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H 0 0 F ~ T U K 1 • . 
IN LEVmNSBE~YV(ING VAN , 

PROFE9S0R DR. GABRIEL GIDEON CILLIE. 

L. INL!ID1Na. 

Cillie het 80 In groot rol in die onderwys 

van ons land gespeel dat dit noodsaaklik is dat sy bydrae 

sistematies uiteengesit word. Dit is temeer noodsaaklik 

omdat sy sienswyses oor onderwys- en opvoedkundige.aan~

leenthede so verspreid it3 in tydskrifte, onderwys!"',· ... n'Qus~ en 
kerkblaaie. .. 

Die plan is om in hierdie verhandeling aan " 

te toon wat Gillie se groot lewensdoel was en hoe di t gaande

weg ontwikkel het; sy standpunt t.o.v. die onderwyser en sy 

opleiding; sy s ienswyse. i. v .m. die funksie van dle skool, 

skoolorganisasie, leers tof, metode van ondenvys, en sy al@.,'8-

mene beskouing. 

Om 'n beter begrip van sy opvoedktmdi~' denke 

te kry, is dit nodig dat da2r 'n kart ooysig ven sy lewens-

geskiedenis ge~e word. Dit sal in hierdie hoofstuk gedoen 

word en wel t.o.v. sy afkoms en kinderjare, 8y opleid-ing, ,sy 

werk as onderwyser en as ,professor, sy werk op verskeie kom

missies. sY verbintenis met die Suid-Afrikaanse Onderwyser!3-

unie en Die Unie, en sy sos iale optrede, om dan af te sluit 

met 'n kort s~.mP~"'l.t,ting en gevolgtrekkings. 

~. KINDERJARE. 

Gabriel Gideon Cillie is op 10 ~eptember 1870 

op die plu2s Rhebokskloof in die Blouvlei, Wellin~on gebore 

(1). 
(1) Cillie I, G.G.; HeriUl1eringe V!"lU 'n Oud-leerling, 

Die Hu~sgenoot 15/2/37 bIs. 17. 
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2. 

In 1701 het sy stamvader uit Frankryk hom hier in die Suide 

geve stig (1 ) • Onder laasgenoemde se.nakomelinge word die 

Voortrekker, Sarel Cilliers, en die digter, Jan Cilliers, 

getel. Van moederskant is Gawie 'n Marais en beide die 

Cillie- en Marais -fandlie het ui ters verdienstelike seuns 

aan ons land gegee, en ons vind verteenwoordigers van die 

familie in eerbare betrekkings oral in ons land (2). Gawie 

het vyf broers en vyf susters gehad, drie van wie nog in die 

lewe is (3). Hy het groot geword in 'n hUisgesin wat deur 

vroomheid, orde, vlyt en volharding gekenmerk is, selfs in 

die aangesig van die grootste teenspoed. Van sy ki.nderjare, 

totdat hy in 1878 na die skool van Mnr. M.J. stucki gegaan 

het, is niks bekend nie (4). 

3. OPLEIDINGSJARE. 

(a) SkQolQpleiping. 

In hierd skool wat op 'n deel van sy vader 

se plaas was, het hy getoon dat hy maklik en gou kon leer 

en baie goed kon onthou wat hy gel.cer het, sodat hy in 1892 

die hoogste klas in die skool berei!: het, nieteenstaande In 

vyfjarige onderbreking van sy studies (5). Die dood van sy 

vader in Maart 1886 en die finansHHe ramp wat sy moeder , 

getref het, het veroorsaak dat hy op vyftienjarige leeftyd 

die skool moes verlaat en hom aan die boerdery wat veel ":"an 

hom ge~is het, wY (6). In Voorstel van mnr. Stucki op 

(1 ) 

(2) 

(3) 

Die Unie 1/1/31 bls. 186. 

Ibid. 

Meiring, J.G. : Prof. Cillie tree af. . Die 
Huisgenoot 27/6/47 bIs. 19. Die Unie 
1/10/43 bls. 83. 

(4) Die Dnie 1/10/43 bls. D3. 

(5) Meiring: Prof. Cillie tree af. Die 
Hui::;gcnoot 27/6/47 bls. 75. 
- , 

(6) Cillie : Die lewe het my geleer, Salig 
is By, Die Huisgenoot 15/2/37 bls. 11. 
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3. 

1 Ju~ie 1891 dat hy in die distrik van Montagu onderrig 

moes gaangee, het hy van die hand gewys (1). Op 13 

Julie 1891 was hy egter weer by mnr. Stucki in die skool 

waar hy ~ n 1892 die "Elementary Examination," die Skoo1-

ho~reksamen beide in die eerste k1as, en die toe1atings

eksamen tot die kerk1ilte Normaa1ko11ege in Kaapstad afge1~ 

het (2). Saam met N.M. Hoogenhout, J.D. du Toit (die 

latere Totius,) was hy een van die groepie kandidate wat 

die eerste' Taa1bondeksamel1 in 1892 afge1~ het (3). Op 

13 Julie 1892 is hy na die Hormaa1ko11ege in Kaapstad waar 

hy in 1894 die Matrikulasie-eksamen in die eerste k1as 

afge1~ het. Weens die feit dat hy nie goed kon teken 

nie en gladnie kon sing nie, het hy nie goed in die Midde1-

k1asonderwysers-eksamen geiaag nie (4). 

(b) Victoria-Ko11ege. 

Vanaf 13 Julie 1894 het hy aan die Victoria-

Ko11ege, Ste11enbosch, klasse ge100p (5). 

di~re Eksamen ll in 1895 het Gawie eerste op d 

in 1897 het hy die B.A.-graEd in die Klass 

By die "Intenne-

1ys gekom en 

met onder-

skeiding behaa1 en sesde p1ek op die 1ys verower. Terwy1 
, 

hy op Ste11enbosch was, het hy saam met Jap~e Krige en 

A.F. Markotter in die eerste span vc:n die Victoria-Ko11ege 

voetba1 gespee1 (6). 

I 

(1) Die Huisgenoot 27/6/47 b1s. 75. 
Die Unie 1/10/43 b1s. 83. 

(2) Ci11ie : Herinneringe van In Oud-Sko1ier, 
Die Huisgenoot 5/2/37 b1s. 17. 
Die Unie 1/10/43 b1s. 834 

(3) Die Unie 1/1/31 b1s. 186. 

(4) Die Huisgenovt 27/6/47 b1s. 75. 
Die Unie 1/1/39 b1s. 370. 

(5) Die Unie 1/1/31 b1s. 186. 
Die Unie 1/10/43 bls. 83. 

(6) Die Transva1er 17/4/47. 
Die Ste11enb0sch Oud-Student, Sept. 1938 

bls. 257. 
Coetzee, Jo Chris: Prof. G.G. tree 
uit die Aktiewe Diens, Die Ruiter 4/7/47. 
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4. 

(0) Studie in die Buiteland. 

Op 4 Oktober 1899 is h~ na Duitsland om 

in die K1assieke te gaan studeer (1). Einde Oktober 1899 

is hy egter weg uit Duitsland na die Universiteit van Edin

burgh waar hy einde April 1900 die M.A. -eksamen in Engels, 

Etiek en Opvoedkunde afgel~ het (2). Vir die somersemester 
I 

van die jaar 1900 is hy na die Universiteit van Straatsburg 

waar hy op 13 Julie 1904 die graad D. Litt in Grieks en Latyn, 

ou Geskiedenis en Ekonomie, magna cum laude, op In 

dissertadie, nl. "De Julie Valeri! Epitome Exoniensie tl (in 

Latyn geskrywe) behaal het (3). In November 1904, nadat 

hy fn operasie vir blindedermontsteking ondergaan het, het hy 

Duits1and verlaat en op 27 Desember 1904 weer in Suid-Afrika 

aangeland, met In las wat swaar op die skouers gerus het, 

want a1 sy studie was op skuld (4), 

0PRWYQElL. EN PEQlESSOR. 

(a) Onderwyser. 

Sedert 13 Julie 1897 tot Oktober 1899 moes 
" 

hy as dosent in Nederlands, Engels en Matesis aan die kerk-

like Normaalko11ege in Kaapstad optree om die "koninklike" 

salaris van £150 per jaar te verdien (5). Sy vernaamste 

werk was egter om Nederlands aan die twee Matrikulasie-klasse 

wat meesta~ Afrikaanssprekend was, te onderrig (6). 

(1) Die Volksblad 19/4/47. 
Die Unie 1/10/43 bls. 85. 

(2) Ibid. 

(3) Die HUisgenoot 27/6/47 bls. 75. 
Die Unie 1/10/43 bls. 83. 

(4) Meiring: Prof. Cillie as Onderwyser. 
Die Huisgenoot 4/7/47 bls. 29. 

(5) Die Stellenbosche Student September 1938 
bls. 257. 
Die Unie, Julie 1905 bls. 7. 

(6) Die Huisgenoot 5/2/37 bls. 17. 
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5. 

Die onderrig van Nederlands aan Engelssprekende leerlinge 

en aan 'n aantal verengelste Afrikaanse kinders van 

Kaapstad was vir hom 'n moejlik e taakjfant hieroie sko

liere was bevooroordeeld teenoor die taal en het daar geen 

geheim van gemaak nie (1). Na sy terugkeer uit Europa 

teen die end van 1904 het hy gedurende die eerste kwartaal 

van 1905 Latyn aan die kerklike Normaalkollege in Kaapstad 

doseer, en sedert 7 April 1905 tot aan die einde van 1905 

het hy as hoof van die skool in Cradock opgetree (2). 

Vanaf die begin van 1906 tot die ffiiddel van 1908 was hy 

as hoof van In personeel van nege assistente aan die Ho~r-

skool in Franschhoek arbeidsaam (3). Die twee-en-ln-half-

jaar wat hy op Franschhoek werksaam was, s~ hy, was onder 

die gelukkigste van sy hele onderwysersloopbaan (4).' 

Treffend was die kort en bondige asnmerking van dr. W. Vil

joen, toe hy gehoor het dat dr. Cilli~ na Franschhoek kom! 

"Hoe jammer da·t er water ui t de Karoo gedragen wordt" (5). 

As jong onderwyser het hy met geesdrif en 

beslistheid sy. werk aangepak en 100% van sy leerlinge 

verwag, maar hierin is hy teleurgestel. Dit het hom moede-

1005 en byna wanhopig gemaak maar spoedig het hy tot die 

besef gekom dat 'n opvoeder ook met minder as 100% tevrede 

moet wees (6). Sy stiptheid, nougesetheid en bykans on-

barmhartige strengheid het onuitwisbare indrukke by sy leer

linge nagelaat (7). 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6 ) 

(7) 

Die Huisgenoot 5/2/37 bls. 17. 

Die Unie 1/10/43 bls. 84. 
Die HUisgenoot 27/6/47 bls. 75, 

De Goede Hoop 15/4/27 bls. 399, 

Die HUisgenoot 27/6/47 bls. 75. 

Die Unie 1/10/43 bls. 85. 
Die Unie 1/1/31 bls~ 186. 

Cilli~ : Die lewe het my geleer, Salig is Ry. 
Die Huisgenoot 1/11/42 bls. 11. 

Die Unie 1/10/43 bls. 78. 
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6. 

Uit die getuienis van sy oud-1eerlinge b1~ dat hy reeds 

as'jong onderwyser In baie duide1ike koers in sy onderwys 

aangegee het (1) •. Hy het sy sko1iere ge1ei en geinspireer 

en was vir hu11e 'n voorbee1d van toewyding aan die idea1e 

en tradisies van sy vo1k. Voortdurend het hy sy kragte 

gegee in be1ang van die kind van Suid-Afrika (2). 

Sedert die tweede semester van 1908 het hy , 

opgetree san die Universiteit van Ste11enbosch as professor 

in die K1assieke wat hy tot Desember 1912 b1y doseer het (3). 

Vana! 1910 het hy by mnr. D.A.A. Pauw met die op1eiding van 

onderwysers in die vak: IlGeskiedenis van die Opvoeding," 

In 1913 het hy die professoraat in die Opvoedkunde 

aanvaar wat hy tot in .Tunie 1947 '\raargeneem het. (4). Tot 

die e1nd~ van 1935 het hy aan meer as vierduisend studente 

en aspirant-onderwysers onderrig gegee (5), Hy was die 

ge~erde 1eermeester na wie ges1agte van studente met waar-

derinc en agting ge1uister het (6). As dosent san die 

IU Vietoria-Ko11ege en later as professor aan die Univers1-

te1t van Ste11enbosch het hy nie aIleen in die Faku1teit 

van Opvoedkunde nie, maar in die he Ie inrigting 'n toonaan-

gewende rol gespee1. A1tyd was sy studente bewus van die 

feit dat hy as gelowige en uitg~3prokp Christe1ike 1eer

meester sy vsk verto1k en sy werk deeg1ik verrig het. (7). 

(4) 

(5) 

(6 ) 

(7) 

Die Burger 28/8/43. 

Die Unie 1/11/43 b1s. 135. 
Die Huisgenoot 1/10/43 b1s. 7. 

De Goede Hoop 15/4/37 b1s. 399. 
Die Huisgenoot 27/6/4-'7 b1s. 75. 

Die Unie 1/10/43 b1s. 84. 
Die Huisgenoot 27/6/47 b1s. 75. 

Die Unie 1/11/35 b1s. 143, 

Die Ume 1/10/43 b1s. 78. 
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telt van Ste11enbosch het hy nie a11eenin die Faku1teit 

van Opvoedkunde nie, maar in die he le inrigting 'n toonaan-

gewende rol gespee1. A1tyd was sy studente bewus van die 

feit dat hy as gelowige en uitg~3prokp Christe1ike 1eer

meester sy vsk verto1k en sy werk deeg1ik verrig het. (7). 

(4) 

(5) 

(6 ) 

(7) 

Die Burger 28/8/43. 

Die Unie 1/11/43 b1s. 135. 
Die Huisgenoot 1/10/43 b1s. 7. 

De Goede Hoop 15/4/37 b1s. 399. 
Die Huisgenoot 27/6/4-'7 b1s. 75. 

Die Unie 1/10/43 b1s. 84. 
Die Huisgenoot 27/6/47 b1s. 75. 

Die Unie 1/11/35 b1s. 143, 

Die Unie 1/10/43 b1s. 78. 

Ibid. 



Een van sy oUd-studente getuig dat IIdie gesament11ke gods

diens-oefen1nge in die saal steeds deur tn gGes van ge

wydeerns en kinderlike geloofsvertroue gekenmerk was. Vir 

die student wat dikwels in donkere twyfel oor die groot 

lewensraaisels verkeer het, was die samekomste 'n salige ver

kwikk1ng, 'n stern en 'n bron van besieling." (1). Hy 

het sy studente tot ernstige nadenking oor die opvoeding en 

onderwys geprikkel, soos aIleen die besielde leraar weet om 

te doen. Hulle moes leer om te voel vir die saak van die 

volksonderwys (2). Hy het die vertolker geword van 'n 

soort opvoeding wat deur en deur nasionaal, Suid-Afrikaans 

was; In opvoeding wat selfrespek by die Afrikanerkind sou 

inboesem en wat die volk sy ·identiteit sou laat behou. Hy 

het probeer om by aIle klasse van die samelewing die belang-

stelling in die opvoeding en onderwys gaande te maak. Hy het 

hardnekkig vir Christelike Nasionale Volkskole vir Volksge-

skiedenis en vir moedertaalmedium geveg (3). Hy het die 

be lange van die onderwysers teen uitheemse gevaar behartig 

en beskerm. Verder het hy hom vir die deeglike opleiding 

van onderwysers beywer en volgehou dat die kwalifikasies 

so hoog moes wees dat 'n mens die onderwysprofessie sou 

kan respekteer. Hy het die onderwysers dan dok voortdurend 

aangemaan om .. In ho& peil van professionele eerbaarheid te 

hamhaaf (4). Hierdeur het hy aan die onderwyscrs t n ewe

wigtigheid van oordeel en 'n professionele doelbewustheid 

besorg, wat die onderwysersberoep tn ho& status verleen het(5). 

(1 ) Die Unie 1/10/43 bls. 78. 

(2) Die Unie 1/2/21 bls. 216. 
Die Unie 1/10/43 bls. 78. 

(3) Die Huisgenoot 4/7/47 bls. 80. 

(4) Die Huisgenoot 4/7/47 bls. SO. 

( 5) Die Unie 1/10/43 bls. 78. 

---_ ••• _._ •• > --
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8. 

Hy het met a11e mag tot sy beskikking vir In beter beso1-

diging van die onderwyser g~try (1). Deur die jare heen 

is 'n groot aantal onderwysers, Wdt deur hom opgelei is, 

dwarsdeur die land gestuur, besield om hu1 werk te verrig, 

vol van die idee dat opvoeding meer is as feite memoriseer 

en eksamensen standerds deurkom (2) • 

... 
LID VAN UNIVERSITERE LIGGAME EN KO~~ISSIES 

I.V.M. ONDERWYS. 

Sedert 1913 en selfs toe hy gedurende die 

periode 1919-1925 Rektor van die Universiteit van Stel1en

bosch was, het hy op verskeie liggame Van die Universiteit 

gedien. Hy was lid van die Senaat en van tyd tot tyd lid 

van die Benodighede-, FinansiJ:{le., Koshuis-, Uitvoerende-, 

Vise-, Kanseliers-, Aanstel1ings-, Adviserende en Beurskomitee 

(3). In belang van onderwys en opvoeding het hy op baie 

kommissies gedien waarvan die Taalkommissie van 1915, die 

Salariskommissies van 1920 en 1943, die Onderwyskommissie 

van 1926 en die Adviserende Kommissie van 1927 ~e moeder-

taal-medium onder die belangrikste was (4). Toe die vorige 

parlement onlangs In mosie ten gunste van dubbelmedium

onderwys aangeneem het, is in V8rband hiermee tn volkskon

gres deur die F.A.K. in Bloemfontein byeengeroep, waar dr. 

Cillie en Totlus aangewys is am die gevoe1ens van die vo1k 

te vertolk (;). Hy was vir vyftien jaar lank eksaminator 
. 

en moderator by die Matrikulasie-eksamen (6). 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

Die Huisgenoot 4/7/47 bls. 80. 

pie Unie 1/10/43 bls. 78. 

Jaarblaaie van die Universiteit van 
Stel1enbosch 1923-1945. 

Die Huisgenoot 27/6/47 bls. 75. 

Ons Land, 24 September 1927. 
Die Unie 1/1/31 bls. 104. 

Die Hnisgenoot 4/7/47 bls. 80* 

Die Unie 1/11/35 bls. 143. 
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PH. CILLIE EN DIE SUID-AFRIKAANSE ONDER'WYSERSUNIE 

(8.A.0.U.) EN DIE ORGAA!!..t "DIE UNIEII..;... ____ _ 

(a) Cillie en die OnderWYS8rs~. 

Dr. Cillie was op die stigtingsvergadering 

van die S.A.O.U. op 4 April 1905' teenwoordig (1). Gedu-

rende die eerste jaar was die Onderwysersunie se ledetal 5'6 

en die inkomste ongevE,er agt pond (2). Met verloop van tyd 

het die S.A.O.U. se ledetal en inkomste vermeerder, sodat 

die totale ontv'angste in Mei 1943 op £86 te staan gekom·het 

(3). Op die tweede kongres van die S.A.O.U. op 19 Desember 

1906 in Somersetstrand is hy tot Vise-Voorsitter en in 1907 

tot Voorsitter gekies. Sedert 1921 dien hy ook op die 

Adviserende Raad en vanaf 1935' is hy Sekretaris-Tesourier 

«4) • In 'n tydperk van vyf-en-twintlg jaar het hy aIle 

jaarkonferensies van die S.A.O.U. op een na bygewoon (5'). 

Dit was sy eervolle taak om die Onderwysersunie op aIle 

belangrike kommissies insake onderwys te verteenwoordig (6). 

Die S.A.O.U. het sy ontstaan te danke aan die 

feit dat die "Hollandsspr~kende onderwysers ll hulle nie meer 

tUis in die sustersvereniging, diG IIS.A.T.A. ,I' gevoel het 

nie. Dit het ontstaan ook met die doel om die proses van 

verengelsing van d Afrikaanssprekende kind deur middel van 

die skool na 1902 te sluit. Dill Onderwysersunie het as een 

van sy eerste beginsels neergel~ dat die moedertaal van die 

kind die uitgangspunt sowel as dio sluitsteen van die op

voeding moes woes en al die andE"r leerYQ'k'ke hulle om die 

moedertaal moes konsentrcer (7). 

(1) Die Huisgenoot 4/7/47. 

(2) Die Unie 1/5'/45 bls. 2100 
Die Unie Januarie 1907 bls e 234. 

(3) Die Unie 1/7/43 bls. 2. 
(4) Die Unie 1/2/2l bls. 227~ 

Die Unie 1/10/43 bls. 84. 
(5') Die Unie 1/1/31 bls. 1868 
(6) Ibid bls. 104. 
(7) Die Unie 1/7/43 bls. 3. 
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10. 

ge1ei en bemoedig om aan hierd beginse1 wat nog a1tyd 

die do van die S.A.O.U. is, vas te hou (1). Deur 

referate en toesprake het hy op die jaarvergaderings van 

die S.A.O.U. sy idees oor onderwys en opvoeding bekend ge

maak en doe1 en rigting aan die opvoeding gegee (2). 

E1ke kongres en e1ke vergadering van die 

Hoofbestuur is ~n my1paa1 op die pad van die geskiedenis van 

die onderwys, want op die kongresse en vergaderings is 

onder sy 1eiding en inspirasie be1angrike reso1usies geneem, 

waarvan die Administrasie in Kaap1and deeg1ik kennis gedra 

en geneem het, sodat daar met ver100p van tyd be1angrike 

veranderings op onderwysgebied, soos in die voertaa1, 

die diensvoorwaardes en beso1diging van onderwysers, p1aas-

gevind het (3) • steeds het hy opgetree as die 1eier en 

kampvegter vir die geeste1ike en inte11ektue1e be1ange 

van die Afrikaanssprekendo onderwyser en kind (4). 

Hy het so In nOUt} verband met die S.A.C'.U. 

gehad en sovee1 daarvoor beteken en gedoen dat sommige 

onderwysers hom as die vader van die S.A.O.U. hu1dig, maar 

dade1ik daarop 1aat vo1g: uDr. Ci11iJ is die S.A.O.U." ( 5) • 

In Julie 1907' ht)t die b1ad, !lDie Unie lt , 

orgaan van die S.A.O.U., vi.r die eerste keer verskyn (6) . 

(4) 

(5) 

(6 ) 

Die Unie 1/10/43 b1s. 84. 

Die Unie 1/10/43 b1s. 80. Die Unie 1/1/31 b1s. 186. 

Die Unio 1/10/47 b1s. 150. 
Die Unie 1/1/31 b1s. 186. 

Die Unie 1/11/43 b1s. 98. 

Die Unie 1/9/39 b1s. 84. 
Die Huisgenoot 27/6/47 b1s. 76. 

Die Unio 1/5/45 b1s. 210. 
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11. 

Sedert 1908 is daar en twee dosyn uitgawes van "Die Unielt 

waarin daar nie iets uit sy pen verskyn nie en vanaf 1912 (1) 

het hy in elke uitgawe, behalwe in die kongresnommers en In 

paar uitgawes in 1923 en In paar in 1931 toe hy oorsee was, 

die inleidingsartikel geskrywe (2). Met volharding het hy 

voortdurend probeer belangstelling wek en ondersteuning kry 

vir die blad. Die gevolg was dat kort na 1918, toe hy 

hoof-redakteur geword het, "Die Unie ll se lesers tot oor die 

vierduisend aangegroei het (3). Van sy stigting af was 

dit die doel van IIDie Unie ll om "een gids voor de leerling, 

een raadsman van de onderwyser, een vriend van den huize, 

een vraagboek voor allen te zyn. tI (4). 

Die hoofredakteur het d doel waarvoor "Die Unie" 

gestig is, getrou voor o~ gehou, want dit het In "Maandblad 

vir Opvoeding en Onderwys \I in die werklike sin van die woord 

geword ( 5). Afgesien van die artikels van meer polemiese 

aard, vind In mens dat hy in d meeste van sy artikels 'n 

opvoedkund -gesonde filosofie verkondig. Telkens is daar 

aanduidings van die diepere Christelike en NaSiona1e grond-

slag waarop sy beskouings berus. In sy beskouings oor moeder-

taalonderrig, vaderlandse geskiedenis, kulturele aangeleent

hede en ander aktuele vraagstukke het hy ges'§ wat hy wou s@ 

en weI in baie duidelike taal wat niemand sou laat twyfel 

betreffende sy standpunt nie. Dit alles bewys nogeens sy 

onbetwisbare liefde vir die eie, die eiendomlike (6). 

(1 ) Die Unie 1/7/47 bls. 3. 
186. Die Unie 1/1/31 bls. 

(2) Die Unie 1/7/43 bls. 2. 

(3) Die Unie 1/7/42 bls. 2. 

(4) Die Unie 1/7/43 bls. 2. 

(5) Die Unie 1/7/46 bls. 3. 

(6 ) Die Unie 1/10/43 bls. 87. 
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12. 

Hy' het deur midde1 van die blad vir die tyde

like, intellektuele en geestelike belange van die Onderwyser 

en kind sonder vrees en sonder aansien des persoons in die 

bres getree, en daarby belangstelling in die regte soort 

onderwys en opvoeding van die kind by a11e klasse van die 

samelewing probeer opwek (1). 

Die woord van "Die Unie l ' het gewig gedra. 

As vertolker van die ideale van die Afrikaanssprekende Afri-

kaner het die blad veel tot stand gebring. Volgens die ge-

tuienisse van OUd-Voorsitters van die S.A.O.U., onderwysers 

en andere lesers van die blad het ;,Die Unie n vir hulle, as 

rigsnoer in die lewe, veel beteken (2). 

SOSIt.LE OPTREDE. 

(a) Huislik. 

Op 3 April 1905 het hy met mej. Maria van 

Niekerk, die oudste dogter van ds. S.J .1". van Niekerk van 

Smithfield, in die huwelik getree (3). 

Voor haar huwe1ik was sy ses jaer lank onder-

'I wyseres aan die Hoer Jongenskool in Stellenbosch (4). Op 

·4 Maart 1927 is sy aan die Pastorie in Middelburg, K.P., 

oorlede ( 5) • Uit die huwelik is sewe kinders gebore, van 

wie vyf seuns en twee dogters is (6). 
I 

Mevr. dr. Cillie was 

die regterhand van haar eggenoot in sy menigvuldige en be

langrike werksaamhece, maar in die eerste plek was sy 

veral en altyd moeder (7). 

(1 ) Die Ur-lie 1/10/43 bls. 87. 

(2) Die Unie 1/10/43 bls. 80. 

(3) Die Kerkbode dee1 XIX, No. 10 9/3/27 bls. 351. 
Die Huisgenoot 4/7/47. 

(4) De Goede Hoop 15/9/27 bls. 399. 
Die Unie Julie 1905 bls. 7. 

( 5) Die Unie 1/1/31 b,ls. 186. Ons Land 8/3/27. 

(6 ) Die Unie 1/10/43 bls. 84. 

(7) De Goede Hoop 15/4/ 27. 

12. 
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As sosiale werkster het sy kostelike dienste gelewer, wet nie na 

volle wearde geskat kan word nie (1). Vir dr. CilliJ en 

sy jong kinders van wie die jongste slegs Ses jaar oud was, 

was haar dood 'n geweldige slag (2). Op 2 April 1931 is hy 

weer met Mej. Maria Uys getroud en uit hierdie huwelik is 
, 

geen kinders gebore nie (3). Sy staan dr. Cillie ook ge-

trou by in al sy werksaamhede, sodat hy vandag nog daar fris 

en jonk uitsien (4). 

(b) Professioneel. 

Op die 60ste verjaarsdag van dr. Cilli~ op 10 
II 

September 1930 het die lede van die S.A.O.U. In geillumineerde 

adres aan hom oorhandig as blyk van waardering vir sy dienste 

aan die Onderwysersunie bewys (5). Daar is ook In olieverf-. 

portretvan hom tydens die sitting van die Kongres van die 

S.A.O.D. op 17 Desember 1930 aan die Universiteit van Stellen-

bosch vir bewaring oorhandig (6). Die Januarie-uitgawe van 

IIDie .. Unie tl van 1931 is uit die hande van die Hoofbestuur ge

neem en 'n paar artikels is aan sy lewe en werk gewy (7). 

By geleentheid van die onderwyserskongres in die Paarl op 

30 Junie 1939 is aan dr. CilliJ, as een van die olid-Voorsitters 

van die S.A.O.U., hulde gebring, toe 'n goue hangertjie aan 

hom oorhandig en dank betuig is vir sy onskatbare dienste aan 

die onderwys in Kaapland bewys, en vir sy onverkoelde ywer in 

belang van die S.A.O.D. Hierop het die "Vader van die S.A.O.U." 

op sy bekwame, unieke en baie humoristiese wyse elke Oud

Voorsitter aan die gehoor voorgestel en oor sy goeie en 

swak hoedanighede op 1uimige wyse uitgewy en goue hanger

tjies aan hulle oorhandig (8). 
(1) Ons Land 8/3/27. 
(2) Die Unie 1/1/33 bls. 186. 
(3) Die Unie 1/10/43 bls. 84. 
(4) Meiring, J.G. : Prof. Cilli~ tree af. 

Die Huisgenoot 27/6/47 bls. 76. 
( ,) Die Unie 1/1/31 bls. 186. Die Burger 9/1/31. 
(6 ) Die Unie 1/1/31 bls. 196. . 
(7) Ibid. 
(8) Die Unie 1/9/39 bls. 84, 
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14. 

Kragtens die ... wens van die S.A.O.U. -·Kongres 

in Worcester in 1943 het die Hoofbestuur die Oktober-nitga\ll,r.:: 

van 1943 van IIDie Unie n In huldigingsuitgawe gemaak ter her .. 

denking van die vyf-en-twintig-jarige redakteurskap van dr. 

Ci11i~. (1). Hy is toe In maand lank van sy tedakteur-

. skap van "Die Unie II onthef (2) • Hy geniet dus die unieke 

onderskeiding dat daar tydens sy 1eeftyd en in sy orgaajJ. 'n 

soort "Consurnmatis totius rei et quasi fUl:ebris 1audatis" 

va.n hom as mens en van sy betekenis as ondervlysman verskyl". 

het. Ter ge1eentheid van In noenmaa1 in Kaapstad op 27 

September 1943 is In pragti adrES en In pragui tgawe van 

die IIHu1digingsuitgawe van die Uniet! aan hom oorhandig (3) .. 

In diellHu1digingsuitgawe" is die Jubi1aris deur hoogge

p1aatste persone in ons land, deur die versk1.11ende voor-

si tters van die Onderwysersvereniginge. van die vier provLl-

sies, ge1uk gewens en bedank. Veroer het hy twee-en-twin-

tig boodskappe van die Oud-Voorsi tters van die S .A.O.tT. ont-

vang (4). Hy het op 81 hierdie hu1debetuigings gepas 

geantwoord (5). 

(c) Kerklik 

Dr. Ci11i~ het. in die Ju1ie-vankansie van 

1896 met die sameste11ing van die eerste grondwet van die 

Christe1ike Studente-Vereniging (C.S.V.) en die stigting 

van die eerste C.S.V.-tak in Ste11enbosch meegehe1p (6)u 

(1 ) Die Unie 1/11/43 b1s. 98. 
Die Huisgenoot 23/10/43. 

(2) Die Huisgenoot 1/10/43 bIE'. 7. 

(~) Die Unie 1/11/43 b1s. 98. 
Di.e Unie 1/10/43 b1s. 92. 

(4) Die Unie 1/10/43 b1s. 75-83. 
Die Burger 23/9/43. 

(5) Die Unie 1/11/43 b1s. 94. 
.. 

(6 ) Die Jeug vir Christus-C.S.V. JS96-1946 :"'15. 5. 
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In 1912 is hy vir die eerste keer as diaken en in 1926 as 

ouder1ing van die Ned. Geref. Kerk in die gemeente van 

Ste11enbosch gekies (1). 

sie oor "Die Kerkbode" (2). 

Hy was ook lid van die kommis-

As een van die assessore van die Kuratorium 

van die Kweekskoo1 te Ste11enbosch was by ook teenwoordig 

op ,'n vergadering wat op 29 en 30 Julie 1929 in Ste11en-

bosch gehou is insEke die 'V'oorlopi::;e persoorJ.like verhoor van 

prof. J. du Plessis (3)~ 

(d) Reise. 

t 
Uit eie beweging het Cillie sy oorsese reis 

in 1925 aanvaar maar voor sy vertrek is hy versoek om by 

sy terugkeer t n verslag van die onder~r.3toestande in die 

buite1and by die onderwysdepartement van die Kaapprovinsie 
I 

in ted i en ( 4 ) • Op hul reis het dr. \9n mevr. Cillie Lon-

den aangedoen en vandaar is hulle na Amerika waar hulle o.a. 
tI 

die hoerskole van New York, Washington, New Orleans, San-

Francisco, Raleigh en Montgomery besoek het (5). 

Op 12 Junie 1931 het hy weer 'n reis ~~ 

Europa onderneem (6). Met hierdie geleantheid het hy die 

"Bri tish Commonwealth Conference II in LO;:1den, as ·.,erteen

woordiger van die Universiteit van Stellenbosch, bygewoon 

(1) Ons Land 10/11/27. 
, 

(2) Die Kerkbode 9/3/27 bls. 351., 

(3) Handelinge van die buitengewone Vergadering 
van die Sinode van die Ned. Geref. Kerk 
27/2/30 bls. 62~ 

(4) Die Burger 1/9/25. 
Die Kerkbode deel XV. 12/8/25 bls. 1040. 

(5) Die Burger 1/9/25 en 6/8/25. 

(6) Die Unie 1/5/31 bls. 329. 
bls. 554. 

Die Unie 1/9/~1 bIs. 58. 
It "1/10/43 'b1s. 84. 

Die Unie 1/6/31 
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16. 

SAMEVATTING EN GEVQ~TREKKINGS. 

Dr. Cilli~ is gebore in 'n omgewing waar die 

waarde van die onderwys besonder hoog gestel is, sodat hy self 

onderdie indruk van die betekenis van die opvoeding gekom het. 

Oorerwing, as een van die beslissende faktore, het moontlik 

ook In vername rol in sy wording as opvoedkundige gespeel, 

want die Cilli~- en Marais-families het verdienstelike seuns 

en dogters aan ons land gegee. In sy eerste skooljare is 

hy deur In onderwyser wet deur godsvrug, toegewydheid aan sy 

werk, deeglikheid en strengheid uitgeblir~ het, onderrig. 

Vroeg in sy lewe moes hy op eie bene staan, 

sodat sy verantwoordelikheidsgevoel cterk ontwikkel het en 

hy kosbare ondervinding opgedoen het. Ey onderbroke studies 

het hy in Suid-Afrika en in die buiteland weer voortgesit en 
II eindelik op die gebied van geleerdheid In hoe sport bereik. 

Nadat hy in sy vaderland terug was, het l:,.y hom vir twee-en

veertig gebeurtenisvolle jare aan die onC!erwys gewy en intiem 

in aanraking met aIle onderwys- en volksake gekom, sodat hy 

deur baie as leier op onderwysgebied beskou is. As onder-

wysman en professor het hy In onuitwisbar8 stempel op die 

Suid-Afrikaanse opvoedkunde en onderwysprakty;.{ gedruk. 

" 

Hy het nooit die drieledige doel van In pro

fessionele lewe, nl. die doeltreffende opleiding van die 

Afrikaanssprekende onderwyser, die verho~ing van die status van 

die onderwyser in d Kaapprovinsis en die belv" t· ~j gj ni;, i .'.1 

die algemeen van die belange VEn ondOr'vTjS;Jr en kind, ui t die 

oog verloor nie. 

Toe hy In jong onderwyser was, het hy hom meer 

as klassikus, die akademiese student, gec~onbaar maar metter

tyd het hy meer en meer mens geword; hom meer met die 

aspirasies en die standpunt van die jeug vereanselwig. 
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By het self aan sy studente ges~: IIJu11e sal eers dan kan 

opvoed as julle self kinders het. II (1). By het ook aan sy 

kindel's In grondige, deeglike opvoeding gegee, sodat ses van 

sy sewe kiQders grade op Stellenbosch verwerf het en vandag 

vername betrekkings in ons land beklee. 

Hy het die pad van diens en plig verkies. 

Sy stiptelikheid, deeglikheid, stelselmatighe±d en netheid 

het onder sy studente spreekwoordelik ge'Nord, 

heldere insig, t n breJ: ui tkyk, rype i levJenS9I''Vai'ing en 'on'Ter

drote ywer in die bevordering van die hoogste belange van 

sy volk en vaderland, veral op die gebied van opvoeding, 

volkstaal en Vaderlandse Geskiedenis geopenbaar. Hy dien ho~ 

ideale; is die Afrikaner, die Volksman, wat nooit deur 

vreemde glans en invloed, deur selfsugtige eer- of gewinsug 

van sy valk vervreem kan word nie. Die lesse wat hy op sy 

oorsese reise in verband met opvoeding en onderwys g I' 

het, het hy geweet om na waarde te skat, sodat hy nie uaar

deur vir In eie Suid-Afrikaanse onderwyssisteew wat by die 

Afrikaanse volk en kind aanpas, verblind is nie. Hy is In 

unieke gestel te ; een van c3 ie weinigE;! mense wat 1 n mens 1 n 

persoonlikheid kan noem. Waar beginselsake op die spel is, 

is hy onwrikbaar en vasberade, maar daarby word hy deur een-

vaud en besadigheid gekenmerk. 

Wannee·r hy gespot of tere.; gewys het, was hy 

nooit bitter nie, want sy.. bedoelings was 

i . II t . stig, om te pI' kkel en tot iets noel'S aan e SpOOr'r 

mens like humor en soms mindel' aangem,tlnp Sj nl SJnt, sal seker 

gemis word wanneer hy nie meer in die le',ve is nie. 

Die vern&me 1'01 wat hy in kerklike aa:.!.2°] eer""':;-

hede ge speel het, het In diep ind:t~uk op sy studente gemaak. 

(1) Die Huisgenoot 27/6/47. Arti'<:el VQ:.!. J.G. 
Meiring 001' Cillie. 
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Meiring 001' Cillie. 
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Hy is iemand wat sy Kerk en M(~ester met In kinderlike geloof 

dien en die Bybel as onfeilbare rigsnoer in sy lewe aanvaar. 

In die dee van die du Plessis-stryd het hy as ouderling van 

Stellenbosch met bekwaamheid en geseg ingewikkelde teolo

giese strydpunte verdedig. Die blad "Die Unie n waarvan hy 

reeds so!eel jare die hoofredakteur was, is hoofoorsaak van 

die bestaande gevoel van solidariteit onder die Afrikaans

sprekende onderwysers en is altyd vir hulle 'n aansporing 

om hulle professionele eer hoog te hou. Hy het verbasend 

baie geskryf, maar baie min ooit gebundel. Sy skriftelike 

bydraes oor die opvoedkunde l§ veral in nDie Unie" en ander 

tydskrifte en dagblaaie verspreid. Waarom hy nog nie tn 

onderwyssisteem as 'n geheel te boek gestel het nie, kan 

moontlik can die feit toegeskrywe word dat hy meer met 

praktiese onderwys- en volksake te doen gehad het as enige 

ander persoon. Hoewel hy geen konsekwente stelsel uitge

werk het nie, sluit dit ole die moontlikheid van In eie 

filosofie van die onderwys uit nie. 

Die jongere geslag noem hom vandag "Oom G::\'\Iyio" 

uit respek en,dankbaarheid. By word as die Nestor onder cns 

beskou; na hom het ons om raad en dEtf.d opgesien; na hom sal 

ons bly opsien solank hy nog lewe. 

Nadat hy sedert 30 Junie 1947 sy professorale 

amp neergel~ het, is hy nog op,Stellenbosch woonagtig. 
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