een ambtenaar, waarvoor 

hy door de Regeering bezo1digd wordt." 4 ) 

Die onderwys van die jeug het 'n vaste p1ek op 

1) Ned. Geref. Kerk: Notu1e van A1gemene Kerkvergade
ring, 1881-1886, 15, 29, 30. 

2) Ibid. 1883, 19. 
3) Venter (proefskrif): Die Groei van Onderwysaange1eent

hede in Johannesburg 1886-1920, 34. 
4) Ned. Herv. of Geref. Kerk: Notu1en der A1gemeene Kerk

vergadering, Mei ~886, 74. 
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die agenda van die Kerk gehad, en so het die Ned. Geref. 

Kerk (wat later die Verenigde of Ned. Herv. Of Geref. 

Kerk geword het) sy belangstelling in die onderwys' daad

werklik getoon. 

(iii) Die Ned. Herv. Kerk het nog steeds erns 

met die onderwys van die jeug gemaak. Ondanks die feit 

dat onderwys nie 'n gereelde en vooropgestelde onderwerp 

van bespreking op die Algemene Vergaderings was nie, 1 ) 

het hierdie kerk hom egter steeds beywer vir die verbete-

ring daarvnn. 

Supt. S.J. du Toit het doelbewus die samewerking 

van die Ned. Herv. Kerk in die stigting van skole gesoek, 

en dit ook gevind. By Zeerust en Jacobsdal het die kerk-

rade van die Ned. Herv. Kerk die belange van die onderwys 

vir hulle rekening geneem. 2) Op aandrang van die leraar 

van die Ned. Herv. Gemeente het die Superintendent ook 

Rustenburg besoek en op 'n gemeentevergadering in April 

die grondbegisels van die wet toegelig. 3) 0-ok in Pretoria 

het die Kerk sy samewerking verleen. Daar is tewens met 

die oprigting van die dorpskool gewag op die optrede 

van die skoolkommissie van die Ned. Herv. Kerk., en ook 

by Zandfontein is die hulp van die Ned. Herv. Kerk inge

roep met die oog op die stigting van 'n skool,4) 

Tot 1885, so lank hy pr~dikant van die Ned. Herv. 

Gemeente van Zoutpansberg was, het ds. L.G.F. Biccard hom 

sterk vir die skoolonderwys beywer en soms self skoolge

hou.5) 11 Ds. van Warmelo bleef zich met allen yver wyden 

1
2

) Ned. Herv. Kerk: Notulen der Algemeene Kerkvergadering. 
) Supt. van Onderwys: Verslag 1882 1 218-222. 

3) Ibid., 220-222. 
4
5

) Ibid. 
) De Hervormer 8.8.28, 59. 
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aan de belangen der kerk en vooral ook aan de opvoeding 

der kinderen en het onderwys op de scholen," is oor bier

die kerkman later in die kerkalmanak geskryf.l) Geen 

wonder dan ook dat ds. van Warmelo saam met ander predikan

te op versoek van die Superintendent van Onderwys druk 

aan die skoolinspeksie meegedoen het nie. 2 ) 

So het die leraars en kerkrade van die verskil-

lende gemeentes van die Ned. Herv. Kerk hartlik meegewerk 

tot die stigting van skole en die bevordering van die 

onderwys in die algemeen. 

(iv) Supt. du Toit het doelbewus ge-

poog om die godsdienskwessie te vermy deur die kerk as 

hooffaktor in die onderwys te erken en so waardevolle 

samewerking te verkry.3) In 1883 het hy dan ook die 

predikante van die verskillende kerke gevra om inspeksie 

te doen tydens sy afwesigheid na Europa. En so is voort-

gebou op die opvatting scos uitgespreek deur die Vander 

Hoff-Reglement in 1853, en meegebou aan wat ook in later 

jare as tradisie beskou sou word, sodat selfs buitelandse 

besoekers soos dr. W.A. Visser •t Hooft, hoofsckretaris 

van die Wereldraad van Kerke dit in 1952 moes opmerk en 

verklaar dat daar min nasies in die w~reld is by wie 'n 

mens so 'n noue bondgenootskap en betrekking tussen kerk 

en volk vind as onder die Afrikaners. Die Afrikanervolk 

is in hul hele geskiedenis deur hul kerk vergesel en ge

vorm.4) 

(c) Toepassing van die wet bp Bybelonderrig. 

4
l~l Ned. Herv. Kcrk: Almanak 1907~ 51. 

Supt. van Onderwys: Verslag 1~83. 
Ibid. ,. Verslag 1882, art. 11( e). 
Die Transvaler, 1.12.52, 2. 
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(i) Leerstof. 

Supt. du Toit het standaarde vir die onderwys 

vasgestel waarin Bybelgcskiedenis en kerkmusiek 'n ruim 

aandeel gekry het. Vir die eerste maal in die Trans-

vaalse onderwysgeskiedenis is daar nou 'n leerplan in 

Bybelonderrig opg~stel. Dit het die volgende ingesluit: 

Laer Onderwys: 

Vir st. 1 word niks aangegee nie. 

St. 2: Ops~ van Bybelboeke; Bybelgeskiedenis tot 

die einde van Genesis. Sang: Kennis van notasie en kerk-

musiek. 

St. 3: Opsoek van hoofstuk en verse; geskiedenis 

tot die koningskap van Saul en die lewe van Jesus. Sang: 

Lees en sing van die kerkmusieknote; psalms en @esange, 

of enkel psalms, na verkiesing van ouers. Lbcrboeke in 

die laer klasse is aan die keuse van die onderwyser oor

gelaat.1) 

Middelbare Onderwys; 

St. 4: Geskiedenis tot die Babiloniese balling-

skap en die handelingee van die Apostele. Sang: Die 

kerkmusiek, een- of meerstemmig; ook ander liedere, in-

dien verlang deur ouers. Leerboeke: eie keuse. 

St. 5: Die hele Bybel; oor die Bybel in die al-

gemeen. Leerboek: Bybelgids van Looman, bls. 1-50. 

St~ 6: Kerkgeskiedenis (indien verlang) die 

hooftrekke. Leerboek: Zahn se handleiding. Bybelge-

skiedenis: Ontleding van die Bybelbceke; Bybellande en 

Bybelvolke. Leerboek: Looman: Bybelgids. 2 ) 

Melding is tevore gemaak van die Kortbegrip in 

die skool. Hier word nou ook die reg verleen om kerkge-

1) Superintendent van Onderwys : Verslag 1882, 222. 
2) Ibid. 
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skiedenis aan die kinders te leer. Die kerklike verskil~ 

le word ook in ag geneem deur die bepaling dat die wens 

van die ouers ge~erbiedig moes word ten opsigte van die 

sing van net psalms, of psalms en gesange, of selfs ook 

ander liedere. Kinderharpliedere was by som.mige skole 

baie gewild~) 

Spoelstra vertel in sy boek dat die oumense meer 

aandag aan sang as aan reken of skrywe bestee het. Die 

kinders moes leer om die moeilikste wysies van die psalms 

of gesange op noot te sing. Met voorsing ·het die ouers 

of onderwysers die kinders die ut, re, mi volgens die 

B-mol en B-duur laat sing. As hulle nie reg kon insit 

nie, moes hulle in die veld gaan oefen. Sommige ouers 

was baie straf op die leer van die noot en sou nooit 'n 

meester in diens neem wat nie goed in die sangkuns was 
. 2) nJ.e. 

Daar is ook dikwels katkisasie-onderrig gegee, 

gewoonlik buite skoolure, maar soms ook blykbaar tydens 

skoolure.3) 

(ii) Metode. 

Volgens getuienis was die Superintendent se be-

langstelling in die Bybelonderrig tydens sy inspeksie

r.eis groot. Hy het tydens sy besoek aan Klipplaatdrift/ 

Elansdkuil naby Ventersdorp bv. boekpryse vir knap werk 

in die vak uitgedeel. So het die leerling wat 'n gegewe 

psalmversie die bes~kon voorsing of 'n gegewe ~krifge

deelte die vinnigste kon opsoek en begin voorlees, •n 

1) Superintendent van Onderwys: Verslag 1882, 220-222. 
(Vergelyk o.m. die skool op Scheerpoort, 220). 

2) Speelstra: Ons Volkslewe, 63. 
3) Superintendent van Onderwys: Verslag 1882, 220-221. 
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boekprys vorower, en so bet die· 0uperintendent deur aan-

moediging probesr om die gehalte waar moontlik te ver

hoog.l) 

Die skGoldag is gewconlik begin met gebed, 

Skriflesing en die sing v~n 'n psalm of gesang. Daarna 

is 'n uur lank met Bybelonderrig besig gebly: voorlesing, 

vertelling en on,-'ervraging. 0oms het die groter kinde1.·s 

beurtelings uit die Bybel voorgelees en die kleiner kin

ders het geluister. Die kinjerbybel is ook gebruik. Kin-

ders moes soms tus Skrifgedeeltes vnn buite leer en in die 

skool weer gee. In die YD.eeste gevalle is geen skrifte-

like werk gedoen nie. Selfs die kwurtaallikse eksamens 

het die vorm van mondelinge vrae en die ops~ van Skrif

gedceltes aansoneem. 2 ) Tog is die Bybelgeskiedenis ook 

as opstelle op leie geskryf en die Superintendent het 

hierdie metode sterk aanbeveel.3) By ander skole is By-

belopstelle in skryfboeke gesl{Tyf. Goeie gebruik is oo~ 

gemaak van die aardrykskunde van Palestina by die Bybel

lesse.4) Die skool op Mooiplaas het sy leerlinge die 

psalms en gosange driestemrr1ig leer sing. 5) 

Uit die aansoek van J.H.R. de Villiers wat elders 

breedvoeriger bespreek word, blyk dat ook hy van die kin~ 

derbybel en Bybel gebruik gemaak het. Dit is gebruik vir 

voorlesing en uitleg. Naas die psalms en gesange is 

kinderharpliedere gesing terlnille van die Kleiner kinders. 

Buite skoolure is nie net die katkisasie behartig nie, 

maar is ook gebruik gemaak van 'n musiekinstnument om die 

gewyde sang te verbeter. 6 ) 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Meegedeel deur oud-onuerwysers van die Z.A.R., 
J.J. Booyens en W. Nel. 
Ibid. 
Superintendent van Onderwys: .Vc:rslag 1882, 220. 
Verslag 1884 (vg~ Randjiesfontein en Mooiplaats). 
Verslag 1882, 220 (Mooiplaats.) 
O.D. 371, 69. 
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(iii) Handboek~. 

Ds.ar was teen hierdie tyd a1 'n groot uitbrei-

ding op die GObied van handboeke en stigte1ike 1ektuur 

wat van be1ang vir die sodsdiensonderwys geag is. So is 

aan Supt. du Toit in Desember 1884 die vo1gende boeke 

afgestuur vir moont1ike verspreiding, vir geval van aan-

vrae deur skole:-

Kern, H.: Gescbiedenis v2n bet Buddhisme in 
Indi~ - 2 delen. 

Prins, J.: Leesboek .over ae Bybe1sche Gescbiede
nis. 

0 Clarisse, J.: He.t leven VG.n SOillii"ige Apstelen -
2 de1en. 

Boekenogen, J.G.: De oorsprong des Avonrunaals 

Bydrage tot de gescbiedenis van den onderwys -
apostolischen tyd. 

Doedes, J.T.: (a) Losse bladen uit de geschiede
nis der KerkhGrvorming in Nederland. 

(b) Wat denkt u van Uze1ve? Spie

gel voor allen die be1ydenis des geloofs hebben 
afgelegd. 

Egeling, 1.: De weg der zaligbeid naar het be
~op des Bybe.ls - 2 delen . 

.Kuyper, A.: (a) Uit bet Woord. Stichtelyke 
bybelstudi~n 2 dln. 

(b) Honig ui t d~:.m rotssteen. 
(c) Conserva tisme en Orthodoxi ., . 

Falsch& en w.c,re behoudszucht. 

Caurillard, L.: (a) Foor meer dan een leven. 

LE:erredenen. 

belsch dagboek. 

(b) Handwyser op den levensweg. 

(c) De zeven hoofdzonden. 
(d) Geen dag zonder God. By-

(e) De scbE:rpste doornen om het 

edelst hoof, ens. 
(f) Bybel en volkstaal. Spreuken 

en gezegden &an den Bybel ontleend. 
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(g) Morgengebeden. Handleiding 
te huiselyke godsdienstoefening. 

Prins, T.: (a) Leerredenen over de waarde des 
bybels. 

(b) De christelyke huisvriend. 

Daar is verdere vermelding van ander kiste boeke. 

Al die name van die Christelike boeke is dus nie beskik-

baar nie, maar uit bostaande blyk reeds voldoende dat 

Christelike lektuur goed verteenwoordi_g is. 1 ) 

Die mees algemeen gebruikte handboeke by die 

Bybelonderrig was, soos voorhecn gemeld, die Bybel en 

aie gewilde kinderbybel~ Zahn se Handboek vir die By

belse geskiedenis en T.M. Lomman se Bybelgids was ook in 

algemene g6bruik. 2) By die Driefonteinskool, Rustenburg 

is Dyksterhuis se handboek by die eerste groep gebruik, die 

Bybel by die tweede en Borstius se vraeboek by die derde 

groep. 3) 

Aanvrae om leerboeke is eenvoudig per brief aan 

die hoofkantoor, Pretoria, gerig. 8o het J. Bate, 'n 

onderwyser van Welgelegen, Ermelo, in Desember 1884 ge

vra dat 'n aantal kinderbybels en katkisasieboeke aan 

hom gestuur word. Die boeke was egter nie voorhande nie. 4) 

J.C. Diehl van Kafferskraal het op 28.3.85 die 

volgende versoek aan die Superintendent gerig: 11 Daar er 

hier op de school groot gebrek is aan bybels en er 

eenige kinderen zyn van arme ouders die hoogst nood-

zakelyk een bybel noodig hebben, zoo verzoekte de •.••• 

of er geene mogelykheid is om van U Eerw. zoo spoedig 

mogelyk een dozyn goedkoope bybels (oude en niewwe testa~ 

ment) van eene tamelyke groote en duidelyke letter en uit-

1) Argief, Pretoria: O.D. 2/3 (1884), 282 en 283. 
2) Supt. van Onderwys: Verslag 1882, 222. 
3) Ibid. 1886, 6. 
4) Argief, Pretoria: O.D. Corr. Reg. 1885-1886, 5.12.84. 
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gegeven door het Neder1andsch Bybelgenootschap opgezonden 

te krygen."1 ) 

'n Onderwyser van Lydenburg het 15 boekies oor 

die Bybel teruggestuur en vra Bybelsche Geschiedenis in 

die p~ek daarvan. Laasgenoemde was egter uitverkoop. 2) 

(iv) Die inspeksie van 1882. 

Die inspcksie van die bestaande skole het aan 

die lig gebring dat Genis se skool te Scheerpoort deeg-

like onderwys, ook in godsdiens, gegee het. Die ge

wyde sang van die leerlinge uit die kinderharpliedere en 

die psalms en gesange was baie goed. Die Bybelgeskiede-

nis was ook 11 zeer goed". In hierdie skool is ook katki

sasie gehou,3) waarskynlik buite skoolure. Die rapport. 

gee geen nadere aanduiding nie. 

Die Bybelgeskiedenis in die skool van W. Louis 

te Potchefstroom was goed. 4) Te Klerksdorp, het die 

kinders uit die Bybel en kinderbybel gelees. Die kennis 

van die note van die psalms en gesange was maar element~r, 

en die Bybelgeskiedenis was taamlik goed.5) Op Harte-

beestfontein was die toestand beter en kon vermeld word 

dat die Bybelgeskiedenis en sang baie goed was. 6 ) Te 

Lichtenburg het die leer1inge beurtelings Bybe11ees in 

Hollands en Engels gedoen.7) 

Die inspeksie van die skoo1 op Mooiplaas, naby 

Pntoria, het interessante gegewens omtrent die Bybe1onder

rig aan die lig gebring. Nie alleen is vrylik van die 

1) Argief, Pretoria: O.D. 3/1, 83. 
2) Argief, Pretoria: Corr. Reg. 1885-1886, 193/86. 
3) Supt. van Onderwys: Verslag 1882, ( Staats Courant} 220. 
4) Ibid., 220. 

6
5) Ibid. 

) Ibid. 
7) Ibid. 
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opst8lmetode gebruik gemaak en die sang baie deeglik 

onderrig nie, maar 'n groot aanta1 van die l0crlinge was 

byna volwasse, sodat belydeniskatkisasie waarskynlik 'n 

groot oorweging by die skoo1besoek was. Saans is daar 

katkisasie gebou en ook hieroor is deur die Superintendent 

gerapporteer. Hy bet die gebalte werk baie goed bevind. 1 ) 

Aan die skool van L. de Jager is ook kerkge

skiedenis onderwys. 2 ) In die skool op die p1aas van 'n 

sekere Fourie, naby Ermelo, was die Bybe1geskiedenis 

van 'n baie bo~ gebalte; trouens, die Bybelonderrig in 

alle skole in die verslag gemeld, was in mindere of meer

dere mate goed.3) 

Die Superintendent van Onderwys bet oor die leng-

te en breedte van die land Bybe1onderrig van 'n boog-

staande gebalte aangetref. Hierdie bevindings staan in 

skerp teenstelling met die uit die vorige tydperk. Die 

vraag is of S.J. du Toit se maatstaf voldoende was. Is 

dit nie moont1ik dat by besonder g~tig gestem was teenoor 

die eerste vrugte van sy eie onderwyswet nie? Aan die 

ander kant moet in gedagte gebou word dat bierdie man as 

'n geordende predikant, as welbekende kampvegter in die 

C.N.O.-stryd in Kaap1and en as onderwysdeskundige beslis 

bevoeg was om die gebalte van die Bybelonderrig te beoor

deel. Waarskynlik is die grondliggende oorsaak van die 

skerp kontrasterende resultate in die twee onderwysstel

sels te vind. Die bele Burge~periode, selfs voor die 

inwerkingtreding van die Burgers-wet, en daarna die En-

~lse bewind en toestande van onrus, bet tog seker ver

lammend op die onderwys gewerk. Die godsdiensbepalings 

1) Supt. van Onderwys: Verslag 1882, 221 (Vers1ag oor 
Mooiplaas). 

2
3

) Ibid., 222. 
) Ibid. 
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en die bewindhebbers is gewantrou. Du Toit daarenteen 

het 'n onderwysstelsel en godsdienstige bepalings so na 

die hart van die volk ontwerp. Selfs die inhoud en hand-

boeke is voorgeskryf, sodat daar doelgerig gewerk kon word. 

Daar kon nou met nuwe moed gewerk word, en so is daar in 

die kort tydperk reeds soveel sukses behaal. 

(v) Predikante as inspexteurs. 

In sy verslag vir die jaar 1883 maak die Super-

intendent melding van di. de Vries, Postma, de Ridder, 

Smits, van Warmelo en du Toit wat as inspekteurs opge

tree het. 1 ) Dit was 'n verdere stap in sy beleid om die 

kerk se hulp soveel moontlik ten bate van di~ skool te 

gebruik, en dit was ook in oor~ensterr~ing met die gedag-

tes deur Lyle uitgespreek. 

Die volgende tabel gee 'n oorsigtelike beeld 

van die toestand van Bybelgeskiedenis in 1883. 

Skool. InsEekteur. 

Bloembof. H.L. du Toi t. 

Platkop. Superintendent 

fukscheirivie:c P. Postma. 
Boschhoek. G.W. Smits. 
Kosterfontein. J. de Ridder. 
Ranjesfontein. P. Postma. 
Waterval. J. de RiddEr. 
Remhoogte. P. Postma. 
Ri6tfontein. J. de Ridder. 
Wysfontein. J. de Ridder. 
Rietvlei. P. Postma. 

Klerksdorp. J. de Vos. 

1) Staats Courant, 4.9.84. 

Bybelge- (Kerlanusiek) 
skiedenis. Sang. 

Kon beter wees. Besonder 
goed. 

11 Zeer wel" Pas begin. 

Redelik. Begin. 
lioed. Baie goed. 
Gunstig. Goed. 
Swak. 

11 Zeer goed" Goed. 
Taamlik goed. Ui tmuntend. 
Redelik. Taamlik. 
Redelik goed. Taamlik. 
Taamlik goed. Note goed 

geleer. 
Baie Bybeltekse Taamlik 
van buite. Kinder- goed. 
bybel mGesal gebruik 
Skool gereeld met ge-
bed geopen en gesluit. 
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Skoal. InsEekteur. Blbelgeskiedeais. Sang. 
Suikerboschrand. Van Warme1o. Geed. Redelik. 

Botesfontein. P. Postma. Taam1ik geed. -----
Hartebeest- G.W. Smits. Ui tmuntend. Taam1ik geed. 
fontein. 
Naauwpoort. G.W. Smits. Onder mi dde1- Geed. 

matig. 
Buffe1sk1oof. J. de Ridder. Redelik. ~ goed. 

Zwart Ruggens. J. de Ridder. Noga1s geed. ------
Rietva1ei. J. de Ridder. Go0d. Baie geed. 

Diepkloof. J. de Ridder. Taam1ik geed. Taamlik. 1 ) 

Die sko1e waar Bybe1geskiedenis nie verme1d word 

nie, of wat ges1uit was tydens die inspeksie, is wegge-

1aat; origens is a11e sko1e in die boonste tabel verme1d 

en uit die inspeksierapporte is s1egs Bybe1geskiedenis 

en kerkmusiek (sang) vir ins1uiting in die tabe1 geneem. 

Uit bostaande gegewens b1yk dan ook dat die predikante 

aan bynaill1e sko1e wat deur hul1e gernspekteer is, die 

Bybe1geskiedenis op 'n redelike pei1 gevind het. S1egs 

enke1e sko1e vorm die uitsondering. Hierdie inspekteurs, 

alma1 k~rkmanne wat ho~ eise aan die gewyde vak geste1 

het, het die. Super in tend en t se vorige gunstige bevindings 

bevestig. 

In die Vo1ksraad het die Superintendent op 'n 

vraag of d~e onderwyswet goed werk, geantwoord dat daar 

geen moei1ikhede is nie beha1we iets in verband met voer

taa1 en subsidie. 2) Daar was dus geen godsdienskwessie 

nie, 'n heer1ike Vbrademing na die storms wat deur 

die Burgers-wet ontketen is. 

1) Superintendent van Onderwys: Vers1ag 1883 (Staats 
Courant 4.9.84.) 

2) The Transvaal Advertiser, 19.5.83. 
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(vi) Verdere inspeksies onder ~upt. du Toit. 

Met die daaro~volgende inspeksie het daar ten 

opsigte van Bybelgeskiedenis 'n klein verandering inge-

tree. Daar is nou mea: besonderhede aangegee van wat be-

handel is, die leerboeke wat gebruik is, en selfs die 

metode van aanbieding word ~ier en daar genoem. Die 

volgende is goeie voorbeelde en min of meer verteenwoor-

digend van die inspeksie as geheel. 

Malopo (Lichtenburg): 4 Ou en Nuwe Testament, 7 Ou festa
ment - almal baie goed. Leeslesse 
o.a. uit die Bybil. 

Donkerhoek (Pretoria):Genesis tot Deuteronomium- baie 

goed. 7 Lees in die Bybel. Die 
lees en opsoek van Skrifgedeeltes -
goed. 

Wesleyaanse Skool (Pretoria): 'n Engelse skool in die 
kerkgebou. Alle vakke goed bevin~.l) 

Na aanleiding van die Superintendent se vorige 

goedkeuring en aanbeveling van die gebruik van leie by die 

Bybelgeskiedenis volgens die metode van Mooiplaats (Preto~ 

ria), het die Randjiesfonteinskool (Pretoria) ook die

selfde metode toegepas. Die behandelde gedeeltes was 

van Genesis tot 1 Samuel en die Bybelgeskiedenis was baie 

goed. Bybelopstelle is in skryfboeke geskryf. 2 ) 

Mooiplaats het sy vorige mooi prestasie herhaal. 

Weer eens is die opstelmetode in Bybelgeskiedenis by die 

hoogste klasse deur onderwyser J.W.J. Joubert toegepas. 

Ook het hierdie progressiewe onderwyser goeie gebruik 

van die aardrykskunde van Palestina in verband met die 

Bybelgeskiedenis gemaak. 'n Verdere punt wat mens by 

1) Staats Courant, 20.5.85, (Superintendentsverslag 1884) 
2) Ibid. 
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hierdie skool tref, is dat daar daeliks, behalwe Vry

dae, katkisasieonderrig was. Dit is nie onmoontlik dat 

gedurende skoolure katkisasieonderrig gegee is nie, want 

dit het feitlik daeliks gebeur. Ook het die Superinten-

dent offisieel hierin inspeksie gedoen en die onderrig 

baie grondig bevind.l) Katkisasie-onderrig gedurende 

skoolure was natuurlik nie deur die wet verbied nie. 

Van die Misguntskool, Kliprivier, word vermeld 

dat die leerlinge se kennis van die Bybel en Bybelge-

skiedenis 11vry goed" was. Hier hct die onderwyser drie 

uur per week aan katkisasi~ bestee. 2 ) 

In hierdie vers1ag is die mooi samewerking tus-

sen kerk en skoo1 weer opvallend. Verskillende kerkge

boue, soos in Middelburg, Pretoria en elders, het as skool

lokale diens gedoen. Dit herinner aan die skole van Rus-

tenburg en Potchefstroom in die vyftigerjare. Heel dik-

wels word ook die handboeke wat gebruik is, vermeld. 

Dit was gewoonlik die Bybel, kinderbybel, Bybelgids van 

T.M. Looman en Zahn se Handboek. Die Bybel het nog steeds 

as klasleesboek gedien. Dit blyk uit die inspeksiever

slae dat 'n aantal skole wat die kinderbybel as handboek 

gebruik het, besonder goed gevaar het. Dit kan toege-

skryf word aan die gewoonte van die meeste onderwysers 

om eenvoudig die ~aar Nederlandse Bybel voor te lees en 

algaande te verduidelik, of selfs van die ouer lGerlinge 

te laat voorlees.3) Dit was begryplik dat die leerlinge 

in sulke omstandighed~ die kinderbybel met sy vereen-

voudigde taal veel makliker en interessanter sou vind; 

vandaar die beter resultate wat behaal is deur die kin-

derbybel te gebruik. 

1) Staats Courant, 20.5.85, (Supt. se vers1ag 1884) 
2) Superintendentsverslag 1884, 24-25. 
3) Sup0rintende~ van Onderwys: Schoolgids 1898, 35. 
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Die standaarde is niG altyd noukeurig nag~volg 

nie. Di.;:;; gevGstigd~:; Dorpskcol (IVIiddelburg) het slegs 'n 

klGin veld g0dek, nl. Gen. 1 tot Ex. 5. Die Bybelge-

skiedenis was dan oak na b~vinding grondig. In ander 

skole is die Bybel e~ter as geheel behandel. Hoe dit in 

so 'n kort tyd behartig ken word, bly 'n raaisel. Sulke 

skole was OOG van IUipriviur (Heidelberg), en die resul

taat was 11niet tu best", Vii tkop (Potchefstroom) 11 bevredi-

g;nd" ~ Olifantshouk (Rust~nburg) 11 Zeer gebrekkig". Juf-

frau PC5ttgE.:r se skocl (Pr~..-toria) hot die hele gewyde ge-

skied~nis 'n p a a r m a a 1 deurloop, maar daar 

is eebruik gemaak van die kinderbybel, en die resultaat 

was baiG good"l) 

By diu Ebenhauzerskool (Pretoria) hut di~ Super-

intendant die volgcnde jaar buvind dat die onderwyser in 

die 11 Gerste klasse" nie voldoen aan die 0is van die Volks-

r·s.ad (art. 401) aanc;aande die noodsaalclikheid van onder-

wys in die k~rkmusiek nie, en die ~~val is onder die aan

dag van die hoof t-n c, __ vs,n die skoukommissie gebring. 2 ) 

OorGtmkomstig die wenk van die Sup,~rin ten dent 

·-t~;;n opsi.gte van kGr.kmusick en die daaropvolgende Volks

raadsbesluit (art. 101, 1885) 11 is er op gelety dat de 

1 \...rlingen behoorlyk onderwezen worden in onze k~rkmu-

siek, met dit g~:;volg dat in 41 van die 57 ge!nspekteerde 

scholen de leerlingen bE.hoorlyk daarin geoefend worden. 3) 

Net soos in die vorige gevalle is ocr elke skoal 

'n rapport gepublisucr waarin die tocstand van die Bybel-

ond8rrig aangegee word. Dieselfde metode van beskrywing 

is in 1885 weer gevolg. In die rapporte word die gehalte 

1) Staats Courant 20.5.85, 4 - 8 (Superintendentsver
slag 1884). 

2) Superintendent van Onderwys: Verslag 1885, 17. 
3) Ibid., 6. 
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kerkmusiek nie van a11e sko1e verme1d nie, hoewe~ a1 die 

ge!nspGkt~erde sko1e aan 'n grondige ondersoek hierin 

onderwerp is. Die godsdiens in die onderwys van Hoed

spruitskoo1 (Midde1burg) h~t gestrek vanaf Genesis tot 

'n gcdee1te van Konings; in die Nuwe Testrunent tot die 

brui1of te Kana, ook ge1ykenisse en wonderwerke. Die 

pei1 in a11es wa• taam1ik hcog. Geen verme1ding van kerk-

musi~k is gemaak nie. Die Midde1burgsc skoo1 hDt as een 

groep tSesament1ik in die Ou Testament vanaf Genesis tot 

die boeke van Samu01 gsvorder, en in die Nuwe Testament 

is die Evange1i0S behande1. Die pei1 in Bybe1geskiedenis 

was baie hoog, en.in kcrkmusiek is 'n grondige kennis, 

sowe1 teoreties as prakties, geopenbaar. 1 ) 

In die ver~1ag vir die jaar 1886 het Supt. S.J. 

du Toit in By1ae A 'n historiese oorsig van die staat-

skoo1wese in die Z.A.R. gegee. Daarin b~k1~mtoon hy dat 

dit; be1ange van 'n Christe1ike opvoeding van die jeug be

hcor1ik L1eur die grond1eggers .van die Z.A.R. behartig is, 

soos b1yk uit die feit dat hu11e in art. 24 van die grond-

wet godsdiens en opvo€ding verenig het met die woorde: 

11 Het vo1k ver1angt den opbouw, b1oei en de we1vaart van 

Kerk en Staat, en uit dien hoofde voorsiening in de be

hoeften aan Nederduitsch Hervormde predikanten en schoo1-

onderwyzers." Di t b1yk ook ui t die nog sprekender fei t 

dat hu11e teenoor die moei1ikhede en besware met opof

fering tog b1y sorg het dat die opkomende geslag die 

nodigste Christ~1ike opvoeding ontvang. 2) 

Die inspeksievers1ae is in 1886 op die gewone 

wy·se opgeste1. Predikante was wet;r met hierdie taak be-

hu1psaam. In die meeste geva11e was die handboeke in ge-

bruik maar weer die Bybe1 of kinderbybe1. Dit verbaas 

1) Superintendent van Onderwys: Vers1ag 1885, 8. 
2) Staats Courant 20.4.87, 3. (Superint-endent sv0rslag 

1886). 
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telkens opnuut hoeveel maa1 die hele Bybelgeskiedenis 

deurgegaan is. So is van Randjeslaagte, Pretoria, ver

meld: 11 de Bybe1 meer dan eE:ns geheel door, laatst van 

Genesis tot Jozua, zeer goeQ.~· 1 ) Van Olifantsva1lei, 

Heidelberg, word gemeld dat die kinderbybel as handboek 

gebruik word. Daar is gevorder van die begin af tot aan 

die geboorte van Moses. Die resultaat was net in die 

eerste kaas goed, en dit word aanbeveel dat die vak met 

die hele skool gesament1ik behandel word. Van Driefon

tein, Rustenburg, tref die groepindeling en die totaa1 

verskillende handboeke in die verskillende groepe mens. 

Die eerste groep bet Dyksterhuis gevo1g; by die tweede 

is die Bybel self gebruik, en in die derde gToep is Bors

tius se vraebo~ke gebruik. Die geha1te Bybelonderrig-

11 zeer goed." 2 ) 

A1le kandidate vir onderwyserst:ksamens moes •zy\ 

getuigskrif van goeie gedrag voorl~, volgens die Alge-

mene Bepalings met die oog op to~lating, art. a. Vir 

die derdek1as-onderwysersoksamen is daar ten opsigte van 

Bybelgeskiedenis bepau1 dat 'n grondige kennis van die 

vernaamste feite in die Ou en Nuwe Testament vercis word. 

Een-derde punte moes behaal word om te kan slaag. In ver

band met die twe8deklas- eksamen was kennis van die Ou 

en Nuwe Testament van die Bybelse aardrykskunde en die 

algemen~ geskiedenis nodig. Bybelgoskiedenis was ver-

pligtend vir hierdie twee k1asse en kandidate moes daa.rin 

slaag. · Vir die e0rsteklas-eksamen was Bybelgeskiedenis 

nie nodig ni(:;.3) 

1) Staats Courant 20.4.87, 4. (Superintende~verslag 
1886). 

2) Ibid., 6. 
3) Staats Courant: Byvoegsel tot, 31.8.87. 
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(vii) Verslae van wnd. Supt. H. Stiemens. 

Die inspeksie van 1887 is boofsaaklik nog deur 

Supt. S.J. du Toit waargeneem. H. Stiemens bet as waar

nemende Superintendent amptelik op 31.1.88 die verant

woordelikbede van die agetrede Superintendent oorgeneem, 1 ) 

en by is met die inspekteer van skole onder meer deur ds. 

C.W. du Toit bygestaan. Wanneer die rapporte noukeurig 

deurgelees word, is ditopmerklik dat die predikant veel 

strenger eise as die oud-onderwyser (Stiemens) aan die 

Bybelonderrig gestel bet. Daar is 'n duidelike gebrek 

aan ko~rdinasie merkbaar. Die maatstaf of standaarde by 

die inspeksie toegepas het heelwat verskil. So is die 

meeste van ds. C.W. du Toit se bevindings van die vo1gende 

aard: 11 bevredigend" of 11niet best". (Hy het veral in Wes

Transvaal opgetree.) Stiemens se bevindinge was meesal: 

11 Zeer goed", 11 vry goed" en 11 goed", met die 11 Zeer goed" in 

die meerderbeid van die gevalle. 2 ) 

In sy verslag vir die volgende jaar (1888) het 

Stiemens aanbeveel dat 'n inspekteur van onderwys aange

stel word. Daar is ook nou 'n nuwe metode toegepas wat 

opstel van die inspeksierapporte betref. Elke keer gee 

hy sy bevindings oor e1ke kaas van die hele skool en nie 

net 'n algemene indruk nie. Die algemene indruk wat ook 

bier gelaat word, is dat die Bybelonderrig in Transvaal 

goed was. Vera1 die 11 kerkskole", soos die Presbiteriaanse 

Seunskool, Johannesburg, en die Akademie van die Skotse 

Kerk, Johannesburg, was goed; van die Godsdiensonderwys 

van ander Engelse skole, soos die Meisieskool, Potchef

strooill, en Good Shepherd School, Pretoria, word nie melding 

gemaak nie en dit is waarskynlik ook nie ge!nspekteer nie. 

1) Superintendent van Ondervvys: Verslag 1887, art. 3. 
2) Staats Courant, 13.6.88. 
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Die .,nie-sektariese" Engelsmediurnskool van onderwyser 

Morris het goed presteer. 1 ) 

In Bylae C van dieselfde verslag is die advies 

van die eksaminatore insake ge~ksamineerde onderwysers 

in art. 4 opgeneem. Ter verkryging van sodanige serti

fikate was 'n sertifikaat van bekwaamheid alleen nie vo1-

do en de nie, maar ook 'n getuigskrif van goeie sedelike 

gedrag. Dan sou die ouers voortaan weet wie hulle tot 

opvoeders en onderwysers van hul kinders benoem. 2 ) 

In die Superintendentsverslag vir 1889 was daar 

weer 'n ander metode van aanbieding van die inspeksie

rapporte. Dit wil voorkom asof Stiemens nie 'n vaste 

rigting kon Yind nie. In elk geval, die rapporte ten 

opsigte van Bybelgeskiedenis is in baie geva1le nou veel 

breedvoeriger as die vorige keer. Terwyl die vorm van 

die rapport in 1888 bv. die volgende was: Presbiteriaanse 

Seunskool, Johannesburg: goed, baie goed, goed, goed, 

redelik, element~r, goa~ goed,goed, baie goed, goed, rede

lik, was dit in 1889 soos volg: Wesleyaanse Skoo1, Pre

toria: goed. (Die Hollandse skole is breedvoeriger aange-

dui, en net soos die Wesleyaanse Skool as 'n eenheid be-

oordeel. Dit is die metode voorheen deur Supt. S.J. du 

Toi t ge bruik. ) 'n Groot gedcelte Engelsmediumsko1e soos 

die Conven~van Potchefstroom en Johannesburg, St. Biri

nus Cathedral, Pretoria 9 en ander, het geen rapport ont

vang nie. Waarskyn1ik was die ander oor wie daar wel 

'n kort opmerking gemaak is, nie privaatskole nie,, maar 

staatsondersteunde skole. Sulke sko1e was Somersethouse, 

Johannesburg (redelik), Wesleyaanse, Johannesburg (rede

lik), St. Marist's Brothers, Johannesburg (element~r), 

ens. 

1) Staats Courant, 29.5.89. 
2) Ibid. 
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Soos reeds gemeld is, was die verslae, waar dit 

by die Hollandse skole aangekom het, dadelik breedvoeriger 

en is na die gewone metode van Supt. du Toit oorgeskakel. 

Van Zeerust is vermeld: hele skool~ Ou Testament 

tot by Saul, taamlik goed. Nuwe Testament hoofsaaklik 

gelees. 

Roodepoort, Waterberg: Bybelgeskiedenis word 

uit die kinderbybel onderrig deur lees en bespreking. Die 

leerlinge is ondervra vanaf die geskiedenis van die skep-

ping tot die uittog. Die resultaat was bevredigend. Net 

bekende psalms en gesange is geleer. 

Nylstroom: Die hele skool: B;ybelgeskiedenis word 

vertellenderwys onderrig. Kennis van die Bybelgeskiedenis 

by standerds een en twee is swak, by drie en vier vol

doende. Sing: Die kennis van kerkmusiek is gering. Die 

kinders het dit klaarblyklik by die ouers geleer. Ver-

der is kinderharpliedere geleer. 

Suikerboschfontein, Waterberg: Een groot leer-

ling het blyke gegee dat hy Bybelgeskiedenis geleer het. 

Die ander weet wminig of niks. 

Knopfontein, Waterberg: Die hele skool: Ou en 

Nuwe Testament, is uitstekend. Dit word deur lesing, be-

spreking en vertelling onderrig. 

In sommige skole is die Bybelgeskiedenisverhale 

van Zaltzmann as handboek gebruik.l) 

In sy verslag het die waarnemende Superintendent 

daarop aangedring dat die onderwysers se bekwaamheid onder

seek mo~t word in die verskillende vakke waarin hulle ver~ 

klaar dat hulle bevoeg is. 2 ) 

Uit die inspeksierapporte tussen die jare 1887 

en 1889 blyk dat die Bybelgeskiedenis in die Hollandse 

1) Staats Courant, 4.6.90. 
2) Ibid. 
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sko1e dus oor die a1gemeen goed was. Aan die Enge1se 

sko1e is met inspeksies minder aandag daaraan gegee. 

In die rapporte word hu11e Bybe1g6skiedenis vinnig af

gehande1. Dit is weer eens opva11end dat Stiemens se 

metode van rapporte 1ewer van jaar tot jaar verski1; 

so ook die maatstaf met inspeksies deur hom en ander toe

gepas. Die inspeksies van 1889 1aat ook die indruk dat 

Stiemens ae eie maatstaf van 1887 tot 1889 strenger ge-

word het, of andersins, dat die pei1 in Bybe1geskiedenis 

gedaa1 het. Nogtans was die kennis van die vak oor die 

a1gemeen van goe~geha1te. 

Ook ui t di(: inspeksierapporte van 1890 b1yk dat 

Bybe1kennis goed aangebring is enctdat die vordering hier

in uiters bevredigend was. Hierdie feit a11een het by 

die President a1 vergoed vir baie ander tekortkominge en 

hom tewens gesterk in sy verdediging van ongekwa1ifi-

seerde onQerwysers. Hy het dit soos vo1g geste1: 11 A1 

zou immand de noodige kennis bezitten van a11e weten-

skap, maar Gods Woord niet kennen, dan zou hy niet be-

kwaam zyn tot het geven van onderwys aan onze kinderen. 

Ret fondament waarop wy moeten bouwen en waarop de Staat 

in a11es moet rusten is het woord Gods."1 ) 

Met die onderrig in die kerkmusiek het dit nie so 

voor die wind gegaan nie, soos ook uit vorige inspeksie-

rapporte b1yk, want die meeste onderwysers was hiervoor 

gehee1 of g0dee1telik onbekwaam. B-mo1 en B-dunr note 

kan veel beter onderwys word. 2) 

Die spesiale by1ae deur insp. C.G. de Jonge op

geste1, nl. 11 Algemeene Opmerkingen over het Onderwys in 

de Z.A. Republiek", het ook waardevo118 in1igting omtrent 

1) Superintendentsvers1ag 1890, 99. 
Vo1ksraadsnotule 1890, 115. 

2) Superintendentsvers1ag 1890, 99. 
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die toestand van godsdiens in die onderwys bevat. Daar

in word vermeld dat, weens die groot erns en betekenis 

van die saak, dit 'n verblydende teken is dat die vak oor 

die algemeen goed beoefen word en dat die kennis daarin 

geopenbaar baie bevredigend is. En dan deel hy die vol-

gende belangrike bevinding mee: Dit is opmerkingswaar

dig, miskien vir baie vre~md, maar tog waar, dat die leer~ 

linge op die buit&skole die kinders van die dorpskole oor 

die algemeen in hierdie vak v e r o or t r e f. 1 ) 

Nie alle Volksraadslede was baie tevrede met die 

implikasie van die laaste bevinding nie. Bybelgeskiede-

nis is wel baie goed, maar die algemene ondGrwys moes 

beter wecs, veral op die buiteskole. We~r eens het Pres. 

Kruger van hulle verskil. Hy was voor1opig tevrede met 

die bestaande toestand en dankbaar oor die medede1ing 

dat Bybe1geskiedenis, veral in die buiteskole, so goed 

beoefen word. 2 ) 

Enke1e opmerkings uit die inspekteursrapporte 

word aangehaal: 

Conventskoo1, Potchefstroom (arm afde1ing)~ 

Die he1e Bybelgeskiedenis van die skepping tot MosGs w~s 

sw~k en ook is geen sang onderrig nie. In die Convent

skoal (Dorp) was diese1fde gedee1te Bybe1geskiedenis ook 

taam1ik swak. Ook hi~r is die sang nie onderwys nie. 

Zybrandskraal h0t as gehee1 die Ou Testrunent tot 

met die wegvoering na Siri~ behande1, en die kennis was 

uitmuntend. So was die sang in B-mo1 en B-duur ook uit

muntend. (Hierdie onderwyser, M. Ribbens~ is dan ook 

aanbeveel vir 'n sertifikaat van die derde rang.)3) 

Rustenburg Dorp: Die he1e skoo1 is ondersoek en 

1) Superintendentsvers1ag 1890, By1ae. 
2) Vo1ksraadsnotule 1891, 29. 
3) Superintendent van Ondorwys: Verslag van 1890, 18-19. 
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in die Bybelgeskiedenis ondervra, van die skepping af 

tot Josef. Die gehalte was 11 best", en so ook die sing 

van B-mol en B-duur. Die onderwyser is dan ook aanbe

Veel vir 'n sertifikaat van die tweede rang. Dit was 

die bekende H. Visscher wat.later bevorder is tot in

spekteur.1) 

(viii) Godsdienstige gees in die onderwys. 

In hierdie tyd het Wo Pistorius ondersteuning 

van die regering gevra om sy kinders te laat leer. In 

sy pleidooi gee hy 'n mooi doelstelling van die onder-

wys: 11 Myn opinie is om de kinu.eren met behulp van onze 

Voorzienigheid op te bringen ter eere van God tot behoud 

van hunne onterflyke zielen, in tot nuttige leden de 

Maatschappy." 2 ) 

Die godsdienstige gees in die skoolverrigtinge 

was kenmerkend dwarsdeur die bestaan van die RGpubliek. 

In die verslag van 1884 wat die skoolbestuur van Kaffers-

kraal, Marico, ingedien het, word vermeld dat die skool 

deur veel ywer en eerbied gekenmerk word. 3 ) Kennis is 

ook gegee van die opening van 'n skool te Kosterfontein, 

Zwartruggens, met onderwyser van der Walt. Die skool-

kommissie met ouers was teenwoordig. Ouderling Dreyer, 

'n lid van die skoolkommissie, het die skool met 'n 

treff.ende rede, die lees van Ps. 78 : 1 - 7 en 'n gebed 

geopen. 4 ) 

'n Indrukwekkende aansoek om 'n onderwysbetrek~ 

king uit die negen~iende eeu in die Z.A.R. is ingedien 

deu.r die ondernemende J.H.R. de Vil1iers, 'n lidmaat van 

1
2

) Superintendent van Onderwys: Verslag 1890, 27. 
) O.D. 2/3 (1884), 201/84. 

3) Ibid., 577/84. . 
4) Ibid., 617/84 
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die Ned. Geref. Kerk, Bloemfontein, in 1885. Dit het 

die vorm aangeneem van 'n linilx3ju.re, gedruk op papier van 

besonder goeie gehalte en in si-erlike druk. Hierdie ge-

drukte brosjure wat aan die Superintendent van Onderwys 

gestuur is, het onder meer 'n lys van al sy getuigskrifte 

on bevoegdhede bevat, met so 'n goeie gevolg dat hy as 

hoogs aanneemlik beskou is en dat sy naam op die lys van 

sollisi tanie geplaas is 11 om by voorkomende gelegenheid in 

aanmerking te komen." 'n Spldsiale paragraaf is aan kat-

kisasie gewy, en hieromtrent word gemeld: 11 Hct Catechi-

seeren geschiedt ' namiddags of des avonds ten huize van 

den Eigena&r der Schoolplaats, of een ander fatsoenlyko 

• familie in de buurt." Die gedeelte, deur hierdie onder-

nemende sollisitant aan Bybelonderrig gewy, word volledig 

aangehaal, aangesien dit ook lig werp op dic destydse ge-

bruike~-

11 Godsdienst, Dagelyksche Routine: Na het rrorgen 

gebed, het lezen en uitleg van den Kinder- en Groot By-

bel iederenmorgen. Het zingen van een Psalm of Gezang 

uit het Ned. Geref. Gezangboek, die voor af uit het hoofd 

gelecrd moet worden. Ter wille van de kleinen die boven-

staande nog niet begrypen, het zingen van een kinderharp 

lied, cen paar namiddagen in die week. Op verzoek van 

ouders heeft ondergetckende tot hiertoe de Zondagschool 

op minstens een maal in de maand bepaald. Des Vrydags 

vooraf wordt na School uren de Gezangon, enz. by het Mu

ziek Inst:vument geoefend."l) 

Die skoolkommissie van Dames Burg, Marico, het 

'n kontrak met onderwyser G.P. van den Broeck in 1886 

aangegaan waarvolgens hy beloof om volgens wet skool te 

hou in lees, skryf, reken, sing, k a t k i s e e r 

en verdere vakke wat vereis mag word. 2 ) 

1) O.D. 3/1, 69. 
2) O.D. 3/3 (1886), 416. 
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Uit die notu1e van •n vergadering van .be1angheb

be.ndes van dieselfde skoo1 die vorige dag b1yk dat, soos 

die a1gemene gewoonte was, die vergadering met 'n dank

gebed geopen en ges1uit is. 1 ) Ook op Mezech- Enze1sberg 

in Marico is 'n skoo1 in hierdie ~yd 11 0p een p1egtig 

wyze" geopen. 2) Te1kens b1yk die godsdienstige aard van 

die skoo1wese uit ·die huishoude1ike re~1s wat opgeste1 

is. 

Om as Vo1ksraads1id verkiesbaar te kon we0s, 

moes die kanditate onder rucer 1idmate van 'n Protestantse 

kerk wees. Hierdie mense moes indir~k waak oor die on-

derwysbelange, want Wet No. 13 van 1886 het voorsiening 

gemaak v~r die stigting van 'n Raad van Eksaruinatore. 

Geen spesia1e verwysing na ge1oofsoortuiging is gemaak 

nie1~ maar vyf 1ede sou deur die Ui tvoerende Raad benoem 

word. Verder was die Superintendent van Onder'.1vys, die 

Hoofregter, die Staatsprokureur en die Landmeter-Gene

raa1 ex officio 1ede van di8 Raad.3) In die praktyk het 

dit daarop neergekom dat die Raad van Eksaruinatore alma1, 

of byna alma1, 1idmate van 'n Protestantse kerk sou wees.· 

Uit die oogpunt van Christe1ike onderwys was 

Pres. Kruger die regte man aan die hoof van die staat.

Gedurig maor het hy in die openbaar as kampvegter vir 

di~ Christe1ike gesindheid opgetree. Met sy inswering 

as president op 8.5.88 het hy 'n besondere woord tot die 

onderwysende personee1 gerig: 11 Gy onderwyzers zyt a1s 

voogden over de kinderen geste1d; 1eidt ze, en laat voor-

a1 de Superintendent van Onderwys hier een wakend oog op 

houden, 1eidt ze in de wegen Gods. Denk aan de woorden: 

,Ik za1 ze bewaren, maar zoo ze myne wegen ver1aten kunnen 

1) O.D. 3/3 (1886), 417. 
2) Ibid., 376, 354, 356. 
3) Staats Courant, 2.2.87 en 1.9.86. 
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ze bE:ven voor myne· straffe. ' Leid t ze tot den Heer ... l) 

En weer met sy inswering tien jaar later: 

11 Maar wan.neer gy, Mecsters en Meesteressen, het geloof 

niet ken~, hoe zult gy dan de kinderen door het geloof tot 

Chr~us brengen? Ik vertrouw echter, dat gy dat kent, en 

vergeet dus nooit om door het geloof de kinderen tot den 

Heer te brengen, en waakt er voor, de godsdienst niet op 

den achtergrond komt en alleen weteschappen geleerd worden, 

want dan tast gy den godsdienst aan en deze wordt ver

geten."2) 

(d) Die Opleidingskool en die Bybelonderrig. 

Die Opleidingskool in Pretoria met sy voorbe-

reidende afdeling was die enigste staatskool in die Re-

publiek. Dit het nie onder kerk- of gcmeentebesture ge

val nie, 3) en tog het hierdie inrigting wat in 1882 gestig 

is en in geeneen van sy ses afdelings formele godsdiens 

in die onderrig geken het nie, 4 ) wetenswaardige lig op 

die saak van Bybelonderrig in Transvaal gewerp. 

In 1887, toe H. Stiemens waar~de Superinten-

dent was, het die Opleidingsk0ol van Pretoria sterk onder 

die soeklig gekom. 'n Kommissie is benoem met die doel 

om ondersoek in te stel na diewerklike toestand van die 

Opleidingskool en ve~ls op te stel sodat die gewenste ver

houding tussen me Opleidingskool/Voorbereidingskool 1~esub

sidieerde skole vir laer en middelbare onderwys sou be-

staan. Daar is bevind dat die Opleidingskool, soos hy 

toe was, glad nie beantwoord het ac:,n die eise wat daaraan 

l) Bok: Redevoering van Pres. Kruger, 1888, 5. 
2) Bredell en Grobler: Gedenkschriften van Paul Kruger, 

242. 

4
3) Vciksraadanotule 1890, 121. 

) Staats Courant, 22.6.82. 
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ten opsigt ... van hogr onderwys geste1 kon word nie. Onder 

meer was die personee1 daarvoor te k1ein. 1 ) 

Net soos die bespreking na aan1eiding van Wet 

No. 1 van 1882, art. 2(d) deur Vo1ksraads1ede interes-

sante 1ig werp op dit: nut van 1eerste11ige onderwys op 

skoo1, so was die bespreking tydens die ondersoek na die 

Op1eidingskoo1 van groot be1ang wat die godsdiensonder-

wys betref. Vdgens die notu1e van die vergadering van 

6~5.87 hJt ds. P. Postma daarop aangedring dat die Op-

1eidingskoo1 en die Voorbereidingskoo1 uitmekaar gehou 

moet word en dat 'n groter personee1 in diens geneem 

moes word. Hy hE.t daarop g~:;wys dat by die ho~r onderwys 

geen godsdiensonderwys gegee word nie, en ook op die ver-

skil tussen 11 onderwys in die Bybe1" en 11 godsdiensonder-

wys." 

Ook B.A. K1opp0rs het besware teen die vereni-

~ng van die twee inrigtings gehad. As dit sou gebeur, 

sou die Voorbereidingskoo1 ook 'n ongodsdienstige skoo1 

word. 2 ) Dit het reeds deeg1ike Bybe1onderrig gegee, n1. 

Bybe1goskiedenis onder 1eiding van Evers, 'n ha1fuur 

e1ke more, tesame mGt Bybe1aardrykskunde, en vo1gens 

die inspeksie van 1886 was die pei1 taam1ik goed. 3 ) 

Die Voorbereidingskoo1 moes afsonder1ik b1y en sy gods

dienstige karakter behou. 

Die Superintendent van Onderwys het aan die ver

gadering verduide1ik hoe godsdiens en wetenskap met me-

kaar kan bots, en daarom h~t hy ver1ang dat die wetenskap

pe in 'n Christ<..1ike gees beoefen moes word. Met die oog 

hi~rop het hy sekere bepa1ings voorg&ste1 en ook daarop 

gcwys dat dit eint1ik van die o n d e r w y s e r af-

1) EVR, 135- VRR 2016/87, 18 (Argief). 
2) EVR, 135, 31. 
3) Staats Courant, 20.4.87. 
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hang of onderwys in 'n Christelike gees gegee word of 

nie. 1 

Die gevoelens was egter oor die algerueen nie 

ten gunste van godsdiensonderwys by die ho~r onderwys~ 

nie, selfs nie dat die wetenskappe in Christelike gees 

beoefen moes word nie. Die Hoofregter was in beginsel 

teen die gGe van Bybelonderrig ao.n·die staatskool en 

het op die praktiese besware gewys wa t verbonde 'lvas 

aan die ge·-s van "ondc;rwys in overee:nkomst met den bybel." 

Ook word die bestuur in 'n illoeilike posisie geplaas as 

hulle daarop :t1wes aandring da t die: onderwys in ooreen-

11 Zou het Yliet beter zyn de jongelingGn v o o r zy 

op aG Gpleidingschool kwal,J. een ~:;;Xa£1lGn te do-::n afleggen 

in de kem1is van de by bel?" 

Ook J .F. Cellier,3 wat tGn gunate van 'n staat-

skocl sender Bybelonderrig, 'n skool waarin alleen 

. . d 1) su1wer WG Gens,·.ap onderwys wor • 

Da~x was ook he~lwat haarklowery. oor die ver-

skil tuss'--n die ui tdrul{ ings 11 onderwys ooreenkomstig die 

Bybel", soos deur die Hoofregter g(:;besig, en 11 onderwys 

nit; in stryd met die Bybel nie." Ook ds. H.S. Bosman 

het sy rcdE::s genoem waarom hy ten gunstL' van 'n neutrale 

staatskool vias. Ui teindeli~ is tog beslui t dat gsen 

ondar\cys in stryd met die Bybel gegee sou word nie. 2 ) 

So is dan deur die Volksraad op 20.6.87 die 

11 Reglcment ter vereuliilging van Voorbereiding ~;:;n Oplei-

di.o.gschool'' aangenGblll, vvac.rin ondt.:r muer voorkom: Aan-.X 

stGlling van on.::Lrv'y ser;.:.. sal L c:ski ed deur S. H.Ed. die 

Staeo.,tspresidc;nt in oorlt;g 111et di~;; be-stuur, waarby be-

nt.:.ens op die wetenskaplike bekws.amhoid, ook gelet sal 

1) Argief, Pr.toria: EVR 135, VRR 2016/87, 22 -
2) Ibia., 31- 40. 
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word, sowel op godsdienstige beginsels as op sedelike 

gedrag. (Art. 5) 

Artt. 7 en 8 is van die uiterste belang en word 

woordelik aangehaal:-

Art. 7. 11 De Op1eidingschool zal geopend worden 

met gebed en het lezen van een gedeelte van Gods Woord9 

en zal gesloten worden met gebed. By het wstenschappelyk 

onderviys zal niets geleerd worden, dat in directen stryd 

is met den Bybe1. 

Art. 8. 11 De Voorbereidingschoo1 zal geopend 

worden, met gebed, het lezen vru1 een gedeelte van Gods 

Woord, en behandeling van de Bybelgeschiedenis. Het 

Eybe1ondervzys zal niet ~eerstellig zyn.~ Ook de sluiting 

van de school zal geschieden met gebed. 

11 lngeval ouders of voogden wenschen dat hunne 

~nderen of pupil1en, by het geheel of een gedeelte van 

het godsdienstig onderwys niet zu11en tegenwoordig zyn, 

zullen zy daarvan schrifte1yk moeir kennis geven aan den 

Hoofonderwyzel'. 11 

Musiekonderwys sou onder meer insluit notasie 

van die kerkmusiek. 1 ) 

Daar het dus nou met hierdie be1angrike bes1uite 

volkome helderheid gekom ten opsigte van die posisie 

van godsiensonderwys in die Z.A.R.: 

1. Die privaatsko1e met staatsubsidie moes 

Bybelonderrig gGe en deurgaans 'n Christ,_.like gees hand-

haaf. Leerstellig0 onderwys is nie verbied nie, kon in 

die skoolgeb~..-.u plaasvind, maar is aan die kerkbestuur 

opgedra. Na 'n haarklowery hieroor in die Vo1ksraad was 

dit duldelik dat dit nie verbied was tydens skoo1ure nie. 

In die :mGt.ru.erheid van die gevalle egter, is die kate-

getiese onderrig smiddae, saans of Sondae gegee, hoewel 

1) Argief, Pretoria: EVR 135, VRR 2016/87, 22 -
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daar geen moeite gedoen is om 'n duidelike grenslyn 

tussen Bybslgeskicdenis en godsdiensonderrig te trek nie. 

Waar hierdie skole deur private inisiatief ontstaan hct 

en dus deur enersdenkendes opgerig is, was di. t nie no dig 

vir 'n r-egsL.mige onderv,:yser om sy beginsels te verswyg 

nie, :maar h"'t hy vrylik gepraat Em sy oortuigings mee

gedG~;l. Allee.::1 maar is die opsetlil::c ka tkisasiG in die 

meeste gevalle tydens skoclure uitg~skakel. 

2. In die geval van 'n staatsinstelling soos 

die Voorbereidingskool vir die Opleidingskool te Pretoria, 

was uie toestand egter heelwat anders. Nou moes die 

Bybelonderrig so neutraal lLI.oontlik van aard wees, omdat 

dit nie met deur l~erli:g.ge van.een gesindte bygewoon is 

nie. Die regering van die Z.A.R. as· 'n Christelike staat 

het aangedring op godsdienstige opening en sluiting van 

die skool en op Bybelgeskiedenis, maar dit moes nie leer-

stellig van aard woes nie. 

). By die hol:lr onderr1ys, soos by die Oplei-

dingskool wac..r die suiwer wetenskap1;e behandel is, sou 

geen godsdiensonderwys van watter aard ook al gegee 

word nie, slegs 'n godsdiiEanstige opening en sluiting. 

Daar sou ook nie doelbewus 'n Christelike gees nagestreef 

word nie (d.w.s. onderwys ooreenkomstig die Bybel). 

Alleenli1c sou alle lering wat in direkte stryd die .Bybel 

was, vermy word (d.w.s. onci"rwys nie instryd met die 

Bybel nie). 

4. Alhoewel dr. Vacy Ljle 'n gewetensklousule in 

gedagte gehad het, is hy oorlede voordat hy dit in sy be

oogde onderwyswet kon beliggaam. Vir die GerstG keer 

in di~ geski13deniD van die Tran:...va.alse onderwys is 'n 

gewetensklousuls nou offisieel deur die Volksraad ge

loods, 'n gewetensklousule gepaard met staatsonderwys. 

Dit moes kom. 1 ) 

1) Staats Courant, 17.8.87. 
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Oor die algemeen geneem kon daar op die gebied van 

Bybelonderrig onder Supt. S.J. du Tomt en waarnemende Supt. 

H. Stiemens mooi vordering vermeld word. 

2. Die onderwyswet van Supt. N. Mansve1t en die toe

£~Ssing daarvan. 

(a) Totstandkomin~ en bepalings. 

Die algemene toestand van die onderwys in Trans

vaal sedcrt ds. S.J. du Toit se uittrede as Supt., was 

onbevredigend. Die Superintendentskap moes etlike j?re 

lank tydelik gevul word deur die bejaarde en sieklike 

H. Stiemens wat ook weens 'n ontoereikende administra-

tiewe personeel, sake nie met 'n vaste hand kon bestuur 

nie. Daarom is prof. N. Mansvelt van Stellenbosch gevra 

om hom die botrekking van Superintendent van Onderwys te 

laat welgeval. Na lang onderhandelings het hierdie man, 

wat as uiters bekwaam vir die betrekking beskou is, in 

1891 die pos aanvaar. 1 ) 

Prof. Mansvelt was 'n bekwame organisv0rder en 

het homse1f eers deeg1ik van onderwystoestande vergewis 

voordat hy •n nuwe onderwyswet gemaak hbt. In sy toe

spraak in Desember 1891 op Paardekraa1 het hy die rig

tingslyne van die toekomstige onderwysbe1eid geskets. 

Om die euwe1s te bestry wat met die koms van die uit

lander ontstaan het, sou 'n onderwysbeleid nagestreef 

word, gegrond op Gods Woord, op die geskiedenis en die 

oorlewering, op die aard en sedes van die Boerenasie. 

Naas die moedertaa1onderrig moes die kind ook grondig 

onderrig word in die Bybe1. 

1) R 5878/91, R 5911/91, R 5936/91, R 5939/91. 
Vo1ksraadsnotu1e 1891, art. 887. 
Verge1yk ook Lugtenburg: Ges.kiedenis van die Onderwys
ing in die S.A.R. 1836 - 1900, 174-175. 

2) De Vo1katem, 7.l.92. 
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WET NO. 8, 1892: Regelende het onderwys voor 

de Blanke bevolXing in de Z.A. Republiek ter ver¥anging 

van Wet. No. 1, 1882. 

Die nuwe Superintendent het die godsdienstige 

bepalings feitlik onveranderd oorgeneem. Art. 1 is woor

delik dieselfde as die Du Toit-wet, behalwe vir die be

langrike verandering aan subartikel (b) wat in plaas van 

11 vereischte Christelyke opvoeding, .. dit nader bcpaal 

deur die invoeging van die wocrd 11Protestantsch11
• Art. 

1 (b) lees dan onder meer: 11 voor zoo ver zy zich g8-

roepeY,l. acht toe t€ zien d"".t hare toekomstige burgers de 

vereischte Protestantsch-Christolyke opvoeding ontvangen. 11 

Art. 2 se aanvant:,sin het oak een nader omskrywen-

de woord by gekry, nl. 111eerstellig", en lees in die vorm 

van 1892 soos volg: ,.Art. 2. Erkennende dat het 1evr

st8llig Godsdienstonderwys als zoodanig thuis behoort by 

de. Kerk en niet by den Staat, zoo eischt de Regering 

slechts dat, in all(;; v<.:.n Regeringswege ondersteunde 

scho1en, het burgerlyk Onderwys behoorlyk gegeven worde 

(en hier word weer die sleutelwoord ingevoeg): 

a} in Protestantsch-Christelyken geest. 1 ) 

(Dit was juis met hierdie punt waarmee die Engelse later 

so baie fout gevind het. In J. Robinson se referaat, 

opgeneem in die Direkteursverslag van 1900-1904, word 

juis ook hierdie VEn~skil in die lVIansvel t-wet beklemtoon. 

Alle onderwys~rs moes lidmate van 'n Protestantse kerk x 

wees, en dit het dadelik alle Rooms-Katolieke van enige 

voordeel uit staatsubsidies uitgeskakel. Oak wat die 

1atere Bes1uitsko1e betref, het die bepa1ing nog gegeld 

en is die Rooms-Katolieke nou ook·daar uitgeskakel uit 

1) Locale Wetten der Z.A.R. 1890 - 1893, 422. 
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enige voordele wat uit die Besluit mog voortspruit. 1 ) 

Di~ praktiese uit~rking van hierdie bepa1ing 

word duidelik getlUstreer deur die geva1 van die Kato-

1ieke Oonventskoo1 van Potcbefstroom. Die 1anddros wou 

die inge1ewerde state in 1891 nie teken nie omdat by 

waarskynlik 11 0bristelik" as 11Protestants-Ohr:i.S;elik" ver-

tolk bet. Die Departement het die landdros egter oor 

bierdie versuim oor die vingers getik. In 1891 mog 

hierdie skool nog subsidie ontvang; na 1891 nie meer nie. 2) 

Van art. 2 is die hele onderafdeling (e) van 

die Du Toit-wet weggelaat, wat die inisiatief vir die 

stigting van skole op die gemeente en kerkrade geskuit 

het.3) Genoemde onderafdeling het met die boofbeginsel 

van die wet, nl. ouerverpligting, gebots, en deur die 

weglating daarvan deur Mansve1t, het dit die skool for

m~ellosser van die kerk gemaak, maar met die invoeging 

van 11 Protestantsch-Ohriste1yke" gees en opvoeding dan ook 

weer materieel vaster. Die administratiewe band word 

deurgesny om die organiese band tussen kerk (die Hol-

1andse) en skoo1 te soek. 4 ) 

Die grondbeginsels van die twee wette kom op 

godsdienstige gebied volkom~.ooreen, beha1we dat Mans

velt se wet die aandeel van die kerk, wat private ini

siatief ten opsigte van sko1e betref, inkort, en wat 

geloofsbe1ydenis betref minder toegeeflik was. Geen 

Katolieke gees kon bv. nou deur middel van die skool in 

Transvaal posvat ni~. 

Ook in Transvaal het die w~t op die openbare 

onderwys, nes in die Kappkolonie, op die 11 Vrywil1ige" 

1) ~nekteur van Onderwys: Verslag 1900-1904,162. 
Vgl. ook Land en Vo1k, 10.8.98, 12.10.98 en 20.9.94. 

2) O.D. 148: 11.7~91 en 9.11.91. 
3) Locale Wetten der Z.A.R. 1890-1893, 422. 
4) Venter: Die verband tusaen kerk en skool in S.A.,48-49. 
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beginsel·berus, maar terwyl in die Kaapkolonie die open

bare skole van die hoogste drie klasse onsektaries of on

geveer neutraal moes wees, bet die Transvaalse skoolwet 

(art. 2) ge~is dat in alle regeringsondersteunde skole 

die onderwys in die verskillende vakke gegee word in 

Christelik-Protestantse gees. In die laagste drie klasse, 

die laer onderwys, het die onderwys slegs uit •n paar vak

ke bestaan met Bybe1geskiedenis voorop.l) 

Met hierdie onderwyswet, tesame met die van 1882, 

en die toepassing daarvan, is da&rin geslaag om 'n rig

ting aan die onderwys te gee, 'n onderwys wat Christelik 

en tewens nasionaa1 was, wat hom aangepas het by die ge-

skiedeni's en tradisie van die volk van Transvaal. Dit 

was •n rigting wat op gestadige vooruitgang en bloei 

gewys het. Die hoofbeginse1 van die wet was goed. ..De 

frisse adem van de vryheid waait er U uit tegen. Geen be-

moeiingen van de Staat meer dan de hoogst noodzakelike. 

,Een Vry Ondorwys' meet de leus in deze Republiek bly

ven."2) 

(b) Toepassing van die godsdienstige bepalings op ge
subsidieerde sko1e. 

Die nuwe Superintendent van Onderwys het in sy 

eerste verslag, nl. vir die jaar 1891, verklaar dat dit 

sy ernstige strewe is om die onderwys in die Z.A.R. so 

in te rig dat die opvoeding van die kinders van die volk 

mag beantwoord aan die verhoogde eise deur die teens

woordige tyd geste1, 11 8n dat dus bet opgroeiend ges1acht 

moge worden opgeleid tot ontwikkelde Christelyke mannen 

en vrouwen, die het erfeel hunner vaderen met kennis en 

1) Mansvelt: Hct onderwys in Zuid-Afrika, 24 en 28. 
2) VOOZA: Gedenkboek, 7 en 70. 
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wysheid zullen kunnen bebouwen, bewerken en besturen."l) 

Mansvelt het dit as sy weloorwo~ mening uitge-

spreek dat minstens twec skooljare nodig is vir die ver

kryging van die so nodige Bybelkennis. 2 ) 

Uit die inspeksierapporte van insp. C.G. de 

Jonge vir Junie tot Desember 1891, blyk die volgende: 

By Zybrandskraal, distrik Pretoria, lees verskillende 

klasse onder m~er uit die kinderbybel. Kerkmusiek is 

nie onderwys nie, maar die Bybelgeskiedenis was goed. 

In 'n ander skool op dieselfde plaas het die kinders ver

standig en baie goed in die Bybel gelees. Die Bybelge

skiedenis self was heel goed. Die lees uit die Bybel te 

Xlipfonteinskool, Pretoria, was te san5 erig, maar die 

onderrig in Bybelgeskiedenis en kerkmusiek was taamlik 

bevredigend.3) 

So gaan dit deurgaans afwisselend goed. Duide-

lik blyk uit die rapporte dat die Bybel heel dikwels as 

leesboek gebruik is, Daar was ook geen eenvormigheid ten 

opsigte van die leerplan nie, 'n vryheid wat deur die 

onderwysers verwelkom is. Inspekteur de J ont,e het, waar 

nodig, streng opgetree, 4 ) en tog, ~anneer die inspeksie

rapporte van die 42 skole waarvan hy melding maak, ont

leed word, toon die onderstaande tabe~ baie duidelik 

wat die peil van onderrig in die godsdiens in die Re

publiek was. 

Opmerkings by aant§l skole gemaak. 

uitstekend 1 

best 3 

zeer goed 9 

1
2

) Superintendent van Onderwys: Verslag 1891, 5 art. 8. 
) Ibid., 10:22. 

3) Ibid., 18. 
4) Ibid., 19:3 en Verslag- Derde Kwartaal 1892, 96. 
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Opmerkings by aantal skole gemaak. 

zeer bevredigend 

zeer voldoende 

heel goed 

goed 

heel gunstig dus 

voldoende 

bevredigend 

taamlik bevredigend 

taamlik 

middelmatig 

van middelmatige gehalte dus 

taamlik swak 

swak 

uiters swak 

ongunstig dus 

2 

1 

4 

5 

25 

l 

4 

l 

7 

1 

14 

1 

1 

1 

3 

Van middelmatige gehalte was daar dus veertien 

sko1e. Benede daardie grens was drie en bokant was vyf

en-twintig. Swak Bybelonderrig was daar dus in drie 

skole, teenoor vyf-en-twintig waarin die ondcrwys goed 

en meer as goedwas. Die tabel toon duidelik dat die 

godsdiens in die onderwys in Transvaal in hierdie tyd 

van 'n hoogs bevredigende geha1te was. 

Enkele gersoleerde opmerkings werp verder 1ig 

1) 

op die vak: Bybelgeskiedenis tot Saul, taamlik, maar die 

onderwyser maak nie die verband goed duidelik nie; lees-

1) Supvrintendent van Onderwys: Verslag 1891. 



- 153 -

boeke is o.a. die Bybel en Bybelgeschiedenis Verhalen; 

11 het ingeste1de onderzoek naar de bekwaamheden van den 

onderwyzer toonde aan: dat in de Bybelsche Geschiedenis 

de heer C. bekwaam is, evena1s in de Kerkmuziek."1 ) 

'n Insiggewende rapportjie vermeld: Die Bybe1-

geskiedenis word in hoofpunte behandel.. Die sang word 

nie behoorlik onderrig nie, daar die onderwyser daartoe 

onbekwaam is. Standerd een bestaan uit tien leerlinge, 

byna almal jongmense tussen sewentien en twee-en-twin

tig jaar wat nog maar weinig onderwys gehad het. Hu11e 

kan 'n weinig in die Bybel lees en is vernaamlik op skool 

om vir die aanneming te leer. 2) Die doelstelling van 

die belydeniskatkisasie het dus in hierdie jare ook 
I 

lewendig gebly. 

In die wyse waarop daar gerapporteer is by in

speksies het daar in 1892 'n groot verandering ingetree. 

Die ou metode is nou vervang deur een van hoofdelike in-

speksie en hoofde1ike verslag. As voorbeeld dien die 

volgende: 

Excelsiorskool, Pretoria: derde k1asse: 1 goed, 

4 taamlik gocd, 8 swak, 14 sleg. 

Vierde klasse: 3 goed, 17 swak. 

Vyfde en sesde klasse: 2 goed, 4 taam1ik goed, 

10 swak, 1 sleg.3) 

In verband met die Arcadiaskool, Preto~ia, word 

ook aangemerk dat die kennis van Bybelgeskiedenis by net 

agt kinders voldoende is. Die kerkmusiek is beperk tot 

die sing van enke1e bekende psalms en gesange en die on

derwyser besit hiervoor s1egs ses boekies; origens het 

nie een kind 'n boekie nie. 4 ) 

1) Superintendent van Onderwys: Verslag 1891, 21:8, 
24:16, 37:42. 

2)Ibid., 42:4. 
3) Superintendent van Onderwys: Vers1ag 1892 (eerste 

kwartaal) , 7. · 
4) Ibid., 4. 
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Die inspeksierapporte word nou kwartaalsgewyse 

uitgebring; daar is deurgaans hoofdelike inspcksie, en 

deurgaans word Bybelgeskiedenis eerste onder die skool-

vakke genoem. 

Die Superintendent het self aan te merk dat vir 

die drie standerds wat die laer onderwys omvat, niks meer 

as net Bybelgeskiedenis, lees, reken, skryf en die eerste 

begrippe van taa1kunde en sang voergeskryf is nie. uik 

meen, dat deze enget~fe1d tot de al1ereerste en onmis

baarste kundigheden beheeren, die elk kind moet bezitten, 

onverschillig wat zyn teekemstige betrekking in de maat

schappy za1 zyn. 111 ) 

In By1ae IV is daar 'n epgawe van die aanta1 

1~er1inge wat blykens die kwartaa1state gedurende die 

1aaste kwartaa1 van 1892 enderwys in die verskillende 

leervakke entvang het. Daar~op Bybelgeskieuenis veer 

met 6761 1eerlinge teeneer rekene en 11 Heofdregels" 

4407, kerkmusiek 4792 en sang 603. 

In die vers1ag van 1893 het die Superintendent 

in sy 11 Algemeene Instructie~n aan de Inspecteurs van 

Sche1en in de Z.A.R," dit bek1emteen dat Bybe1geskiedenis 

veorop onder die hoofvakke staan en dat die inspekteurs 

persoenlik al1e vrae moet ste1. Die indeling by die 

hoefdelike inspeksie het nou vaste vorm gehad. E1ke 

klas is afsonderlik genoem en by elke vak wasdie vo1-

gende vaste heefd~: geed, v.ry geed, swak, en s1eg, en 

daarvol~en~ is die leerlinge dan gegreepeer. 2) 

Uit die verslag van 1894 blyk dat die heefin-

druk wat die Superintendent met sy rendreise en perseen

like beseek aan die ske1e gekry het, was dat Bybelgeskiede-

1) Superintendent van Onderwys: Verslag 1892 (Eerste 
kwartaa1), 7, 16. 

2) Superintendent van Onderwys: Verslag 1893, Instruc
tie~n, artt. 12 en 13. 
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nis en ander vakke te werktuig1ik gegee word. Leer1inge 

word nie ge1eer om te dink nie. As in die Bybe1geskiede~ 

nis byvoorbee1d gevra word na die betekenis, verband, cor

sake en gevo1ge van die feite, word dit gebrekkig of glad 

nie beantwoord nie. Aangesien die onderwysersvereniging 

(VOOZA) egter vinnig uitgebrei het, het die Superinten-

dent de beste verwagtings van die ontwikkeling van 'n 

Christelik-nasionale onderwys. 1 ) 

Enkele voorbee1de word hier gegee om aan te 

toon hoe die iDspeksierapporte ten opsigte van Bybelge

skiedenis daar uitgesien het. In hierdie geva1 is dit 

Hekpoortskool en Naauwpoort in die Rustenburgse distrik 

en Boekenhoutkloof, Pretoria. 2 ) 

Skoal. Stander d. OJ2mer kings. · 

~' Vry_ good. Swak. S1eg. 

Hekpoort 1 groep 6 4 

Naauwpoort 1 1 4 

2 3 

Boekenhout- 1 7 8 4 
k1oof. 

2 2 l 

In die verslag van 1895 ~ die Superintendent 

dat die onderwys nie na wens vlot nie, en hy noem as een 

van die oorsake: Die ouers het nie die regte begrip van 

die waarde van onderwys nie; net Bybelonderrig ward be

klemtoon, terwyl die waarde van die vaardighede vergeet 

word. 3) 

Die meerderheid van die inspekteurs het gevind, 

soos voorheen reeds deur e.G. de Jonge uitgespreek is, 

dat die gehalte veral die van Bybelonderrig in die buite-

1
2

) Supt. van Onderwys: Verslag 1893, Instructie~n, art. 14. 
} Ibid., 6, 8, 17. 

3) Supt. van Onderwys: Verslag 1895, 6. 
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skole oor die algemeen beter as die in die dorpskole is. 

Die ond~rwys, veral op die goudvelde, toon baie ge

breke.1) 

Die tweede kwartaal se inspGksieverslag van die 

skool op Roodegrond, Lichtenburg, het die volgende op

merking bevat: 11 Bybelgeschiedenis is niet in geregelde 

volgorde onderwezen." Die go~wermentskool van Pretoria 

(Staatsmodelskool) het nie danig presteer nie. 'n 

Spesiale NB omtrent die Bybelgeskiedenis in st. l is 

geskryf: Die Bybelgeskiedenis is besonder swak. Ver

moedelike oorsake hiervoor is: Geen een van die K8sonder-

wysers het die vak aan hierdie ~s onderwys nie. Ook 

is slegs 'n halfuur aan die begin van die ·skooldag afge-

sond€r vir hierdie gewigtige vak. 'n Deel van hierdie 

tydjie word nog in beslag geneem deur die opening, ens. 

Die onderwys van Bybelgeskiedenis aan die inrigting as 

geheel ly ongetwyfeld deurdat die l~crling nie op tyd 

skool toe kom nie. (Die Superintendent het self die in

speksie van hierdie skocl waargeneem.) 2) 

Bybelg~:;ski.denis word nog deurgaans eerste in 

die inspeksierapporte genoem, e~ie r~pporte is nog onder 
\ 

dieselfde vier hoofde ingedeel soos voorheen. Die vorm 

was nog hoofdelike inspeksie, en slegs in buitengewone 

gevalle is breedvoeriger opmerkings ontlok, seos in die 

vorige paragraaf gesiteer. So belangrik het die Super

intendent die afbrekende faktor van laat skool toe kom 

vir die godsdiens in die onderwys beskou, dat hy dit in 

die supplement-skoolgids herhaal het.3) 

Die 11 Schoolgids ten behoeve van Schoolbesturen 

en Onderwyzers in de Suid-Afrikaansche Republiek" deur 

1) Superintendent van Onderwys: Verslag 1895, 23. 
2) Ibid., 496. 
3) Superintendent van Onderwys: Supplement-Schoolgids 

1895, 28. 
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die Superintendent opgestel, is telkens verbeter en her

druk en het in die negentigerjare pal as handleiding vir 

die onderwys gedien. Dit was een van die middele wat 

die geniale en yweri~Mansvelt aangewend het om die peil 

van die onderwys te verhoog en organisatoriese ordelik

heid te skep. So word in die Schoolgids van 1895 onder 

Hoofbepalingen A gemeld: 11Het onderwys wordt gegeven in 

Protestatsch-Christelyken geest; de scholen worden ge

opend en gesloten met gebed; de Bybelgeschiedenis wordt 

behandeld en Gods Woord gelezen binnen de schooluren: 

het leerstellig onderrig wordt aan de Kerkbesturen over

gelaten"l) 

In 1898 se schoolgids, derde uitgawe, is die 

vOlgende betekenisvolle bepaling daaraan ~oegevoeg: udoch 

mag ook onderwezen worden in de uren voor Bybelgeschiede

nis bestemd."2) Heeltemal anders was dit gesteld in die 

skole met 'n vreemde taal as meciium. Daar is by 11het 

leerstellig onderrig wordt aan de Kerkbesturen overge-

laten" nou bygevoeg: 11 die daartoe van de school, buiten 

de wettelyke schooluren, mogen gebruik maken."3) 

Mansvelt het dus meer duidelikheid omtrent die 

kwessie van leerstellige godsdiensonderrig as Du Toit 

gelaat. Duidelik is dit omskryf dat dogmatiese onderrig 

dus wel tydens skoolure deur kerkbesture en in die Bybel

geskiedenisperiode onderrig mag word. Die uitlanderskole 

het nie diese1fde vergunning gekry nie. 

Die Schoo1gids het verder voorgeskryf dat ouers 

sko1e oprig en, indien moont1ik in samewerking met kerk

~aads1ede en burgerlike ampsdraers, 'n bestuur kies. Die 

kerk se belangste11ing in skoo1aangeleenthede word dus 

1) Supt. van Onderwys: Supplement-Schoo1gids 1895, 
(Tweede uitgawe), 6. 

2) Supt. van Onderwys: Schoo1gids 1898, 6. 
3) Supt. van Onderwys: Supplement-Schoo1gids, 1895~ 4-5. 
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doelbewus aangew~kker. 

Onderwysers kan goedgekeur word indien hulle 

voldoende bewyse van gqeie sedelike gedrag, van lidmaat-

skap van •n Protestantse kerk en van bekwaamheid aan die 

Superintendent voorl~. Soos vroe~r word dus vir die 

sedelike en Christelike ontwikkeling van die kinders ge-

sorg. Die bewys van lidmaatskap wat 'n onderwyser, of 

selfs 'n kwekeling, moes indien, moes bestaan uit 'n 

doopse~l of bewys van aanneming. By minderjarige persone 

kon die Superintendent hom tevrede stel met 'n doopbewys. 

Meerderjariges moes egter 'n bewys van lidmaatskap deur 

aanneming voorl~. Genoemde sertifikate moes deur die be-

voegde outoriteite, byvoorbeeld die skriba van die kerk

raad, afgegee word.l) Die bepalings omtrent Protestants

Christelike lidmaatskap was nie slegs 'n dooie letter nie, 

maar daar is deeglike waaksaamheid aan die dag gel~ om 

dit te verseker. In 'n brief aan F.P. Crots het Mansvelt 

herhaal dat Rooms-Katolieke skole tevergeefs aansoek om 

subsidie dosn. Hy is spesiaal deur die Regering gelas 

om die bestaande wet streng toe te pas. 2) 

Die ben1oeiing van godsdienstige liggame is ver-

der erken deurdat verKarings aangaande behoeftige wese en 

ander arm kinders deur die landdros en minstens drie 

kerkraadslede van een of meer van die drie Hollands-

Protestantse kerke uit die skoolomgewing onderteken moes 

word.3) De~rr hierdie bepaling word~ter ook m~er ver

klaar, nl. dat die volste erkenning slegs aan die Hol

landse kerke verleen word. Terwyl Du Toit 'n Christelike 

opvoeding verlang het, het Mansvelt •n Protestants-Chris

telike opvoeding ge~is, en met 4ierdie bepaling word aan-

gedui dat hy eintlik 'n H o 1 1· a n d s (Calvinistiese)-

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1895, 6 - 7. 
2
3

) O.D. 223, 162/92 
) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1895, 22. 
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Protestants-Christelike opvoeding v e r k i e s het, 

soos dan ook te verwag was. 

In die Schoolgids van 1895 word uitdruklik ge-

waarsku teen en die feit betreur dat in sommige skole 

die Bybel nie alleen as leesboek in die ho~r klasse, 

waar dit heeltemal gepas is, gebrui~ word nie, maar ook 

as leerboek vir beginners om te leer lees. Die gebruik 

is af te keur, ten ee~ omdat die Bybel nie daarvoor be

stem of ingerig is nie, en ten tweede omdat die ee:rbied 

vir die Heilige Skrif nie bevorder word wanneer die leer

linge hierdie boek voor en na skoolure al spelende rond

dra en die vele moeilikhede en onaangename gewaarwordinge 

verbonde aan die leer lees op die ou wyse laat ook geen 

gunstige indruk van die eerste kennismaking met hierdie 

Gewyde Boek by die leerling nie. Voorheen, toe dit 

moetlik was om die nodige geskikte leesboeke te kry, moes 

mens jou wel so goed moontlik probeer behelp, en dis te 

begrype dat die Heilige Skrif toe, as die enigste 

boek wat die meeste gesinne besit het, ook gebruik is 

om die kinders te leer lees, maar sedert die Departement 

van Onder·.,ys deur die Regering belas is met die verskaf

fing van die nodige leesboeke, en hulle nie alleen so 

veel goedkoper geword het nie, maar ook aan alle skole 

posvry gestuur is - bestaan daar geen rede om die Bybel 

op bogenoemde wyse te misbruik nie. 1 ) 

In die verslag vir 1896 (Eerste Kwartaal) word 

skoo1besture gemaan om betyds kennis te gee 11 wanneer een 

Avondmaalsviering of andere groote kerkgelegentheid zal 

plaats vinden, die de tyd~lyke sluiting hunner school 

ten gevolge kan hebben" om die. inspekteurs in staat te 

stel om hul reisplan so te ontwerp dat hulle min gesluite 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1895, 17. 
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skole sou te~kom. 1 ) Uit hierdie medaieling blyk weer 

die ernstige lig waarin die Christelike Afrikanervolk 

godsdienstige aangeleenthede beskou het. Kinders, onder-

wysers en ouers het 6 aam gedeel in die feesgenot, en so 

belangrik is die godsdienstige aangeleenthede geag dat 

die skole selfs daarvoor geslui t het. 

Die Regering het ook 'n kom.missie benoem om 

die lees- en rekenboeke goed te keur. Van be lang vir 

die Christelike gees in die skool is die feit dat ook in 

die leesboekies gepaste gedeeltes uit die Bybel opgeneem 

moes word. By die 11Examen van den Schoolwedstryd", die 

eksamens vir onderwysers, die aanvullingseksamens en die 

voorlopige eksamen, is die vakke verdeel in hoofvakke, 

gewone vakke en byvakke. Bybelgeskiedenis was een van 

die hoofvakke, is eerste genoem en die minimum eis om 

daarin te kon slaag, was 35%. 2) 

Mezech (Enzelsberg), Marico, word onder die al

gemene opmerkinge ten opsigte van inspeksie 'n uitsteken

de skool genoem, en een van die beste lt\Ji.teskole in die 

land. Die skool lewer dan ook een van die beste bewyse 

van die vooruitgang op onderwysgebied. Die prestasie 

in Bybelgeskieaenis was besonder knap. Die inspekteur 

het die leerlin~soos volg onder die voorgeskrewe hoofde 

geplaas:3) 

Standerd 

1 

2 

3 

4 

Goed 

5 

8 

2 

3 

Vry goed 

4 

2 

3 

2 

Swak Sleg. 

l~l Supt. van Onderwys: Verslag eerste kwt. 1896, 160. 
Ibid., 161 en 162. 
Ibid. 
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Uit die inspeksierapporte van die tweede tot 

die vierde kwartaal word sekere opmerkings weergegee, 

In een geval is opgemerk dat een leer1ing blind is maar 

tog vee1 Bybe1kennis besit. Die Bybe1geskiedenis be~ 

hoort vertel1enderwys behande1 te word,l) 

In 'n ander geval is die assistente daarop ge

wys dat sy die Bybe1geskiedenis nie te uitgebreid moet 

behandel nie. Ook is 'n onderwyser daarop gewys dat~ 

die onderwys in GeskieQenis vera1 diensbaar gemaak moet 

word aan die aankweking van 'n godsdienssin en vader-

1andsliefde. By Bybe1se en vad0rlandse geskiedenis moet 

die verte1ling lewendiger en meer verklarend wees en 

meer afgewisse1 word met vrae. Hier is 'n mooi voorbee1d 

van die wyse waarop die Christelike gees ook die ander 

vekke moet deursuur. 

By •n ander skool is gevind dat Bybelgeskiede-

nis te veel doserend behandel word en nie genoeg kinder

lik ~rtellend en verk1arend nie, Daar is te veel leer-

stof in een stuk en dit is te uitgebreid vir die laagste 

k1asse. Op 'n ander skool word weer te min tyd aan die 

vak bestee, maar origens word dit goed behandel. 2) 

In die vierde kwartaal se verslag word van een 

van die onderwyseresse gemeld dat sy veels te sag .praat 

en dat sy meer werk van die vertelling in Bybelgeskiede

nis moet maak. In twee ander gevalle word die vermaning 

herhaal dat die Bybelgeskiedenis verhalenderwys meege-

deel moet word en in behoorlike volgorde. Hiervoor is 

d e e g 1 i k e v o o r b e r e i d i n g 

les noodsaak1ik,3) 

van die 

1) Supt. van Onderwys: Verslag 2de - 4de Kwartaal, 1896, 
204 en 208, 

2
3

) Ibid., 219 en 217 onderskeidelik. 
) Ibid., 389, 428 en 432. 



- 162 -

(c) Die Verslag en Schoo1gids van 18~8 en die Bybel
onderrig. 

Die verslag van 1898 bring iets heeltemal nuuts. 

Daarin is afsonderlike algemene verslae van die verskil

lende inspekteurs oor die toestand van onderwys vervat, 

'n metode wat tans nog gebruiklik is in die Direkteurs

verslae van Transvaalse onderwys. So het insp. J.L. 

Moerdyk bevind dat Bybelgeskiedenis as geheel in sy in-

speksiekring te veel as 'n blote historiese verhaal be

je~n word, waarby die toepassing vir die lewe agterwe~ 

bly. Te veel bepaal die onderwysers hulle ook nog tot een 

tydvak, en daarom beveel hy aan dat die skoolhoof in cor

leg met die inspekteur oor die te behandelde tydvak be

sluit.1) 

Insp. H. Visscher deel 'n eienaardige·bevinding 

mee, waar die kerkverskille ook invloed op die onderwys 

uitgeoefen het. In 'n gebied waar die Geref. of ook 

Herv. ouers in die meerderheid is, vra hulle gewoonlik 

om 'n Hollandse onderwyser. Waar die Verenigde Kerk in 

die meerderheid is, vra hulle gewoonlik om 'n Kapenaar. 

(Die kerkgeskiedenis in Transvaal, soos voorheen kort

liks geskets, verskaf die antwoord op hierdie verskyn

sel.) Die inspekteur vind egter die neiging dat die vraag 

langsamerhand meer en meer na vore tree - soos dit op 

Christelik-nasionale standpunt behoort te wees - nl. 

wie die bekwaamste en betroubaarste onderwyser is. Van 

Bybelgeskiedenis vermeld hy niks direk nie, maar uit an

der mededelings kan afgelei word dat dit die sterkste 

vak op skool was. 2 ) 

Van Bybelgeskiedenis as sodanig maak insp. J. 

Nieuwenhuize ook nie melding nie, wel dat die onderwys 

1) Supt. van Onderwys: Verslag 1898, 88. 
2) Ibid., 102. 
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die s w a k s t e is in rekene, taalkunde en vader-

landse geskiedenis, sodat afgelei kan word dat Bybelge

skiedenis geen klagte veroorsaak nie. Hy vind dat, by 

die benoeming van onderwysers, die kommissies van dorp

skole die meeste aandag aan die godsdienstige gesindheid 

van die sollisitant gee, terwyl dit by wykskole van minder 

belang is, solank hy maar •n Protest~ is. 1 ) Hiervoor 

kan 'n paar waarskynlike redes genoem word. By die Wyk-

skole met die skamele geriewe kon die ouers nie so kies

keurig soos die dorpenaars wees nie. Die dorpskole met 

hul groter leerlingtal en dus met ho~r r0geringstoelae 

en die beter geriewe het die beste leerkragte daarheen 

getrek. Verder het die ouers op die plase toe alreeds 

die vernaamste godsdiensonderwys bygebring, sodat hulle 

dit nou ook maar kon doen. In die derde plek was die 

predikante in die dorpe gevestig en sou noodwendig 'n 

streng kontrole uitoefen. Feitlik alle predikante het 

op skoolkorilltissies en besture gedien. 

Insp. T.C. Stoffberg het bevind dat Bybelge-

skiedenis in die meeste skole goed onderwys word, en 

in slegs enkele gevalle was die uitslag by 'n inspeksie 

heeltemal onbevredigend. Skoolkommissies en ouers heg 

nog steeds groot waarde aan hierdie gewyde leervak en 

let hierin noukeurig op die vordering van die leerlinge. 2 ) 

Insp. H. Moora het dit veral oor die onderwysers 

en 'n Christelike gees in die onderwys gehad. Daar die 

Hollandse onderwysers almal van Christelike huise was, 

'n ~iding in beslis Christelike gees geniet het, in 

hul lew~ reeds getoon het dat hulle iets vir die Christe

like beginsels oor gehad het, wat hulle bely en by 

1) Supt. van Onderwys: Verslag 1898, 135. 
2) Ibid., 146. 
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onderwys en opvoeding in praktyk uitgeleef het, het die 

onderwys hoe langer hoe meer gaan beantwoord aan die eis 

van Christelike ond0rwys en opvoeding wat die kinuers 

van die volk tot nuttige lede van die maatskappy wou 

vorm, maar ook onder die leiding van die Gees vir die 

Koninkryk van die Hemele wou opvoed.l) 

Die Superintendent was op hierdie punt dan ook 

beslis om net die onderwysers uit Holland goed te keur 

wat daar die Christelike onderwys en nie die Staats

onderwys gedien h~t. 2 ) 

Die Schoolgids van 1898, die laaste on volledig-

ste uitgawe, vorm dan ook 'n pass~:;;nde hoogtepunt insake 

w.enke en vereistes. Behalwe 'n herhaling van wat vooraf 

bepaal is, bied dit nog 'n verdere rigsnoer in die strewe 

tot nog beter Bybelonderrig. Onder die opskrif 11 Het 

onderwys in de verschillende vakken" word die volgende 

in varband met Bybelgeskiedenis aan die hand gedoen: 

Bybelgeskiedenis word·op heelwat skole nog op 

ondoelmatige en onvrugbare wyse gegee, soos uit die rap-

porte van die inspekteurs geblyk en soos die Superinten

dent uit eie ervaring opgemerk het. Die erkende beste 

wyse om die Bybelse geskiedenis in die besonder, veral 

vir die jongere leerlinge, aangenaam te maak en ingang 

by hulle te laat vind, is wanneer die onderwyser, wat 

natuurlik self die onderwerp grondig meester moet woes, 

die geskiedenis op 'n verhalende, boeiende, lewendige en 

besielende wyse meedeel en nie, soos alte dikwels geskied, 

eenvoudig voorlees, of erger nog, deur die ander leer

linge laat voorlees nie. By die vertelling moet die on-

derwyser soveel moontlik die woorde van die Skrif self 

1) Supt. van Onderwys: Verslag 1898, 158. 
2) I~id. 1 5. 
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gebruik (en ter verduideliking makliker begrypbare 

uitdrukkinge tussenin invoeg) sodat die kind reeds 

vroegtydig met die eienaardige taal van die Bybel ver

~d raak, In die lys boeke, van die Departement ver

krygbaar, word 'n aantal baie geskikte en lank beproefde 

werkies oor Bybelgeskiedenis genoem, geskik om deur die 

onderwyser by sy voorbereiding gebruik te word, of selfs 

deur die ouer leerlinge.1 ) 

Ontevredenheid oor die uitvloeisel van hierdie 

tipe wenke, wat ook al tevore in die Schoolgids verskyn 

het, is deur J.L. Ros in 'n brief in 11 Het Kerkblad" ge-

lug. HY het skoolgegaan in 'n skool, en ook later lesse 

aangehoor, waarin die Bybel met soveel erns gebruik is 

as fondament vir die kerk. Nou het die inspekteur die 

plaaslike onderwyser belet om die Bybel in die skool te 

bring. Die onderwyser moet dan tuis voorberei en die 

Bybelgeskiedenis op verhalende wyse vertel, Waarom? 

wou hy weet. Hierop het die redaksie met instemming 

die volledige motivering van die Superintendent aan die 

briefskrywer verduidelik. 2 ) 

Die volgende lys godsdienstige boeke kon van 

die Departement van Onderwys bestel word: 

Van Zanten: Repetitieboekje Christelyk onderwys. 

Van Andel: Handleiding Gewyde Geschiedenis. 

Wyle en Nieuwhuis: Leesboek over Kerkgeschiedenis. 

Jonker: Verkorte Handleiding Onderwys Geschiede-
nis der Chrlltelyke Kerk. 

Bybelgeschiedenis ten dienste van Catechisati~n, 
Scholen en Huisgesinnen - 1 & 2. 

Bybelgeschiedverhalen. 

Looman: a) Gids voor den Bybellezer. 
b) Kort Begrip der Christelyke Religie. 
c) Beknopte Schets der Bybelgesohiedenis. 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1898, 35 - 36. 
2) Het Kerkblad, 1~.2.97 en 15.6.97. 
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Kurtz: Handboek der Gewyde Geschiedenis. 

Zahn: Bybelgeschiedenis. 

Van den Berg: Bybelsche Historievragen. 

Dyksterhuis: Vragen over Bybelgeschiedenis voor 
eerstbeginnenden. 

Murray: a) Kinderbybel voor Zuid-Afrika met of 
zonder platen. 

b) Het Zondagsboek voor kinderen. 
c) De Kinderkerk: 52 Preeken voor Kinderen. 

(Laasgenoemde skrywer se werk is spesi~ vir Suid

Afrika bedoel.l) 

Op grand van die erkende waarheid dat alles wat 

te lank duur, veral kinders verveel en daardeur. die ge

wenste uitwerking mis, raai die Superintendent die on

derwysers en skoolbestuurders vervolgens af om die Bybel

geskiedenis te lank aaneen te laat duur, en ag hy die 

doelmatige behandeling van die onderwerp voldoende wan-

neer daaraan daeliks ongeveer 45 minute bestGe word, 

liefs in die oggend met die opening van die skool, en 

dan me.t inbegrip van die gebed en die psalm of gesang 

waarmee die werksaamhede van die dag begin word. Ook 

is dit baie wenslik dat by die behandeling van die Bybel-

geskiedenis, indien moontlik, die jongere en ouer kin

ders afsonderlik geneem word. 2 ) 

Wat sang betref, word H. Visscher se 11 Liederen 

voor de scholen in de Z.A.R." en sy 11 150 Zangoefeningen 

voor School en Huis" as handboeke aanbeveel. Die onder-

wys in sang, veral kerkmusiek, moet 'n deel van die leer

plan van elke skool uitmaak. Te algemeen heers nog die 

opvatting dat net kerkmu~iek beoefen moet word. Hoe 

aanbevelenswaardig ook om die kinders 11 onze schoone kerk-

liederen~ te leer, is die inhoud daarvan dikwels bo die 

begripsvermo~. Daarom is dit goed om die kinders een-

1) Supt. ~ Onderwys: Schoolgids 1898, 76. 
2) Ibid., 35 - 36. 
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voudig gepaste Christelike en vaderlandse liedere te 

leer sing.l) 

Die roosters van werksaamhede, soos deur die 

Superintendent van Onderwys aan die hand gedoen, maak 

voorsiening vir 'n skoolweek van 25 uur (behalwe pouses) 

dwarsdeur die laer en middelbare onderwys. Hiervan is 

aan Bybelgeskiedenis (met openings- en dankgebed, ens. 

daarby ingesluit) die volgende tye to8gewys: 

st. 1 - 5 uur, st. 2 en 3 - 4 uur, st. 4 tot 6 

(middelbare onderwys) 3 uur. 

Daar is ook deur Supt. Mansvelt standaarde vir 

Bybelgeskiedenis aan die hand gedoen: 

st. 1: Bybelgeskiedenis: Vetel uit die Bybel: 

11 eenige" kennis van die vernaamste persone en feite. 

Sangkunde: Sing op gehoor (psalms, gesange en gepaste 

kinderliedere); 

st. 2: Bybelgeskiedenis soos vir st. 1 - enigsins 

breedvoeriger. Sang: op gehoor. Moet die B-mol note van 

die psalms en gesange kan noem; 

st. 3: Bybelgeskiedenis: 'n Taamlik volledige 

oorsig van die historiese gedeelte van die Bybel. (By 

die behandeling hiervan moet veral gesorg word dat die 

leerlinge diep onder die indruk kom van die Bybel as 

Gods Woord.) Ook die name van die Bybel. Sang: Moet 

kan noem en sing wat in die psalmboeke gebruik word en 

sing op gehoor. 2 ) 

Verduideliking: Onder die behandeling van die 

Bybelgeskiedenis mag ook verstaan word die leer van die 

Tien Gebooie, Twaalf Geloofsartikels, Onse Vader en derge

like algemene stukke.3) 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1898, 38. 
2) Ibid., 44- 47. 
3) Ibid., 48. 
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St. 4: Hoofpersone en feite uit die Ou en 

Nuwe Testament in gereelde geskiedkundige verband (uit-

gesonder die Apostels, tensy deur die skoolbestuur ver

lang). Die name van die boeke van die Ou en Nuwe Testa

ment en vaardigheid in die opsoek van 'n gegewe hoofstuk. 

Vernaamste profesie~ betreffende die koms van die Mes

sias. Sang: Kerbnusiek soos vir st. 3. 

St. 5: Herhaling en uitbreiding van die ge

leerde in die vorige standerds, met inbegrip van die A

postels. Sang soos vir st. 4. 

St. 6: Herhaling en uitbreiding van die geleerde 

in sts. 4 en 5, in verband met die Bybelaardrykskunde. 

Sang: Soos vir st. 5. Die ken en kan sing van note ge

skryf in die g-of viool-, en f-of bassleutel. 

Toeligting: Die onderwysers wo~d daarop gewys 

dat die standaarde geen uitgewerkte leerplan is nie. 1 ) 

Die leidrade of standaarde is dus so wyd dat 

dit feitlik onbeperkte vryheid in die wye raamwerk gelaat 

het. Met die bygevoegde verduideliking uit bl. 48 aan

gehaal, was die Bybelgeskiedenis glad nie kleurloos of 

neutraal nie. 

Ongetwyfeld was Transvaal besonder gese~nd dat 

sy konserwatisme omtrent Bybelonderrig en godsdienstige 

aangeleenthede so mooi beskerm is deur die President aan 

die hoof van die staat met sy Volksraad, en deur 'n wak

ker Superintendent van Onderwys wat na 'n steeds ho~r 

peil gestreef het. Sonder twyfel was die Bybelgeskiede

nis op 'n ho~ peil, beslis die waarin die beste vordering 

gemaak is op skoal, en dan ook werklik beje~n as die be

langrikste vak. En nog steeds is wenke ter verbetering 

daarvan opgestel. Toe die Republiek be~indig is deur die 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1898, 48 - 51 en 54. 
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Tweede Vryheidsoorlog, was dit midde in die vooruit

strewendste en vrugbaarste tyd.op die gebied van Bybel

onderrig en godsdienstige aangeleenthede wat Transvaal 

ooit geken het. 

(d) Die kerke se rol ten opsigte van Christelike Onderwys. 

(i) Die Gereformeerde Gemeente van Pretoria 

het in 1891 baie goeie vordering ten opsigte van die on

derwys in die gemeente vermeld.l) Ook is 'n permanente 

kornmi ssie benoem om gedurig werksaam te wees ter ver

kryging van Christelik-nasionale boeke vir die onderwys. 2) 

Ook die daaropvolgende jaar kon die blye uitroep geuit 

word: 11 0veral geef het Bybel onderwys ons we1 bevredi-

gi..ng • .,3) 

In hierdie\ tyd is, soos reeds opgemerk is, sterk 

geywer vir goeie skoo1boeke, en 'n kommissie is deur die 

A1gemene Vergadering benoem om in oor1eg met die Depar

tement van Ondervzys aanwysing te doen van skoo1boeke wat 

deur die Geref. Kerk aanbevee1 kan word. Beha1we boeke 

wat reeds op die Departemente1e 1ys voorgekom het, is die 

volgende boek aanbeveel: Van Lummel: Platen (Bybelsche) 

vir de onderwys in de Gewyde Geschiedenis.4) 

Ook aan 'n ander punt is weer eens aandag be

stee. Die skoolkorrmissies is op die hart gedruk om geen 

onderwys~rs aan te neem nie voordat die betrokke kerk-

raad van die onderwysers kennis geneem en ondersoek het 

of hulle op grond van die Gereformeerde belydenis aan-

beve~l kon word,5) ' 
.~ .. 

1) Geref.Gemeente, Pretoria Kerkraadsnotule 7.11.91, 
art. 6. 

2) Geref. Kerk: Almanak 1891, 62. 
3) Ibid., 1892, 40. 
4) Het Kerkblad 15.4.96, 4. 
5) Geref. Gemeente, Pretoria: Kerkraadsnotu10 21.12.94, 

art. 2. 
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Die hoofoorwegings by die Geref. Kerk was dus 

in hierdie tyd die voorsiening van Christelike skool

boeke en Christelike onderwysers aan die staatsgesub-

sidieerde skole. 

In 1891 is aan die Kuratorium opgedra om met 

die volgende sinodesitting 'n skema vir 'n onderwysers-

eksamen aan skole van die Geref. Kerk voor te 1~. Dit 

is dan ook in 1894 gedoen. 1 ) 

Die Ger0f. Kerk het hom dus neergel~ by die 

goewermentskole met hul Christelike gees. Nogtans is 

dit onomwonde deur die Kerk neergel~ dat dit nie raad

saam was om die kinders van die Geref. Kerk te laat onder-

rig in 'n leer wat in stryd met die leer van die Kerk 

was nie, en .,dat het noodzakelyk is dat er ernstig gewerkt 

worde tot het oprichten van Geref. scholen." 2 ) 

Die Geref. Kerk het sy standpunt ten opsigte 

van die onderwys onder meer in .,De Maandbode" en .,Het 

Kerkblad" duidelik uiteengesit: die skool moet die ouers 

en die ouers die skool in die opvoeding van die kinders 

help; daarom moet die onderwys, wat gegee word om die 

mens te bekwaam om aan sy besten~ing te beantwoord, 

met die belydenis rekening hou, met die sedelike en 

geestelike betekenis van hierdie lewe en ook met die ho~ 

bestemming van die mens; daartoe moet die onderwys gods

dienstig wees en daarom is vrome meesters nodig wat 

ernstig werk in diens van die Here.3) 

Skoolbedrywighede is he~Sl dikwels in die kerk

like orgaan vermeld en godsdienstige aangeleenthede 

breedvoerig bespreek. Van die onderwyser van Brandvlei 

l) Geref. Kerk: Handelinge van die Algemene Sinode 
1894, 73. 

~) Geref. Kerk: Sinodale Handeling 1897, art. 157. 
~> De Maandbode, Junie 1894. 

Het K~rkblad 1.10.94, 2; 15.4.96, 1. 
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moes bv. afskeid geneem word. Die voorsitter van die 

skoo1kommissie het die woord geneem. Ps. 118 : 7 is ge

sing, 'n gebed gedoen, Ps. 115 voorge1ees en toe het hy 

'n ernstige woord oor die 11heer1~ werk gespreek. 11Met 

eendrachte1yke zamenwerking met de hu1p des Heeren heb

ben wy kon voortgaan." Na die toesprake het die kinders 

die onderwyser Ps. 134 : 3 toegesing, waarop die byeen

koms met die sing van Ps. 119 : 17 en gebed afgesluit is. 

En so is daar tal1e voorbee1de te vind. 1 ) 

Dit was die gebruiklike metode, en hierdie ver

rigtinge is deurgaans deur die diep eerbiedige stemming 

gekenmerk. Saam met die doe1bewusteBybelonderrig was 

hierdie godsdienstige verrigtinge en aange1eenthede nood

saak1ik vir die wasdom van die kindersie1. 

Op die A1gemene Vergadering 7an 1898 is na aan

leiding van 'n beskrywingspunt om oprigting van kerksko1e 

op die vrywi11ig~ beginsel bes1ui t: (art. 61) 11 De ver

gadering vereenigt zich met den uitgesproken wensch daar 

vrye Kerkscho1en op beginse1 het zuiverst zyn, maar daar 

voor het tegenwoordige by de subsidie der Regeering geen 

bepa1ingen in de wet zyn die ons kerke1yk beginse1 be-

1emmeren, en wy dankbaar mogen zyn dat wy in de Z.A. Re-

pub1iek Gouvernementscho1en mogen hebben die waar1yk 

Christe1yk zyn - acht de vergadering het nu niet de tyd 

om op dit punt aan te dringen." 2 ) 
I 

So het die aandrang op kerksko1e teen 1898 

weer dringender geword. 

• 1) Het Kerkblad 15.7.95, 3; 15.10.95; 1.6.96; 15.2.97; 
15 .• 3. 97; ens. 
Sien ook: Geref. Gemeente, ~ugersdorp: Gedenkskrif 

by geleentheid van die viering van die 
Halfeeufees 1946, 4. 
Geref. Kerk: Almanak 1944, 124. 

2) Geref. Kerk: Sinodale Handelinge, Jan. 1898. 
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(ii) Die Ned. Herv. of Geref. Kerk het na 

die vereniging tussen die Ned. Herv. en Ned. Gere£. Kerke 

onafgebroke sy werk in belang van die onderwys voortge

si t. 

Op die sesde Algemene Vergadering het die op

voedkundige kommissie aanbeveel dat die Kerk instemming 

moet betuig met die beginsel dat die onderwys by die ouers 

en die kerk moet berus en dat die kerk die inisiatief tot 

die oprigting van sko1e moet neem. Die kerk stel hom 

teen staatsonderwys en hu1dig die standpunt dat al1e skole 

deur die staat opgerig, noodwendig godsdiensloos moet 

wees.l) 

Die kerklike orgaan van die Ned. Herv. of Geref. 

Kerk in Transvaal, 11 De Vereeniging" het in 'n reeks ar-

tikels in 1898 toeligtings in verband met bes1uite van 

die A1gemene Vergadering gepubliseer. Opvoeding en on

derwys van die jeug is 'n plig van die oaers en daarna 

van die kerk. Selfs die onderwyswet erken hierdie be

ginse1. Die ouers mag egter die plig aan iemand anders 

wat dieselfde beginsels toegedaan is, oordra. 11 Welke 

godsvruchtige ouders durven er aan denken, om de oplei

ding hunner kinderen toe te vertrouwen aan een onge-

loovige of ze1fs aan iemand, die geene liefde heeft tot 

het Woord Gods, maar het onderwys daaruit geeft als een 

koude plicht, eenvoudig omdat de ou~ers zulks verlangen~~ 
Daarom moet baie mee~ op die godsdienstige ge

sindheid van die onderwysers gelet word as wat die geval 

is. Daar word dan na die suiwer staatskole verwys. Dit 

is die roeping van die kerk om noukeurig oor die opvoeding 

en onderwys van die jeug te waak. 11 De Staat mag niet 

1) Ned. Herv. of Geref. Kerk: Notule van die Sesde Al
gemene Vergadering, 18.11;97. 

2) De Vereeniging, Januarie - April 1898. (veral 13.4.98). 
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schoolmeester spelen. De Staat kan alleen het onder-

wys steunen, maar meer niet." Dit is dus 'n verkeerde 

en selfs gevaarlike beginsel om suiwer staatskole te 

stig (na aanleiding van die maatre~ls ten opsigte van die 

delwersbevolking van Johannesburg). In Holland is die 

suiwer staatskole skole sonder die Bybel en gevolglik 

sonder godsdiens. 11 Wat wordt er van onze kinderen als 

het met het onderwys zoo wordt, als het met de staats

scholen in Holland is?"l) 

In sy veldtog teen staatsonderwys en Hollander

indringing, asook ter bevordering van opvattings ten 

gunste van die Engelse en Kaapse onderwys, het daar skerp 

artikels oor die onderwystoestande in Transvaal verskyn. 

Ook is die onderwyskongres wat hierdie sake onder die 

aandag moes bring, goed geadverteer en van kerkwe~ on

dersteun.2) 

So het hierdie kerk getoon dat sy welbekende be

langstelling in onderwysaangeleen~ede steeds gaande ge-

bly het. 

(iii) In die amptelike verslae van die ~· 

Herv. Kerk is daar weinig aangaande die onderwys te vind. 

Daar is geen aanduiding dat die belangstelling en same-

werking van die gemeentes en predikante soos di. Van 

Warmelo en Smits, wat selfs inspeksies waargeneem het, 

afgekoel het nie. Inteendeel is dit duidelik verklaar 

dat die Ned. Herv. Kerk hom·op die grondslag van Chris-

telik-nasionale onderwys, soos in die Z.A.R. gevind, ge

stel het. Die·kerk het die staat dus sterk ondersteun.3) 

1) De Vereeniging, ·Jan. -April 1898. (veral 13.4.98). 
2) Ibid., 13.4.98 en 29.3.99. 

Vergelyk ook Easson: Die Britse Invloed in die Trans
vaalse Onderwys, 243. 

3) Engelbrecht: Geskiedenis van die Ned. Herv. Kerk, 426. 
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•n Interessante mededeling aangaande die onder

wys in die Republiek word in die Almanak van die Ned. 

Herv. Kerk gedoen. B.J. van Ockeloen vertel dat hy in 

die negentigerjare op •n plaas in die Z.A.R. skoolgehou 

het. Daar was twee sessies, nl. 9 - 12 vm. en l.30-

3.30 nm. Die skool is met gesang en gebed geopen en ge-

sluit. Sangonderwys W8S daar nie maklik nie, weensdie 

kinders oo besk:roomdheid. Hulle, het net psalms gesing en 

die liedsre agter in die psalmboek is daarby ingereken. 

Op e~n dag per week is 45 minute aan katkisasie na skool

ure gewy •1 ) 

(e) Die Staatsinrigtings en godsdienstige aangeleenthede. 

Die staatsinrigtings vir ho~r e.a. onderwys 

hier ter sprake is die Staatsgymnasium, Staats-Model

sohool en Staats-Meisjesschool. By ek van hulle was 

daar godsdienstige aangeleenthede. 

Die Staatsgymnasium het nie Bybelgeskiedenis as 

vak gehad nie, Die gees van die onderwys was egter in 

ooreenstemming met artt. 1 en 2 van Wet No. 8 van 1892 • 
• 

Die lesse is elke oggend met gebed en die lees van •n 

gedeelte uit Gods Woord geopen. In die program vir die 

toelatingseksamen is deur die Kuratorium onder meer in 

art. 7 bepaal dat in Bybelgeskiedenis kennis van die ver-

naamste gebeurtenisse en persone uit die Bybel en inver

band daarmee, kennis van die Byblese aardrykskunde vereis 

sou word. 2 ) In afd. A word voorbereidende ho~r onderwys 

gegee aan hulle wat na afloop van hul gymnasiale studie 

hulle wou toel~ op die studie van die Godgeleerdheid, ens., 

maar daar was, net soos i~ die geval van die Mynskool en 

1) Ned. H~rv. K6rk: Almanak 1946, 63 - 69. 
2) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1898(?), 93. 



- 175 -

Ambagskoo1, geen Bybe1onderrig as vak nie. Nogtans is 

die onderwys in Protestants-Christe1ike gees gegee, en 

daarom dan ook dat dit e1ke oggend met godsdienstige 

verrigtinge geopen is. 1 ) Alle aansoeke om betrekkings 

aan die Gymnasium moes ook vcrgesel wees van 'n bewys van 

lidmaatskap van 'n Protestantse Kerkgenootskap. 2 ) 

Die Staats-Mode1school vir laer en middelbare 

onderwys (d. w. s. tot st. 6) was 'n voortsetting van die 

vroe~re Voorbereidingskoo1~) Die bedoe1ing was dat dit 

'n skool sou wees wat sy le~:.;rlinge sou vorm tot deE:g1ike 

Christelike burgers. Die gees van die skool kan geken 

word uit artt. 1 en 2 van die 11 Instructie voor de Onder-

wyzers:" Art. 1 . .,Opvoeding en onderwys worden aan 

deze school in beslist Christe1yken geest naar den eisch 

van Gods Woord gegeven. Te zamen bedoe1en zy de vorming 

van vrome, vroede en vaderlandslievende burgers onzer 

Repub1iek." 

Art. 2: 11 Het onderwys in de Bybelgeschiedenis 

steunt op den grondslag van de Belydenis van de Kerken 

der Reformatie."4) 

Die prosedure met godsdiens in die onderwys was 

soos vo1g: Die Hoof, F.W. Wagner, open die skool in die 

oggend met gebed en sang, en dan gaan e1ke klasondcrwyser 

met Bybelonderrig voort. Leerlinge moes Skrifgedeeltes 

voorberei en gereelde hersiening van die vorige dag se 

werk is gedoen. Driemaandeliks het hersiening plaasge

vin~. Daar is nie eksamen in die vak met die kwartaal-

1ikse eksamen afgel~ nie, maar by die eindeksamen van · 

die tweede en derde was het dieki~m op die Bybeleksamen 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1895, 76; 1898(?), 9. 
Staats Courant, 13.9.93. · 

2) Ibid., 22.3.93. 

4
3) Supt. van Ond€rwys: Schoolgids 1898, 9. 

) Ibid., 1898, 96 en VOOZA: Gedenkboek, 97, 100. 
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geval. Oud-leerlin~kan nog sekerevrae onthou, soos 

11 0mskryf die Skepping", of ook wel vrae met onderaf

delings: die dogters van Lot, die drie vriende van Lot, 

die drie helde van Dawid, Jakob se twaalf seuns, ens. 

Die dosente Wagner, Boersma, e.a, was manne van sterk 

godsdienstig~ oortuiging en alle vakke is met die Chris

telike lewensbeskouing deursuur. 1 ) ·· 

Die kennis van Bybelgeskiedenis het nogtans nie 

altyd aan die ho~ verwagtings voldoen nie. Die Super

intendentsverslag van 1895 het gemeld dat die Bybelgeskiede-

nis bcsonder swak was. Vermoedelike oorsake was dat in 

die besondere WBs geen Bybelgeskiedenis onderrig is 

nie. Slegs •n halfuur per dag is in 1895 vir hierdie 

belangrike vak afgesonder, waarvan •n gedee1te nog vir 

opening en ander verrigtinge.afgestaan moes word. 2 ) 

Daar het egtaF 'n Christelike gees geheers in 

die inrigting, soos deur oud-leerlinge vertel en deur die 

oud-hoof van die inrigting geboekstaaf is.3) Toe die ocr

log uitgebreek het, het a1 die studente van die normaal-

skoo1·en Staats-Modelschool saam vergader. 11 Daarna ver-

eenigden wy ons in het ootmoedig gebed! Alleen de Heer 

wist, wat ons was beschoren, wy stelden ons in Zyne hand. 11 

Die Staats-Meisjesschool, volgens die anti

Mansvelt-koerant, 11 Land en Volk", is opgerig met die doel 

om van die dogters Hollandertjies te maak.4) Die hoof 

was mej. A. E. Adriani wat hieromtrent geskryf het: 

.. De schone roeping van de vrouw is, zich met de beste 

gaven van verstand en hart te wyden a&n de dienst des 

Heeren, in de arbeid voor e~gen volk en land en dat in 

eigen huisgezin of in de sch(;ol in beoefening brengen."5) 

1) J.J. Boc7;ns en W. Ne1 (oud-leer1inge): Meegedeel. 
2
3

) Supt. van Onderwys: Verslag 1895, 24. 
) VOOZA: Gedenkboek, 110. . 

Verge1yk ook Staats Courant, 13.9.93. 
4) Land en Vo1k, 1.3.94. 
5) VOOZA, 92. 
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Dus darem •n ander doel as die deur 11 Land en Volk" aan-
I gegee. 

Die taak van die skoal was om aan die dogters 

van die Z.A.R. •n opvoeding te gee na die eis van Gods 

Woord. Die gees van die onderwys kan geken word uit 

artt. 1 en 2 van die instruksies aan onderwysers van die 

skool, met presies dieselfde inhoud as die aan die Staats

Modelschool, net ietwat ande~bewoord; art. 2 lees bv: 

11 De Bybelgeschiedenis wordt onderwezen naar de opva"tting 

van de Kerken der Reformatie, kenbaar uit hare bewdenis

schriften. "1 ) 

Die skool se ond~rwys moes onder meer omvat 

Bybelgeskiedenis, kerkgeskiedenis, sedeleer en sang met 

begrip van kerkmusiek. 2) 

Die inspeksie van die vierde kwartaal 1896 

het die volgende spesiale vermelding uitgelok (so heel 

anders as die van die Staats-Modelschool!): .. In a1le 

klasse blink mej. Roodhuizen uit. Zy onderwyst het ge

wyde vak zoo, dat de ontwikkeling van het heilsplan, 

de diepliggende bet~ekenis er van aan de leerlingen 

duidelik wordt. Het Bybelgeschiedenis meg nergens, ook 

niet in st. 1, enkel bestaan in een dor verhaal van feiten 

namen van p~rzonen, ens. 9 daar de Heilige Schrift gegeven 

is tot leering en stichting."3) 

Net soos die wet van 1892 strenger in sy gods-

dienstige vereistes was as die vorige, so was daar ook 

strenger bepalings in die staatskole. In die vorige 

Voorbereidingskool moes wel Bybelgeskiedenis gegee WDrd, 

maar dit moes nie leerstellig wees nie. Nou word ten 

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 1898, 98. 
2) Lugtenburg: Geskiedenis van die onder,ys in die 

S.A.R., 223- 224. 
3) Supt. ~an Onderwys: Verslag vierde kwartaal 1896, 345. 
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opsigte van die Staats-Medel- en Meisjesschool bepaal 

dat die Bybelgeskiedenis in ooreenstemming met die Pro

testantse kerke se belydenisskrifte onderrig moes word. 

Die staatstehuise verbonde aan hierdie inrig-

tings, drie in getal, se gees kon geken word uit art. 

13 van die regulasies wat lui: .. Deze opvoeding zal, in 

aansluiting met de Protestantsch-Christelyke overleve

ring d~s volks en onder aankweeking van Christe¥lyken 

eerbied voor de overheid, strekken tot het vormen van 

trouwe burgers van den staat."l) 

R.D. Collins, huisvader van die seunskoshuis, 

het elke ete met gebed begin en afgesluit. Daar is ge

reelde aandgodsdiens gehou en Sondae het die leerlinge 

in prosessies na hul verskeie kerke gegaan; Sondagaande 

gewoonlik na die naaste kerk. Ook die Staats-Meisjes

school het sulke prosessies gehad. 2) 

Konsekwent, sever doenlik en na sy vermo~, het 

die Onderwysdepartement van die Z.A.R. toegesien dat die 

Bybelonderrig en godsdienstige aangeleenthede dieselfde 

Christelike gees adem as wat die volk bely het, nie al

leen in die Bybelgeskiedenisperiode nie, maar dwarsdeur 

die skool; nie slegs in die skool nie, maar ook daarbuite, 

op die skoolterrein en in die losieshuise. 

(f) Die georganiseerde onderwyserskorps en godsdiens 
in die onderwys. 

Geen behandeling van die godsdienstige aspek 

van die opvoeding kan volledig wees sender besondere 

verwysing na die onderwysers nie, want hulle tog is die 

Godgegewe instrumente om die regte Christelike gesind-

1) Supt. van Onderwys: Schoolgids 18951 79; 1898, 97. 
2) J.J. Booyens en W. Nel: Meegedee1. \E.g. was hoof

monitor van die staatstehuis. 
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heid te vorm of af te breek. Soos Supt. Mansvelt dit 

self gestel het: 11 Voor een jeugdig volk als het onze, 

voor een zich vormende natie is de invloed van den on-

1 derwyzer onberekenbaar. Indien hy de rechte man op de 

rechte plaats is, kan hy niet alleen onder Gods zegen 

van veel invloed zyn op de opvoeding der kinderen, de 

toekomstige natie, maar ook op de denkwyze der ouders, 

de tegenwoordige natie ... l) 

'n Vereniging van' 11 0nderwyzers en Onderwyzeres-
II 

sen in de Z.A.R. (V.O.O.Z.A.) het in 1893 tot stand ge-

kom nadat die bal deur die Superintendent aan die rol 

gesit en opgeneem is deur R.D. Collins. Dit was die 

eerste onderwysersorganisasie in Transvaal. In 1894 

kon die Superintendent in sy verslag meld dat die VOOZA 

vinnig uitgebrei het en dat hy gevolglik die beste ver

wagtings koester vir die ontwikkeling van die Christe

lik-nasionale onderwys. 2 ) 

Pres. Kruger het die eerste konferensie van 

onderwysers in 1893 in die Presbiteriaanse Kerk byge

woon en in sy toespraak die nadruk daarop gel~ dat aan 

die opvoeding na die eis van Gods Woord, met liefde vir 

die landstaal, met waardering van die volksgeskiedenis 

getrou gearbei moet word.3) 

In die statute is 'n paar onveranderlike ar

tikels vasgestel wat tans nog bestaan: 

Art. 2. Grondslag: As •n vereniging van op

voedkundiges erken dat in die Heilige Skrif die diepste 

verborgenhede omtrent die wese en bestemming van die 

mens geopenbaar is, neem dit Gods Woord as sy gronslag 

aan. 

ll Supt. van Onderwys: Verslag 1893, 15. 
2 Ibid., Verslag 1894, 14. 
3 VOOZA: Gedenkboek, 11. 
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Art. 3. Grondbeginsels: a) Onderwys en opvoeding 

is onafskeibaar. 

b) Die opvoeding moet 

Christelik en nasionaal wees. 

Art. 4. Doel: Die bevordering van •n Christe

like en nasionale opvoeding in en deur die skool.l) 

Hulle was vasbeslote om 'n besliste standpunt 

op onderwysterrein in te neem, 11 wat men, tegenover een 

geest van zogenaamde neutraliteit op godsdienstig ge

bied, tegenover h~t gevaar om in een puur intellek

tualisme en materialisme te vervallen, genoodsaakt was 

te belynen. 11 Kenmerkend van die vooroorlogse verenig

ing was dat daar wedersydse waardering was, ook beslist

heid van beginsel; daar was •n gees van lieflllikheid en 

samebinding en gehoorsaamheid aan Gods Woord. 2) 

Dit is deur die vereniging as 'n leemte beskou 

dat vir die eersteklas-onderwyssertifikaat geen eksamen 

moes afgel~ word nie; wel vir die tweede en derde klas, 

waar die nodige kennis van die Ou en Nuwe Testament in ( 

geskiedkundige verband vereis is. Die Raad van Eksami-

natore·het dit klaarblyklik oor die hoof gesien dat 

Kaapse en Hollandse onderwysers wat by geen van hulle 

eksamens Bybelgeskiedenis gehad het nie, in Transvaal 

•n eersteklas-sertifikaat kon verwerf sonder enige kennis 

van die gewyde geskiedenis. Dit rym nie met die begin

eel dat alle onderwys in Protestants-Chritelike gees ge

gee moet word nie.3) 

Die amptelike orgaan van die·voozA was 11 Het 

Christelyk Schoolblad" wat vandag nog bestaan onder die 

naam 11 0nderwysblad". In 1895 het 11 Het Kerkblad" reeds 

1) VOOZA: Gedenkboek, 11, 12, 25. 
2) Ibid. 
3) Ibid., 122. Sien verder Volksraadsnotu1e: Staats Cou

rant 2.8.93, 121-122. 
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geskryf dat die treffendste van die onderwysblad onge

twyfeld sy naam waa, die erenaam 11 Christelyk".l) 

In 1898 het J. van Bruggen as voorsitter van 

die vereniging die aantyging ontken dat hulle die skole 

van die Republiek volgens die model van die moderne of 

liberale skole van Holland wou vorm. Inteendeel was 

dit hulle doel om die godsdipns van die volk van Trans

vaal in sta~ te hou deur middel van die godsdienstige 
"' 

opvoeding van die kinders. 2) 

In 1899 het daar 'n openlike tweespalt onder 

die ondervvysers van die Republiek gekom. Aan die een 

kant was die reeds genoemde onderwysersvereniging, met 

die onderwysers wa t van Kaapland afkomstig was of .Kaapse 

simpatie~ gehuldig het, aan die ander kantvas beskul

digers. Laasgenoemde groep het 'n onderwyserskongres 

op Germiston bel~ waarin te v~lde getrek is teen die 

Mansvelt-regime en die Hollandervriendskap, selfs ook 

teen die beleid van die onderwysersvereniging. Onder 

me~r het die kongres die omsendbrief wat Hollanderonder-

wysers vir Transvaal moes werf, gelaak. In daardie om

sendbrief is onder meer gemeld: 

11Er worden in de Z.A.R., Transvaal, gevraagd 

slechts onderwyzers, die het Christelyk onderwys uit 

overtuiging hebben gediend en daarvan getuigschrifteJ 

kunnen overleggen."3) 

'n Kontra-kongres is hierop deur die onderwy

sersvereniging te Pretoria bel~. Die voorsitter het 

o.m. verklaar dat kritiek verwakom sou word waar 

g r o o t foute voorgebring kon word, soos bv. 

11 scholen waar byna geen Godsdienst wordt onderwezen of 

1) Ret Kerkblad 1.6.95, 4 .• 
2
3

) Pretoria News, 28.6.98. 
) Verrichtingen van he~ 04derwys-Cogres te Germiston 

29 en 30.3.99, 23, ens. 
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dergelyke," wat dan verbeter kon word.l) 

Die volgende gedagtes is verder op die kongres 

aanvaar: Die onderwys aan die kinders van die volk is 

die middel by uitnemendheid om diG goeie hoop vir die 

ongeskonde oorlewering aan die nageslag te bestendig. 

Die ouers het die kinders as heilige pande van die Here 

ontvang, ten heilige doop gehou en beloof dat hulle hu1. 

kinders in die le8r wat hulle bely, sou grootmaak. 2), 

Die regering van die Z.A.R. is 'n 11 Christelike" 

regering; die Afrikanervo1k is 'n 11 Cht'istelike" volk, en 

die beginsel dut die ouers vir die ~ opvoeding van 

die kind moet sorg en ook die verantwoordelikheid daar

van moet dra, is 'n .. BybelsE-" beginsel. Die doopbelofte 

is vir die werk van die opvoeding van ontsettend veel 

belang~) 

Die onderwyser-opvoeder wat sy taak ernstig en~ 

nougeset wil uitvoer, is nie tevrede ashy maar net sy 

leerlinge leer lees en skryf het of as hulle maar net 

noukeurig die profete of die twaalf seuns van Jakob kan 

opnoem nie, of die wonders van Jesus. Hy weet dat die 

kind wat hy onderrig, 'n onsterflike siel het, dat hy 

die Verbondsmerk van die Heili~Doop op die voorhoof 

ontvang het en dat hy as onderwyser in die ewigheid 

eenmaal rekenskap sal moet gee van wat hy met die kin

dersiel gedoen het.4) 

Verder is daar ook op hierdie kongres die vol

gende stelling gemaak: .11 De geest van het onderwys aan 

die staatsscho1en is evengoed Christelik a1s op de ge

subsidieerde scholen. Gods Woord is ook daar grondslag 

van onderwys en tucht."5) 

1) Notulen en Referaten van het Onderwys-Congres te 
Pretoria 7-9.6.99, 8. 

2
3

) Ibid. , 17. 
) Ibid., 18-19. 

4) Ibid., 22. 
5) Ibid., 26. 
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In hierdie bloeitydperk van die godsdiens in 

die onderrig in Transvaal het die oorgrote meerderheid 

onder.wysers, wat saarngesnoer was in •n beginselvaste 

vereniging, 'n helder geluid laat hoor. Geen wonder 

dan ook dat heelwat van die publiek en Volksraadslede 

verdraagsaam gestem was nie teenoor swak gekwalifiseerde 

onderwysers wat tog darem aan die kinders 'n goeie Chris

telike opvoeding gegee het. 1 ) 

3. Samevattin~. 

Uit die koersloosheid, teenstrydighede en stryd 

van die Burgers-periode en die Engelse bewind, het uit 

die verwarring van die oorlogstyd •n nuwe dag vir Trans-

vaal aangebreek. Nie alleen is die onafhanklikheid 

herwin nie, maar op kerklike, politieke en maatskaplike 

gebied was daar •n moedgewende eenheid. En uit die nuut

gevonde krag het ook 'n nuwe bloeiperiode ten opsigte 

van die algemene en Bybelonderwys aangebreek. Met die 

ervare C.N.O.-vegter, ds. S.J. du Toit, aan die hoof 

van die Onderwysdepartement, het daar uit die staanspoor 

'n vaste koers gekom. 

Vir die godsdiens in die onderwys was sy wet 
t 

van 1882 van die grootsR belang. Dit het alles wat vir 

die Afrikaner heilig was, beskerm en in die wet belig-

gaam. Dit het gesorg dat daar Bybelgeskiedenis en gods-

dienstige verrigtinge gedurende skoolure sal plaasvind. 

Dit het self's leerstellige godsdiensonderwys toegelaat, 

maar dit aan die sorg van die kerkbesture opgedra. 

Maar die wet het ook bepaal dat die vak nie los van die 

ander skoolwerk moes staan nie. 'n Christelike gees 

moes aan die hele skoollewe ten grondslag gel~ word. 

1) Volksraadsnotule (Eerste Volksraad) 1897, 260. 
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Die onderwysers, kinders en ouers het lustig 

aan die godsdienstige verrigting~ ooreenkomstig hulle 

volksaard, deelgeneem. Sedert die Groot Trek het daar 

geen wesentlike verskille in die Bybelonderrig ingetree 

nie. Die doel van die aanneming is nooit uit die oog 

verloor nie. Nou is a11es net beter georden en wet1ik 

vasge1~. Deur gereelde inspeksies is daar 'n wakende 

oog oor die Bybe1onderrig in die skole gehou. 

Mansve1t het op hierdie stewie~ fondament 

voortgebou. Sy wet was, wat godsdienstige bepalings 

betref, feitlik diese1fde as Wet No. 1 van 1882; a1~ 

leen maar het dit nog strenger rekening met die Afri

kanertradisie gehou, sy inspeksies was deegliker~ so 

ook sy standaarde en wenke ten opsigte van die godsdiens 

in die ondervzys. Daar was beter kontrole en meer vas

tigheid, en daar was verdere vordering. Die onderwysers 

het hulself heg saamgesnoer in 'n sterk vereniging en 

het as liggam~ met groat daadkrag die Christelike be

ginsels in die praktyk uitgedra, soos hulle dit sander 

voorbehoud in beginsel bely het. 

Met 'n v-ro1ne President aan die hoof van 'n 

streng Protestants-Christelike Volksraad; met 'n bekwame 

en reggesinde Superintendent aan die hoof van die Onder

wysdepartement wat 'n wakende oog oor die godsdienstige 

heil, welvaart en opbloei gehou het; met 'n gewillige 

en Christelik gesinde onderwyserskorps; met drie Hol

lands-Protestantse kerke wat geen opofferings ontsien 

het om hierdie saak aan te help nie, en met die entoe

siastiese medewerking van die ouers, kon dit nie anders 

nie: die Bybelonderrig m o e s sterk vooruitgaan. 

1 n Ongekende bloeityd het aangebreek en skynbaar sou 

niks die vooruitgang meer aan bande 1~ nie. 

En tog h~t die onverwagte gebeur. Die oorlog 

het gekom en alles tot byna algehele stilstand gebring. 




