
BYLAAG I. 

De Redakteur, Vereeniging voor Gereformeerde Onderwys" i: 
" 

De Maandbode", 1 April 1882. 
" 

Art. 1. 

Elke lid der Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika kan lid 

dier vereeniging worden. 

Art. 2. 

Elke lid der vereeniging betaalt een maal s' jaars een 

som, waarvoor hij bij zijn lid worden inteekent, ieder 

naar vermogen. 

Art. 3. 
Behalve inteekening gelden zullen vrijwillige giften ook 

zeer welkom zijn. 

Art. 4. 

Het doel der vereeniging is om elk wijk der respectieve 

gemeenten onzer kerk 2 of 3 goede schoolen te krijgen. 

Art. 5. 
De Algemeane vergadering des lands benoeme uit haar mid-

den een hoofdbestuur bestaande uit vijf leden, waar van 

een voorzitter scriba, en penningmeester uit hun midden 

benoemd worden. 

Art. 6. 

Van de algemeene vergadering des lands gaat een schrijven 

uit aan de respectieve kerkeraden behorende tot haar res-

sort verzoekende dat de leden der respectieve kerkeraden 

in hunne wijk en der gemeente hulp besturen stichten be-

staande elk uit vijf leden, die ook een voorzitter, schri· 

ba en penningmeester uit hun midden benoemen. 

Art. 7. 

De hulpbesturen zorgen voor de inteekening van leden, zen. 

den de inteekeninggelden, naar den penningmeester van het 

hoofd bestuur op, en houden geregeld correspondentie met 

het hoofd bestuur. 

Art. 8. 

Het hoofd bestuur zitte minstens een maal in 't jaar bij 

gelegenheid van de zitting der algemeene vergadering, en 

indien/ •••••• rr. 



indien er jongelingen voor het zelve komen, die wenschen 

opgeleid te worden, als onderwijzer onderzoeke het bij 

derzulken naarbewijzen van lidmaatschap der Gereformeerde 

.. kerk, naar bewijs van gedrag en naar bemiddeld en of niet 

bemiddelden toestand. 

Art. 9. 
Niet bemiddeld zijnde bepale het hoofdbestuur in over-

leg met de hulpvereeniging, uit welker wijk de jongeling 

is, hoeveel hem ter ondersteuning in zijne studie kan ge

geven worden, doch dat de eene gemeente niet boven de an

dere bevoorrecht worde. 

Art. 10. 

Die in eenige wijk der respectieve gemeenten onzer kerk 

voor onderwijzer wenscht opgeleid te worden, vervoege 

zich bij het hulpbestuur van de wijk. 

En het hulpbestuur zende bij gelegenheid van de vergade-

ring des hoofdbestuurs alle mogelijke inlichtingen aan-

gaande dezulken. 

Art. 11. 
De leeraars in dezen staat zullen vooreerst zooveel tijd 

als zij eenigzins daarvoor kunnen geven, gebruiken tot 

leiding en onderricht aan zulke personen, die tot onder

wijzer wenschen bekwaam te worden gemaakt, behalve in de 

weken van Nachtmaal of Aanneming gelegenheden, allen aan 

eigen geweten overgelaten zijnde, doch niet onder de ver

plichting van een onderwijzer. 

Art. 12. 
Bij de vergadering van het hoofdbestuur zal er gelegen-

heid zijn, dat zulke jongelingen kunnen geexamineerd 

worden en goed bevonden zijnde, zijn zij beroepbaar door 

het hulpbestuur in eenige wijk der Gemeente. 

Art. 13. 

De hulpvereeniging zorge dat er een behoorl~ schoolhuis 

is met de noodige schoolbehoeften verkrijgbaar voor de 

scholieren, en ontvange eene bepaalde som ter tegemoet

koming voor het traktement des onderwijzers. 

Di t/ ...... III.' 
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Dit laatste worden door het Hoofdbestuur bepaald 

oak zal het geed zijn met toestemming van het hulpbestuur 

om den ouderling der wijk dat de school reeds geruimen 

tijd in eenige deel van eene wijk bestaande, kan ver-

plaats worden, naar eenig ander deel of een ander wijk. 

En dat zoolang de g~lden van de kas voor behoeftige stu

denten niet behooren gebruik te worden, dan die gelden 

te leenen zonder rente tot ondersteuning voor arme jonge

lingen, die te Burgersdorp aan onze kweekschool wenschen 

opgeleid te worden voor onderwijzer, en dat zulke gelden 

later aan genoemde kas terug betaald worden. 

Art. 14. 

Ret onderwijs wordt gegeven in de lagere vakken als 

Hollandsch lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis van 

Zuid Afrika bijzonder Transvaal, hoofd gebeurtenissen van 

algemeene geschiedenis, bijbelsche geschiedenis, zooveel 

mogelijk met aardrijkskunde verbonden, oak aan het leeren 

zingen der psalmwijzen wordt in elke schooltijd eene 

weenigtijds gewijd. 

Art. 15. 
Elken morgen vangt de school aan met gebed en psalmge-

zang en het lezen uit Gods Woord door den onderwijzer. 

Des middags met Psalmgezang en eindi~t met dankzegging. 

De schooluren worden naar zomer en wintertijd geregeld. 

Echter, niet minder of meer dan vijf uren per dag. 

Art. 16. 

Tweemaal s' jaars examen, waarbij leden van het hoofdbe

stuur en des kerkenraads der gemeente uitgenoodigd worden. 

Voor prijsuitdeeling geve het hoofdbestuur ondersteuning. 

Art. 17. 

Heeft een der leerlingen aanleg en lust om onderwijzer 

te worden, hij worde eerst tot kweekeling op de school 

gebruikt, ontvange private lessen van een onderwijzer, 

doet als jongeling van niet minder dan zestien jaren 

bij het hoofdbestuur examen. 

Art. 18/ ••••••• rv. 



BYLAAG IV. 

Notule van die Algemene Vergadering van die Z.A. Repu
bliek. 1893. Art. 21. 

Reglement volgens hetwelk jongelieden van d~· 

Geref. Kerk in de Z.A.R., die wenschen opgeleid te worden 

tot onderwijzer ma~r het vermogen daartoe niet hebben, 

ondersteund kunnen worden. 

Art. l, Voor dit doel worde er eene kas in de Z.A.R. op-

gericht uit vrijwillige bijdragen en collecten. 

Art. 2. Deze kas zal bestuurd worden door de Commissie 

die de kas der behoeftige studenten beheert. 

Art. 3. Alleen personen die certificaat van den Openbare 

Wedstrijd van scholen in de Z.A.R. kunnen toonen mogen 

aanzoek doen om bovengemelde ondersteuning. Aan zulke 

personen die alsdan voor 3de klas der Z.A.R. wenschen 

te studeeren zal in den regel ondersteuning gegeven wor-

den voor den tijd van 2 jaren. 

Art. 4. De in Art.3 gemelde personen zullen onder het 

toezicht staan van den kerkeraad ter plaatse waar zij 

studeren. Deze kerkeraad levert elk jaar een rapport 

over deze personen bij de Commissie bovengenoemd in. 

De Cornmissie heeft het recht om volgens dat rapport naar 

bevind van zaken te handelen ten opzigte van uitrekking 

der ondersteuning als anderzins. 

Art. 5. De personen die alzoo ondersteund worden verbin-

den zich om te minste voor denzelfden tijd gedurende wel-

ken zij ondersteuning ontvangen hebben, zich zoo spoedig 

mogelijk na het passeeren van bovengemeld examen aan 

het onderwijs geven, in een der Gereform. Gemeenten in 

de Z.A. Republiek, te wijden; tenzij zij voor een hoo-

ger examen wenschen voort te studeeren, wanneer deze 

verplichting van kracht blijft ook na het passeeren van 

een hooger examen. Wanneer personen bovengernelde ver

eischten niet volbrengen, zijn zij, wegens hunne onder-

teekening van dit reglement, verplicht tot de terugbe-

taling van de genotene ondersteuning. 

Art. 6/ ••••••• XIII 
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Art. 18. 

De hulpvereeniging leveren elk jaar een verslag van 

werkz~amheid, en een staat der school of scholen, in de 

respectieve wijken, der gemeente, by kerkeraden in het

welk ze aan het hoofdbestuur der vereeniging zendt, eene 

· maand voor het zitten der algemeene vergadering opdat 

het hoofdbestuur een algemeen rapport van al de scholen 

voor de Algemene vergadering kan brengen. 

Art. 19. 

Aan de subcommissie voor het onderwijs in dit land vol-

gens Sijnodaal besluit, wordt door de algemeene vergade

ring afschriften bezorgd van die rapporten ten einde die 

aan de hoofdcommissie van onderwijs der Synode in te le-

veren. 



BYLAAG V. 

Venter. Die Verband tussen Kerk en Skoal in Suid-Afrika, 
52, 53. 54. 

De petitie van de ondergeteekenden, geregistreerde 

kiezers, grondeigenaars en inwoners van het district 

Albert. Geeft eerbiediglijk te kennen: 

1. Dat ondergeteekende memoralisten met allen eerbied 

verzoeken, dat het Vrijwillige Beginsel" ook op de 
II 

scholen en Hoogere Inrichtingen van Onderwijs, zooals 

Colleges, enz. dcJc;r uw Edel Huis toegepast worde, en 

dat er voortaan niets meer uitgegeven worde van Staats

wege voc.·r het onderwijs-geven, omdat uwe memoralisten 

van oordeel zijn: 

(a) Dat de Staat niet verplicht is te zorgen voor het 

onderwys-geven en hetzelve te bekostigen, maar dat 

elkeen verplicht is zijne eigene belangen in dezen 

te behartigen en te betalen. 

(b) Dat het tegenwoordig stelsel van Onderwys, hoe goed 

ook gemeend, de buiten-bevolking, wegens verre af

standen en eigenaardige moeienlijkheden, niet kan 

bevoorrechten. Deze bevolking heeft dus voor een 

aantal jaren groote sommen gelds moeten opbrengen 

voor Scholen en Inrichtingen van Onderwijs wo.arvan 

zij geen of betrekkelijk zeer weinig nut kan krijgen. 

Het kan dus niet zoo billik en rechvaardig beschouwd 

worden dat groote sommen publieke gelden jaarlijks 

besteed worden te bevoorrechting van slechts enkele 

klassen. 

(c) Dat, zoo het Vrijwillig Stelsel aangenomen wordt, de 

Staat vele deurzenden ponden kan uitsparen en voor 

noodiger doeleinden bestemmen, waarvan alle burgers 

de voordeelen kunnen genieten. 

(d) Dat, zoo de ondersteuning van staatswege ophoudt, en 

alle burgers daardoor genoodzaakt wnrden voor het 

onderwijs te zorgen, en hetzelve geheel te bekostigen 

de belangstelling in het onderwijs toenemen zal en 

geregeld zal worden meer overeenkomstig de behoeften 
---- I ViT 
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BYLAAG II. 

Steynsburgse Kerkraadsnotule, 7 Nov.l874, art.l7. 

Art. 1. Om eene kerkschool op te richten geve de ge

meente eene waarborg voor den tijd van vijf jaren. 

De waarborg zal ten minste gelijk staan met het aan 

de onderwijzer te geven salaris. 

Art. 2. De gemeente benoeme eene schoolcommissie om 

toezicht over de school te hebben, en alles wat in 

verband staat tot bevordering der school te beharti

gen. 

Art. 3. Deze commisje zal bestaan uit zes leden, drie 

uit den kerkeraad, en drie uit de gemeente. 

Art. 4. Wanneer de stemme in de commisje staken zal de 

voorzitter eene beslisjende stem hebben. 

Art. 5. De commisje kieze haren eigen voorzitter en 

sechretaris. 

Art. 6. Deze commisje zal verplicht zijn bij het einde 

van elk jaar een volledig verslag van den toestand 

der school voor de gemeente te leggen. 

Art. 7. Deze commisje zal het recht niet hebben eenige 

veranderingen in dit reglement te maken zonder toe

stemming der gemeente. 

Art. 8. De gemeente geve het kerkgebouw vooreerst voor 

eene schoollokaal. 

Art. 9. Ten einde de school te voorzien met goede en ge

schikte meubels, worde eene vrije kollekte gehouden. 

Art.lO. De schooluren worden bepaald op vijf per dag. 

Art.ll. Op deze school zal onderwezen worde: Hollandsche 

taal, lezen en schrijven, Engelsche taal, Rekenkunde, 

Aardrijkskunde, Bijbelsche-, Algemeene- en kerkgeschie

denis. 

Art.l2. De schoolgelden worden bepaald als volgt: 

vooruit te betale elk kwartaal: 

l Klas/ ••••••••• VI, 
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1 Klas, klein £1 - .4 per kwartaal. 

2 - Holl. taal, lezen, schrijven, Rekenkunde, 

Engelsche·taal, Aa~drijkskunde en Bijbelsche 

geschiedenis - per kwartaal £1.10.0. 

3 - Alles van No. 2 en Algemeene en kerkge-

schiedenis per kwartaal £1.16.0. 

Art. 13. Wanneer van een paar ouers 3 of meer kinderen 

op school zijn, zal de commisje het recht hebben voor 

elk kind eene vermindering van 2/- per maand toe te 

staan. Welverstaande alleen voor min vermogendes, 

Art. 14. Een getal van drie kinderen zal gratis toege

laten worden op deze school, n.l. van ouders de te 

behoeftig zijn om de schoolgelden te betalen. Aanzoek 

te worde gedaan bij den voorzitter der schoolcommisje. 

Art. 15. Wanneer ouders h~~ne kinderen van school 

wenschen te nemen, zullen zij verplicht zijn drie maan

den van te voren schriftelijk kennis te eeven aan den 

secretaris van de schoolcommisje. 

Art. 16. Het salaris van den onderwijzer wordt bepaald 

op £200 per jaar, en wanneer het vermogen der kas het 

toelaat eene toelage van £25 - £50. 

Art, 17. In geval van verschil tuszchen den onderwijzer 

en ouders beslist de schoolcommisje. 

Art. 18. Wanneer de onderwijzer door omstandighede -

ziekte uitgesloten- de school verzuimd zal hy ver

plicht zijn een ander geschikt persoon in zijne plaats 

te geven, anders zal de commisje het recht hebben voor 

het bedrag van zijn salaris voor de verzuim af te 

houden. 

Art. 19. De onderwijzer zal verplicht zijn drie maanden 

van te voren kennis te geven voor hij zijn betrekking 

aan de school neGrlegt, en evenzoo de commisje voor 

zij hem van zijn betrekking aan deze school ontslaan. 

Art. 20. De schoolcommisje zal toezien dat de tucht be

hoorlijk geschiede. 
Art, 21/ •••••••• VI:L 
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Art. 21. De kinderen van ouders niet behoorende tot de 

Geref. Kerk zullen op deze school toegelaten worden, 

onder voorwa~rde, dat zij sich onderwerpen zullen aan 

de schoolregulati~n. 

Art. 22. De gemeente outoriceerd de schoolcommisje 

eene oproeping van onderwijzers te doen in de "Maand

bode", en over de in te komen applicaties te beslissen. 

Art. 23. De gemeente zoeke eene kas daar te stellen, 

waaruit prijzen voor de vlijtigste leerlinge kunnen 

bekostigd worden. 

Art. 24. Elke ses maanden zal een examen gehouden wor

den met de leerlingen door de commisje. Aantekening 

te worde gehouden door den onderwijzer van de vorde

ringen des leerlingen. 

Art. 25. Er zullen tweemalen in het jaar vacantie dagen 

gegeven worden. In den wintertijd twee weken beginnen

de den 20 Juni, en in den zomertijd drie weken, begin

nende den 25 December. 

Art. 26. Deze school zal niet geopend worden voor en al

eer er ten minste een 20 tal leerlingen is. 

Art. 27. De gemeente houdt het recht hierin van tijd tot 

tijd zoodanige veranderingen te maken die noodig ge

oordeeld zullen worden tot bevordering der school. 
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BYLAAG III. 

De Redakteur, Reglement van het Comite voor het school
houden in die school te Beschuitfontein, in De Maandbode" 
1 Feb • 18 7 5 • " 

Nadere Bepalingen 
School Regulatien. 

lste. De School uren zullen zijn, des zomers van 7 tot 

9 in den morgen en 's namiddags van 11 tot 2; des vrin

ters van 8 tot 10 des voormiddags en 's namiddags van 

12 tot 3. 

2de. Elk- school kind zal· voorzien __ we zen van z oodanige school 

boeken en schriften, die bij de school te verkrijgen 

zullen zijn en tevens schrijfbehoeften met zich brengen, 

die de onderwijzer dienstig acht. 

3de. Elk kind zal de hem aangewezene plaats houden, 

die behoorlijk zal genonwerd worden, en niet op eenige 

andere plaats mogen zitten, en zal van dezelve niet 

opstaan, tenzij hij of zij door den onderwijzer opge

roepen wordt, of dat hij of zij eenig verzoek aan den 

onderwijzer heeft. 

4de. Geen kind zal het recht hebben, met andere kinde-

ren in de school te spreken. 

5de. Geen kind mag een ander kind bijname geven, of op 

eenige wijze beleedigen, noch verwijten van eenige 

straf, die het ondergaan heeft. 

6de. En zal een "slecht gedrag teeken" in de school we

zen, en het kind dat spreekt of een scheldnaam geeft, 

of dat Hollandsch spreekt, of te huis gesproken heeft, 

dat Engelsch leert, krijgt "het teeken", om den hals, 

en zoo hij of zij een ander ziet, die deze regel over

treedt, waarvoor hij of zij het teeken verdient, zal 

het recht hebben het den onderwijzer te kenne te geven, 

die het zoo bevindende hetzelve dat kind om den hals 

zal zetten, en die het, het laatst om heeft zal in de 

school achter blijven, en eene les leeren of iets te 

schrijven kr~en. 
7de/ •••••• IX. 



7de. De onderwijzer zal een aanteekening boeke houden, 

en zal ieder leerling in elk bijzonder vak waarin die 

zich onderscheide of verdienstelijk maakte "een goed 

teeken" toekennen, dat in dat boek zal worden aange

teekend en iedere leerling die zich aan eenige wange

drag schuldig maak, of de lessen niet behoorlijk kende, 

een of meer van die tekens verbeuren, en elk Vrijdag 

namiddag voor de school uitgaat, zal door den onder

wijzer voorgelezen worden, in tegenwoordigheid des 

leerlingen, hoeveel "teekens" en in welk vak aan de 

leerlingen zijn toegekend, en hoe vele en waarom ver

beurd, hetgeen in aanmerking zal genomen worden, bij 

ieder examen en prijsuitdeeling (indien er eene beslo

ten wordt), die naar dit verslag zal geregeld worden. 

Logeer Departement. 

lst. Van ieder kind wordt volkomen gehoorzaamheid, aan 

de bevelen des onderwijzers verwacht. 

2de. De klok zal alleen geluid worden, op last van den 

onderwijzer. 

3de. Bij het luiden der klok des morgens zal elk kind 

opstaan, zich wasschen en kleeden, en in de eetkamer 

verschijnen; na het gebruik van een kopje koffie zal 

huisgodsdienst gehouden worden, waarby elk kind moet 

tegenwoordig zijn, tenzij door ziekte verhindert, en 

zal zich eerbiedig gedragen. Na afloop van denzelven 

zal elk kind gareed zijn met den onderwijzer naar school 

te gaan, na school zullen de kinderen insgelijke met 

den onderwijzer naar huis gaan, om het middag lessen, 

tot een half uur voor schooltijd en een kopje thee ge

nieten, en zich kunnen verwijderen tot klokgelui en 

dan den onderwijzer vergezellen naar de school. Na de 

middag school zal eene pauze zijn van een half uur, 

dan zullen de kinderen naar huis gaan en eten; klok

gelui zal dan de catechisatie oefening aankondigen, na 

afloop derzelve, zullen de jongens hunne lesse gereed 
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maken voor den volgenden dag, tot een half uur voor zons

ondergang, en zich kunnen vermaken tot het klokgelui voor 

het avondeten. De meisjes zullen na afloop der catechi

satie, die het verkiczen, onderwezen worden in handwerk 

voor een uur, die daar niet deel aanneme, zullen hunne 

lessen leeren gedurende dien tijd, maar in dezelfde kamer 

waar de andere onderwezen worden. Na verloop van dat uur 

zullen zij zijn onder.de zorg der huisvrouw tot klokgelui 

voor het avondeten, waarna elk kind gewasschen aan tafel 

verschijnen zal, na afloop van het eten zal elk kind zyne 

boeken nemen, onder het onmiddellijk opzicht van den on

derwijzer tot den avondgodsdienst, en dan naar bed gaan, 

vijftien minuten later, zal de klok geluidt worden, en 

die onderwijzer zal de kaarsen in de kamers der jongens 

wegnemen, en de huisvrouw in die der meisjes. 

4de. Vier der oudste leerlingen zullen wekelijks de beurt 

hebben, de kinderen na te zien, voor zij uit de kamer 

komen, dat zij behoorlijk gewasschen en gekamd zijn, en 

assisteeren bij het nazien aan de tafel, en het uitdee

len van het eten. Ook zullen zij op de speelplaats het 

opzicht hebben, indien de onderwijzer afwezi~s, dat de 

kleinere niet verongelijkt worden of een der schools 

regels overtreden, en zullen daarvan iederen avond rap

port aan den onde~vijzer doen. Het word verwacht dat 

die vier leerlingen zich voorbeeldig zullen gedragen, en 

de andere kinderen tot voorbeeld zijn, en het vertrouwen 

in hen gesteld niet zullen misbruiken, hetgeen bij het 

verslag hetzij elk kwartaal of jaarlijks, aan de com

missie zal in aanmerking genomen worden, ook zullen zij 

voor het overtreden der schoolregels voor eene maand 

gesuspendeerd worden, in hunne hoedanigheid van te as

sisteren. 

5de. De jongens en meisjes zullen afzonderlijke wandel -

en speelplaatsen hebben die aangezullen worden wezen, en 

zullen zich buiten de speeluren, niet derwaarts begeven, 

zonder verlof des onderwijzers. 6de/ •••••• Xl. 
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6de. Indien een kind zich schuldig maakt aan onwaarheid 

spreken, dat kind zal dubbel gestraft worden. 

7de. De jongens en meisjes zullen met elkander niet, 

zonder verlof, spreken mogen. 

8de. Geen gevaarlijk spel mag gespeeld worden. 

9de. Geen kind zal op eenen kraal- of landmuur, of eenige 

gevaarlijke plaats mogen klimmen, of in den tuin gaan, 

noch op eenigen uit- of ingespannen wagen of kar klimmen 

zonder verlof. 

lOde. Geen kind zal op eenige andere plaats mogen wande-

len of spelen, dan op de aangewezene. 
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Art. 6. Als bovengemelde personen hunne studie als on

derwijzer volbracht hebben en in eene of andere gemeen

te zich plaatsen als onderwijzer, heeft de kerkeraad 

van die gemeente het recht eene bepaling over het sala-

ris van dien onderwijzer te maken. 

Art. 1. De in Art. 1 vermelde vrijwillige bijdragen zul-

len gevonden worden door eene vrije collecte die jaar-
.. 

lijks in elk gemeente zal gehouden worden. De collec-

te in art. 1 gemeld zal minstens ~~nmaal per jaar gehou-

den worden bij eenen bijzonderen dienst van eene groote 

kerkgelegenheid. 

Art. 8. Die als sollicitant wordt opgenomen zal zich 

door zijne naamtekening aan dit reglement verbinden. 
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van de verschillende klassen der bevolking, en 

dus van meer practisch nut zal zijn dan het tegen

woordig stelsel. 

(e) Dat, - hetgeen uwe memoralisten van meer gewicht 

dan de vorige punten beschouwen, - daar het onder

wys, door den staat ondersteund, noodwendig onsec

tarisch en neutraal moet zijn, bestaat er groot 

gevaar, dat de jeugd in de neutrale scholen zonder 

godsdienstige beginselen opgebracht wordt, hetgeen 

uwe memoralisten zeer zouden betreuren. 

2. Dat uwe memoralisten met dankbaarheid getuigen van de 

groote belangstelling, die de Regeering vele jare voor 

het onderwijs betoond heeft. In het bijzonder achten 

zij het hunnen plicht met innige dankbaarheid te ge-

tuigen van de welwillende en bekwame besturen van den 

tegenwoordigen Superintendent-Generaal van Onderwijs, 

Dr. Langham Dale, maar om redenen boven genoemd, ach

ten zij het noodsakelijk en beter, dat in het vervolg 

de Staat niets meer doe voor het onderwijs-geven. 

3. Dat uwe memoralisten echter verlangen en het bepaald 

noodzakelijk achten, dat er eene Examineerende Univer

siteit blijve, en van etaatswege bekostigd worde, op

dat er een geheel onafhankelijk en onpartijdig lichaam 

zij voor het examineeren van candidaten van de ver

scheidene Inrichtingen van Onderwijs, en voor de toe

kenning van graden. 

4. Dat uwe memoralisten het noodzakelijk achteu dat er 

ook jaarlijks eene som bepaald worde ter beschikking 

van den Raad der Universiteit voor eerenbeloningen, 

zooals beurzen enz. Dit zoude het onderwijs aanmoedi

gen, belooning naar verdienste geven; en eene heil

zame mededingen tusschen de Intrichtingen van Onderwijs 

teweeg brengen. 

5. Dat uwe memoralisten wenschen te wijzen op het feit, 

dat het Vrijwillig Beginsel'' eenige jaren geleden 
It 
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toegepast op d.e Kerken in deze Kolonie, heilzame ge

volgen heeft gehad, en overtuigd zijn, dat dit ook 

het geval zal zijn met het onderwijs. 

6. Dat uwe memoraiisten dus smeeken, dat aan hunne bede 

gevolg worde gegeven, en vervolgens niet meer van 

staatswege voor het onderwys-geven besteed worde. 
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BYLAAG VI. 

De Maandbode" 1 April 1891: Dertigste Algemeene Vergade-
" 
ring gehouden te Burgersdorp. 

Rapport van de Commissie over het Christelijk onder-

wijs·voor de gemeente. 

1. Uwe commissie gelet hebbende -

(a) Op de belangrijke concessien door onze regeering 

toegestaan sedert de beweging van het vrijwillig 

Beginsel op scholen vooral met betrekking tot het 

godsdienst onderwijs. 

(b) Op de erkenning van de richten der Hollandsche 

taal in publieken scholen. 

(c) Als mede op de sterke beweging onlangs in de Kaap 

Kolonie ontstaan te bevorderen van de Hollandsche 

taal. 

(d) Op de groote noodzakelijkheid van de meer algemeene 

verspreiding van het onderwijs onder onze Holland

ache buiten bevolking is van oordeel dat onze ge

meenten in de Kaap Kolonie 1 onder de tegenwoordige 

omstandigheden, even als onze gemeenten in de 

0. Vrystaat en in de Z.A.R., bij de oprichting en 

instandhouding van scholen gebruik mogen maken 

van de gouvernements ondersteuning maar altoos 

met in achtneming van art. 139 der Sijnode van 

Pretoria 1882 luidende als volgt: 

De Sijnode is van oordeel dat de ouder~ zelf het 

onderwijs voor hunne kinderen, moeten bezorgen en 

bekostigen, kan een kerkeraad eene kerkschool op

richten, dan doet dit namens de gemeente ter harer 

hulp en met hare kosten. Besluit de Regeering 

het onderwijs te helpen bevorderen en aan elk 

school, wa~rin voldoend onderwijs in de noodige 

burgerlijke wetenschappen gegeven wordt, eene 

toelaag uit 's lands kas toe te kennen naar een 

redelijken ma~staf, dan mag eene christelijke 
~., ... _'·~ ... 
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school die toelaag met evenveel recht ontvangen 

als elk ande~e school, behoudens onafhankelijke 

vrijheid in het godsdienstig onderwijs. 

2. Uwe Commissie beveelt ten sterkste aan de oprichting 

van Buurt of District scholen omdat die beter bereik

baar en minder kostbaar voor onze buiten bevolking 

zijn en omdat zij meer belangstelling in het volks 

onderwijs in de districten zullen verwekken. Voor 

zulke scholen wordt ook belangrijke ondersteuning van 

Gouvernements wege gegeven. Voor zulke scholen wordt 

eene jaarlijksche toelage van £100 voor den Hoofd 

onderwijzer en £50 voor den assistent gegeven als ook 

£6 voor elk behoeftigen kostganger. De vakken van 

onderwijs in die scholen zijn de vereischt worden 

voor eenc gewone burgerlijk opleiding zoo als: 

a. Bybelsche geschiedenis, 

b. Lezen en schrijven, rekenkunde, 

c. Hollandsche taal, spraakkunst, enz. 

d. Engelsche taal, spraakkunst, enz. 

e. Vertaling uit het Hollandsch in het 

Engelsch en uit Engelsch in het 

Hollandsch. 
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