
87. 

!LO 0 F STU K III,!.. 

EN 

I 

Cillie heg baie waarde aan die persoon 

en die opleiding van die onderwyser. Dit is begryp-

lik aangesien die kwalifikasies van die onderwyser vol-
t 

gens Gillie so hoog moet wees dat tn me~s inderdaad 

met eerbied van die onderwysprofessie sal kan praat. 

Vroeg en laat het hy die onderwysers aangemaan om 'n 
If 

hoe peil van prolessionele eerb~arheif te handhaaf. 

Hy was ook deeglik bewus daarvan dat die gemeen~ka~. '~ 

professionele mens veral ooreenkomstig sy verdienste 

skat. Gilli~ se idees oor die onderv~ser en sy oplei

ding word in hierdie hoofstuk onder die volgende hoofde 

saamgevat: Die Professie en status van die Onderwyser; 

Karakteristiek en opleiding van die o~derwyser; Ver

houdinge van die onderwyser; Die Skcolhoof en sy 

assistente; Onde~wyserskursus in Kaapland, om dan af 

te sluit met Samevatting en gevolgtrekkings. 

(a) Profess~ 

(i) 
I 

Wanneer Gillie s~ dat die onderv.rys8r ir_ ,:-c 

fessionele man is, bedoel hy daarmee dat hy 

iemand is wat deur In grondige \'~Tetenskaplike 

onderlegging behoorlik in staat is om onderwys 

te gee. Vir die werk waarvoor hy opgelei is, 

moet hy behoorlike besoldiging ontvang. Die 

proi'essionele man wat hom vir sy lewensrocping 

bekwaam het, moet ook altyd student bly~ Hier-

die lewensberoep moet ook van owerheidswe~ beskerm 

87. 

!LO 0 F S T U K Ill,!.. 

EN 

I 

Cillie heg baie waarde aan die persoon 

en die opleiding van die onderwyser. Dit is begryp-

lik aangesien die kwalifikasies van die onderwyser vol-
t 

gens Cillie so hoog moet wees dat tn me~s inderdaad 

met eerbied van die onderwysprofessie sal kan praat. 

Vroeg en laat het hy die onderwysers aangemaan om 'n 
If 

hoe peil van prolessionele eerb~arheif te handhaaf. 

Hy was ook deeglik bewus daarvan dat die gemeen~ka~. '~ 

professionele mens veral ooreenkomstig sy verdienste 

skate Cilli~ se idees oor die onderv~ser en sy oplei

ding word in hierdie hoofstuk onder die volgende hoofde 

saamgevat: Die Professie en status van die Onderwyser; 

Karakteristiek en opleiding van die o~derwyser; Ver

houdinge van die onderwyser; Die Skcolhoof en sy 

assistente; Onde~wyserskursus in Kaapland, om dan af 

te sluit met Samevatting en gevolgtrekkings. 

(a) Profess~ 

(i) 
I 

Wanneer Cillie s~ dat die onderv.rys8r ir_ ,:-c 

fessionele man is, bedoel hy daarmee dat hy 

iemand is wat deur In grondige \'~Tetenskaplike 

onderlegging behoorlik in staat is om onderwys 

te gee. Vir die werk waarvoor hy opgelei is, 

moet hy behoorlike besoldiging ontvang. Die 

proi'essionele man wat hom vir sy lewensrocping 

bekwaam het, moet ook altyd student bly~ IUer-

die lewensberoep moet ook van owerheidswe~ beskerm 



88. 

beskerm word (1). 

(ii) In die regte en strenge betekenis van die woord 

is onderwys nie 1 n professie soos in die sin 

waarin medisyne, teologie en regsgeleerdheid 

In professie genoem word nie (2). Die onder-

wysprofessie behoort sy eie wette en erekodes 

te h~, wat onderhou en gerespekteer moet word. 

As dit oortree word, oordeel die georganiseerde 

professie self. Die professie self oordeel 

wat professionele gedrag is en wat nie. Die 

georganiseerde professie behoort ook niemand 

toe te laat om onderwys te gee wat geen profes

sionele opleiding gehad het nie (3). 

(b) status. 

(i) Professioneel het die onderwyser nie In status 

gelyk aan die van byvoorbeeld medici nie, maar 

hy moet fn sekere status in die samelewing hand

haaf; daarom moet hy die publiek, die owerheid 

en die ouers van sy leerlinge en die lee~linge 

self inlig en opvoed aangaande die belangrikheid, 

die verantwoordelikheid en die moeilikheid van 

die werk wat hy vir die nasie doen (4). 

(1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 

( 5) 

Die opvoeder moet deur sy opvoedingswerk 

in die skool en buite die skool die nasie en 

veral die regeerders van die nasie oortuig 

dat hy hulle waardering werd is en dat hy op ma-
II 

teriele gebied behoorlik beloon moet word (5). 
, 
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(ii) Die onderwyser is dan half staatsamptenaar en 
~'. '. 

half vrye burger. Van Provinsiale owerheid 

ontvang hy In vaste betrekking, vaste salaris, 

pensioen- en verlofvoordele. 'Hy werk onder 

Provinsiale regulasies watnie deur die Uniale 

Reger1ng bekragtiging nodig het nie. Verder 

is die onderwyser aan bande gel~. Hy kan bv. 

Jil,i,~, Provinsiale- of Volksraadslid word nie. Hy 

", mag ook' nie'aktief aan die' pblitiek deelneem 
t _ -:- r ,",", 

,nie. Cillie is van mening dat die opvoeder 
f' t-:

C

:" 

liewer geen aktiewe d~elaa.n·die'party-politiek 

moet neem nie, want di t baat hom niks in sy op-

voedingswerk nie. Laat die onderwyser se stille 

invloed in sy omgewing en in sy klaskamer mense 

leer om vreedsaam van mekaar te verskil. (1). 

3. KARAKTERISTIEK EN OPLEIDING VAN DIE ONDERWYSER~ 

(a) Sy lewens- en W~reldbeskouing. 

(i) Dit is van die uiterste belang dat die onderwyser 

In bepaalde lewens- en w~reldbeskouing moet h~. 

(2) 

As die onderwyser 'n opvoeder in die ware sin van 

die woord wil wees, moet op sy geloofsbrief 

staan, godsdienssin. Hy moet In Godgerigte 

lewens- en w~reldbeskouing h~, wat ooreenstem 

met die van die huisgesin waaruit die op-

voedeling kom. Daar moet nie kleurloosheid in 

sy opvatting waes nie. Hy moet iemand met die 

gesondste en gangbaarste lewensopvatting, met 

die mooiste, suiwerste en innigste godsdienstige 

oortuigings wees (2). 

Overn, A.F. : The Teacher in Modern Education, 
bls. 274. Artikels van Cilli~ in Die Unie 
van 1/4/38 bls. 403, en van 1/1/34 bls. 166. 
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bls. 199. , 

Artikel van Cillie in Die Uniel/7/40 bls. 4 
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90. 

Ten aIle tye Foet die onderwyser gelnof h~ in 

Horn wat die lotgevalle van die mens in Sy hand 

het en onder wie se leiding die opvoeder in 

nederigheid, doelbewus sy opvoedingswerk wil 

onderneem. 

(ii) Die onderwyser moet geloof in sy medemens, 

loof in homself h~, geloof daarin dat die 

goeie oor die kwade einde1ik sal triomfeer (1). 

As d onderwyser geloof het, kan hy geloof in 

ander vers rk, as d onderwyser karakter het, 

kan hy ander help om sy karakter te vorrn (2). 

(iii) Die onderwyser wet voorgee om In opvoeder te wees, 

In voorbeeld vir ander om na volg, 12at hy die 

hoof ho hou, blymoedig wees, omdat hy hoop het, 

geloof het, liefde hut. Lc:at hy ander help 

om lig te en lig te sien (3). am aan die 

kind d g te bring, is dit nodig dat die onder-

wyser die kind en die vak sal ken, maar aIle 

onderwys moet heenwerk na en inskake1 by die uit

eindelike lewenswaardes (4). 

(b) Sy Persoonlikheid. 

(1) D onderwyser se persoonlikheid staan in In 

(1 ) 
(2) 

(3 ) 

(4) 

( 5) 

noue verband met sy lewens- en w~reldbeskouing. 

Deur sy persoonlikheid moet hy d 

inspireer ( 5') • 

kind l;i en 

Artikel van C in Di Unie 1/5/42 bls. 342. 
Artikels II II If I: II 1/1/38 bls. 266, 

en van 1/12/30 blf'. 154. 
• 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

91. 

, 
Clllie kan nie In definisie vanllpersoon-

likheid'l gee nie. Dit word dikwels met 

indiwidualiteit verwar. I1Persoonlikheid" is 

iemand .wat hom gee, indiwidualiteit is iemand 

wat hom terughou, iemand wat bang is dat hy sy 

waardigheid sal verloor. Onderwysers is ge

woonlik indiwidualiste; hulle is bang vir 'n 

lIinfra dignitatem" (1). 

Die ondcrwyser moet iemand wees, wat per

soonlikhoid, 'n sin vir humor besit; saam met 

sy leerlinge oo~ tn grap kan lag (2). Hy moet 

In vrolike le-wenshouding, In vrolike lewensbe-

skouing h~ ( 3 ) • 

Hy moet hom in die lewe en plesier van sy 

leerlinge kan indink, sa am met hulle jonk bly. 

Daar is in die onderwyswereld nog nie die gees 

van opgewektheid en blymoedigheid wat onvoor

waardelik onmisbaar by s leleiers en karakter-

vorrrdng is nie. Di t is 'n gesindhe id, 'n houding 

wat aIleen maar tot stand korn as die opvoeder 

by homself die ware menseliefde sal aankweek 

wat terselfdertyd ook liefde tot God is (4). 

As In onderwyser so behep is. met diE erns 

Tsn}syamp en as hy so eerwaardig is en so ge-

steld is op die Ger wat aan sy persoon kle 

dat hy nooit e met sy erlinge kan wees 

nie, sal hy nooit die siel van die kind raak nie 

Loubser, J .S. . Notas van Cilli~ 1921. • 

Kuyler, H.A. . Notas ven Cilli~ 1946. . 
Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/7/39 bls. 3. 

II 11 II Ii !1 II 1/7/21 bls. 2. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

91. 

, 
Clllie kan nie In definisie vanllpersoon-

likheid'l gee nie. Dit word dikwels met 

indiwidualiteit verwar. I1Persoonlikheid" is 

iemand .wat hom gee, indiwidualiteit is iemand 

wat horn terughou, iemand wat bang is dat hy sy 

waardigheid sal verloor. Onderwysers is ge

woonlik indiwidualiste; hulle is bang vir 'n 

lIinfra dignitatem" (1). 

Die ondcrwyser moet iemand wees, wat per

soonlikhoid, 'n sin vir humor besit; saam met 

sy leerlinge oo~ tn grap kan lag (2). Hy moet 

In vrolike le-wenshouding, In vrolike lewensbe-

skouing h~ ( 3 ) • 

Hy moet horn in die lewe en plesier van sy 

leerlinge kan indink, sa am met hulle jonk bly. 

Daar is in die onderwyswereld nog nie die gees 

van opgewektheid en blymoedigheid wat onvoor

waardelik onmisbaar by s leleiers en karakter-

vorrrdng is nie. Di t is 'n gesindhe id, 'n houding 

wat alleen maar tot stand korn as die opvoeder 

by homself die ware menseliefde sal aankweek 

wat terselfdertyd ook liefde tot God is (4). 

As In onderwyser so behep is. met diE erns 

Tsn}syamp en as hy so eerwaardig is en so ge-

steld is op die Ger wat aan sy persoon kle 

dat hy nooit e met sy erlinge kan wees 

nie, sal hy nooit die siel van die kind raak nie 

Loubser, J .S. . Notas van Cilli~ 1921. • 

Kuy1er, H.A. . Notas ven Ci11i~ 1946. . 
Artike1 van Ci11i~ in Die Unie 1/7/39 b1s. 3. 

n 11 It Ii !1 It 1/7/21 b1s. 2. 



en nooit die kind vir d lewe opvoed nie. 

In Onderwyser kan nie van I n kind 'n mens maak 

as hy nie self In mens is nie (1). 

Hy moet doelbewus onder aIle omstandighede 

probeer om sy ewewig te behou, veral wanneer 

hy topswaar met al d 

heid is (2). 

geleerdheid en waardig-

Die onderwyser word so maklik daaraan ge-

woond om op ander neer te sien omdat hy altyd 

te doen het met kinders wat minder weet en vir 
II 

wie hy die wet neerl~ en van wie hy geen tee-

stand duld nie. Die opvoeder loop derhalwe 

d gevaar van In oordrewe opinie van homself 

te kry en daarmee gaan die neiging gepaard om, 

as dinge met hom verkeerd loop, altyd aan die 

ander man die skuld te gee (3). Hy moet aILes 

in die lewe, behalwe sy eie persoon in 'n ern-

stige lig beskou. Hy moet altyd probeer om die 

ander man - veral die kind - se standpunt te sien, 

te verstaan en te billik (4). 

(ii) Die rede W13arom In onderwyser persoonlikheid moet 

besit, is omdat hy vir sy leerlinge die belig-

gaming van die sedewet is. As die meester iets 

doen, mag die kind dit hom ook veroorloof; 

daarom moet hy op sy doen en late pas. Dit 

word In on-omstootlike eis aan die opvoeder dat 

hy aIle deugde moet besit. Die opvoeder is 

iemand wat altyd in die IICoram publicoll werk

saam is; daarom moet hy netjies gekleed weese 

Dit is daaroru o.at so baie onderwysers die ge-

vaar loop dat hulle pedante word. am die 

(1) Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/12/34 bls. 236. 
(2) II II II " II Ii 1/2/41 bls. 234. 
( 3 ) It It II tI tI " 1/4/37 b 1 s. 378. 
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93. 

rede moet hulle die mate van persoonlikheid h~, 

wat hulle bokant diegene verhef, wat hulle moet 

lei. Hulle moet egter versigtig wees hoeveel 

en hoe hulle vGn hulself gee (1). 
, 

Cillie is ven mening dat persoonlikheid 

by die mens aangekweek ken word (2). 

(c) Die Eienskappe van di~ goeie Onderwyser. 

-.. (i) Een van die ongeskrewe wette waardeur die SkOr)l 

en onderwyswerk beheers word, is dat die opvoeder 

In voorbeeld vir sy leerlinge moet weeSt Die 

onderwysers neem die wet aan deurdat hulle heel 

dikwels hulself, hul eie knapheid en werk vir 

hUlle leerlinge voorhou as In ideaal om na te 

strewe. As die opvoeder die stelling aanvaar 

dat sy werk die doel beoog om die kinders vir 

die lewe voor te berei, moet hy vir hulle vtys 

hoe om te lewe en moet hy self lewe. fn Lewe 

van plesier en singenot beteken die dood. As 

In mens eerlik opbouende vermaak en plesier ge-

niet het,moet dit hom vir sy werk Ius gee, 

sy werk veraangenaam (3). 

Op die vreag of dio onderwyser tn voorbeeld 

vir sy leerlinge kan wees, moet Cilli~ beves-

t igend antwoord. As kinders klein is, doen 

hulle. Daar kom In neutrale periode en by 

rypheid heg die kind hom aen een of ander onder-

wyser. 

(1) Loubser, J.S. : Notas von Cilli~ 1921. 

(2) 

(3) 

Kuyler, H.A. : " " fI 1946. 

Adams, John: The Teachers many Parts bls. 237. 
Artikels van Cillie in Die Unie 1/10/22 bls. 
86, en 1/3/23 bls. 171. 
Taute, Ben :Opvoedende Onderwys bls. 314. 
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rede moet hulle die mate van persoonlikheid h~, 

wat hulle bokant diegene verhef, wat hulle moet 

lei. Hulle moet egter versigtig wees hoeveel 

en hoe hulle vGn hulself gee (1). 
, 

Cillie is ven mening dat persoonlikheid 

by die mens aangekweek ken word (2). 

Cc) Die Eienskappe van di~ goeie Onderwyser. 
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t igend antwoord. As kinders klein is, doen 
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Artikels van Cillie in Die Unie 1/10/22 bls. 
86, en 1/3/23 bls. 171. 
Taute, Ben :Opvoedende Onderwys bls. 314. 



94. 

As daar antipatie by die onderwyser teenoor die 

kind is, ken die kind deur hom in die verderf 

gestort word. "Woorde wek maar voorbeelde trek," 

bly altyd waar (1). 

Die algemene begins,,,,l moet sterk op die 

kind afgedruk word, nl. dat hy hom moet hou by 

die dinge wat by sy ouderdam pas. 'n Opvoeder 

moet egter d8.ErOp let ('.e t sy voorbeeld, sy eie 

opgevoedheid 'n sterk indruk op sy leerlinge maak. 

Wanneer onderwysers, bv. rook, moet hulle selfs 

daarmee respek afdwing (2). 

(i;1. ) Aan die tinuperrima intrantibus" tot die profes sie 
I wil Cillie meedeel dat hulle menses gaan op-

voed. Hy wil hulle vra wat hul geloofsbriewe 

is. Die geloofsbrief is nie d sertifikaat 

en ook nie die getuigskrif nie. Hierdie dinge 

is uiterlike goed wat dikwels nie veel werd is 

nie. Die geloofsbrief moetwees die eie op-

voeding, die e opgevoedheid, die eie karakter 

wat vir die wordende mens In model moet wees om 

syne na te modellcer. 

Op die onderwyser se geloofsbrief moet 

verder staen: Geesdrif vir sy werk (3). 

(iii) Die opvoeder moet d kind, en veral die arm 

(1 ) 

(2) 

(3) 

en minderbevoorregte kind, inspireer en aan

moedig deur in persoonlikc aanraking met hom te 

kom. Die meester moet nie gedurig steun en 

Loubser, J .S • • Notas van CilliJ 1921. • 

Artikel van Ci~lid in Die Unie 1/9/35 bls. 39. 

Artikels 11 11 n n n 1/1/38 bls. 266, 
en 1/12/30 bls. 154. 
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kreun oor sy werk nie maar hy moet sy werk met 

blymoedigheid en opgewektheid do en om sodoende 

die kind aan te steek om dieselfde te doen (1). 

In nege uit die tien gevalle neem die volwasse 

mens dieselfde houding teenoor sy lewenstaak in 

as wat sy onderwyser teen~or sy werk ingeneem het 

(2). 

Op opvoeders Wl::lt aspirant-onderwysers oplei, 

rus in hierdie opsig 'n groot verantwoordslikheid, 

omdat so be van hulle leerlinge hulle manier 

en hulle gesindheid in hul onderwys gaan volg 

(3) • 

Vir die lui onderwysE,r is daar geen plek 

in die opvoeding en onderv.'Ys nie, nou en tot 

in der ewigheid. Die inspirasie moet by die 

opleiding begin. By die strewe daarna word 

nie genoeg rekening met die menslike natuur gehou 

nie (4). Die apvneder kan aIleen andere in-

spireer as hy volgens regte waardes leef deur 

te so na waarhcid, nc. wat g'Jed en mooi is, 

omdat daar soiets as deug is (5). 

(iv) Die volgende eis vir In opvoeder is dat hy ge

sond, sterk en mooi moet weese Wat Cilli~ by 

mooi bedoel, is dat hy In mooi gesonde houding 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

vir sy klas m:')et aanneem. Die wetenskap het 

n('u saver 8langaano.e gesondheid gevorder dat di t 

lE:ttE:rlik vir iemand onder veertig jaar onnod 
I 

Artikel van Cillie in Die Unie 1/2/28 bls. 210. 

II " " II 1\ Ii 1/2/44 bls. 184. 
Die Burger 11/7/18. 

Artikel van CilliJ in Die Unie 1/2/38 bls. 210. 

Ons Lend 27/5/22 en 22/12/27. Artikels van Cilli~. 
• 
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" geword het, tensy d siekte of kwaal oorgeerf 

is, om siek we !;: S • As 'n ond erwyser v,~'or 

'n klaa van k,inders wil staan en dac:.r waardig 

as iemand wat moet i, as In model wil staan 

moet hy sand wees, gesond voel, gesond lyk, 
\ 

gesond praE~t en sond handel (1). 

As hy In kunstenaar moet w::es om goeie onder-

wys te gee, hy dit ~et 'n sieklike liggaam 

nie doen nie (2). 

(v) Die ondE:·rwyser is die werklike leier van d 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

volk, omdat 

het, bou. 

volg 

op die fondament wat hy g 

Die eerste denkers het tot d ge-

gekom dat die skoolmeester$ van 

die w@reld vandag w~reldvrede deur leiding wat 

hulle moet gt)e, moet bewerkstellig. Die op-

voeder moet 'n /)nbaatsugtige, onbevooroord 

leier weese By lei omdat hy nie anders kan 

nie. Hy lei by die grasie Gods. Hy deur 

sy voorbeeld, sy wo(')rd:, sy dade, sy hoof, sy 

hart. Hy i in stilte. Hy 1 padlangs. 

Hy na ideale (3). 

As d opvoeders Vlerklike leiers is, moet 

hulle in elke kind we.t skrpnder of dom is, die 

m00nt leier van die land sien. As die 

onderwyser andere -Nil lei, m.oet hy se kennis 

bes ,oplciding geni§t bet (4). 

Ons nd 22/12/27. Artikel van Cilli~ in Die 
Unie 1/2/28 bls. 210. 

Putter, H.P. Paedagogiese Fragmenten bls. 48. 

Artike1s van Ci11i~ in Die Unie 1/11/27 bls. 
4, en v~n 1/3/32 bJs. 315. 

e Burger 11/11/15, 2/7/20. Is van CilliJ. 
DiE, Unie 1/1/26 bls. 191. If II II 

CO(stz e, J. Chrls : Die rvT.oderne Opvoeding 
bls. 24-29. 
Keyter, J. de W. : Dringende Vraagstukke in 
ons Opvoeding en Onderwys bls. 97 en 319. 
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(i) Sommige opv~)edkundig('!s gaan van die standpunt 

uit: "Praeceptor nascitur non fit Ii (1). 

Tot op sekere hoogt9 is dit waar, maar 

as daar gewag moet word tot daar genoeg onder-

wysers gebore Tfmrd, kan I n mens nooi t vorder 

nie (2). 

,Die feit dat in byna 81 die lande van die 

w~reld dit onnodig geag word om die hoogste 

gra2dmfJesters op te lei, is bewys dat die ware 

onderwy~38r gebore 'INord. In TIIiens leer onderwys 

gee deur prClktiese (:"!rv[!ring. Baie van die beste 

meesters het nooit opleiding gehad nie en baie 

van die wc: t opf,81o i 1.8, beteken nie veal nie. 

iemand talent het om onderwys te gee, help 

die opleiding hom tot In sekere mate maar as 

hy nie die talE'nt bes:i.t nie, sal d beste 

opleiding hom nie v~el b~Dt n~e. Op enige ge-

bied van die levJe, as ! n In(::)ns talsnt of kunc'i, €;-

heid centre!, lUet m«n~oe dt t deur deskundigf)s 
11 

verder ontwE<:.kel en ci.o'n nIles in sy vermoe 

om die beste daarvnn onder l,,,;j.ding en opL3ic~ing 

te laat word. Daor is nog nie 1.ie iocale op-

leiding van onderwysers nie orr.dc:t die ond rwys(;rs 

te min ken en te min weet (3)~ 

Een V£U1 die ?;rootstc hindE::::,pale in die op-

voeder se wcrk is oat hy nic:; genoE.'g ken niE; ·en 

ook nie genoeg w0et nie. 
t 

(1) Loubser, J.S. : Notas van Cillie 1921. 

(2) Ibid. Jasper, Joseph, J. ~ Journal of Chemical 
Education Nov. 1937. I 

LoubseT, J.Se ~ Hotc":; ,TenCil (31921. 

(3) Dewey, John: First Ysortook of John Dewey 
Society bls. 41. 
Die Burge~ 30/4/36 en 2/7/20. A~tike1s 
VEr~ Cillie. 
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Hy ken wat hy doelbewus en opsetlik geleer het; 

hy w8et wat hy niG juis doelbewus en opsetlik 

geleer hot nie. 'Oit laasgenoemde word afge-

lei dat die ondurwy'ser bre,:d en algemeen onder-

leg moet wees (1). 

Die pro s!3ionele man moet hom ondorwerp 

aan d leiding v£\n iemE;nd wnt kennis het wat 

hy hom m8edeel. As die opvoeder mense uit die 

donker vdl lei, !"!loet hy 8811' daardeur gegaan 

het. ts wat 

uit homself moet kom. Die metodiek wat hy leer, 

moet net In soort bemosting van sy eie metodiek 

wees en hy ~oct nie d rnotodiek van die profes-

sor blindelings volg nj e (2) • 

Die sukSE'SV 1e ond rwys8r word in die eerste 

instan? ie dellr natuurli ke a8,nleg gt~kenrrel'k. 

Verde r moet hy die kenr:J.S vc:'n die metode c:m filo-

so e VHn ondE.rwys deelegtig Wf:.'2S en ondervin-

ding besi t • Al w~t die oplciding kan gee, i8 

die nnis van metoda 8n d fil0801'ie vr~n omkr-

wys. Ond(rwysers rheal hulself van jaar tot 

jaar en noem 6i t ondervinding. Dit is egter 

nie ond~rvinding ni.:::. 

weer ni\.? in stB.i:::t om hul ondervindings te inter-

pret 8r nie (3). 

Cilli~ word hoe meer 6 ~rvan oortuig 

dat daar nog nooit - . t d . ill ,~on ,;orlng ,ran die 

Groot MN,'ster - iemand or arde W8S, '!Nat ge-

andr':'1' mense behoorlik to 1 r en op tc voed nie; 

(1) Die Burse~ 
Cillie. 

(2) Loubser, J.S. 

(3) Ibid. 

/2/17 s:n 11/4/18. 

NotE: S ;Tan C 

Artilrels van 
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daarom moet die opvoeder se strewe wees om meer 

kenr:ds van die ond rv\rys -en opvoeding te kry 

en veral wysheid om beter werk te doen, die 

regte aanpassing en meer waardering. As die 

opvoeder konnis en wysheid het, sal hy sy mede-

mens k&n help om nie moedeloos in die stryd 

van die lewe te word nie. Wat die w~reld van-

dag nodig het, is bot(.or toegeruste onderwysers 

wst honderd persent vir hulle taak opgewasse 

is (1). 

(ii) Die onderwyser moet groei en ontwikkel in die 

werk wat hy doen, want stilstand is Dgteruitgang 

(2) • 

Cilli6 weet nie of hy al ooit self les gegee 

het nie of ooit In cnder les hoor gee het me, 

o~ hy het gevoel d thyself, dat d ander mees-

ter, te ~in weet orr die les goed te gee en in-

teressant te maDk. As hy nie to ~in van die 

onderwerp af weet nie, de;n weet hy te min Ven 

die sielkunde en gevoelens van sy kIDS. Al 

het die opvoeder genoeg boekekennis, ontbreek 

hom tog nog die mate vn w~reldkenr.ds en mense-

kennis wat d ointlike basis moet woes waarop 

enige meesteT se kennis gefundeer moet wees, 

as hy werklik In meester wil weese As In roens 

so ver korn dat hy te slis is om In ander mens 

te leer, is hy op sy domste. GeL:;crdheid 

en sliroheid bestaan mcpstMl daerin dat 'n mens 

d dinge in hul regte pf~rspektief, in hul ware 

verhouding sien en d regte waarde daaraan heg. 

(1) Artikel ven Cillie in Die Unie 1/1/47 bls, 145. 
Die Burger 1/2/17. Artikel v~n Cillie. 
Adams, John : The Teachers Many Parts hIs .240. 

(2) Artikels van Cil1iJ in Die Unie 1/2/45 bls. 146, 
en 1/3/38 bls. 266. 
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(1) Artikel ven Cillie in Die Unie 1/1/47 bls, 145. 
Die Burger 1/2/17. Artikel v~n Cillie. 
Adams, John : The Teachers Many Parts hIs .240. 

(2) Artikels van CilliJ in Die Unie 1/2/45 bls. 146, 
en 1/3/38 bls. 266. 
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100. 

Onderwys gee of kennis meedeel, soos dit soms 

verkeerdelik genoem word, beteken ~die laaste 

instansie die poging om tussen die denkvermo~, 

die verstand, die gees aan die eenkant en die 

leerstof of die les acm die anc:erkant In sekere 

verband te kry. Om dit te kan doen, moet die 

meester die leerstof magtig wees maar hy moet 

ook in staat wees om die leerstof in die lig 

van sy leerlinge te sien. Die meester moet In 

kind kan wees (1). 

Volgens Cillie se beskeie mening is dit 

tyd vir In onderwyser am op te hou met andere 

te onderrig die dag wanneer hy ophou am te dink 

oor wat hy doen en wa2rom hy doen wat hy doen 

(2). Vir hom lyk dit dat, as In onderwyser 

nie meer behoefte voel am met 3~der gedagtes oor 

sy vak te wissel nie, am nuwe maniere van aan

pak te probeer nie, sy skool uit is en hy in In 

sleur verkeer. Gedurig studeer is absoluut 

noodsaaklik, nieteenstaande al die sleurwerk, 

sosiale pligte, teleurstellings en moeilikhede 

langs die pad (3). 

Net so noodsaaklik is dit dat die onder-

wyser gedurig die vrabg moet s~el of sy metode 

die regte is, of die leerstof lie regte is, 

of sy werk lewe of dood is. Die vraag wat die 

opvoeder hom moet stel, is: "Waar kry ek die 

Kuyler, R.A. : Notas van Cillie 1946. 

Die Unie 1/1/38 bls. 266 en 1/10/37 bls. 127. 
Artikels van Cilli~. 

Artikels van Cilli4 in Die Unie 1/1/38 bls. 266, 
en 1/10/37 bls. 127. 
Overn, A.F'. : The Teacher in Modern Education, 
bls. 227. 
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101 • 

• 
kind en waar wil ek horn bring in hierdie vak? D.) • 

In die vooruitstrewende w~reld van vandag 

het die opfrissing van die onderwyser werklik 

In baie dringende vraagstuk geword (2). Die 

opvoeder moet baie aanknopingspunte i .v.m. sy 

werk kry, maar die gevaar is dat, wanneer daar 

te veel is, hy kan afdwaal. Hy moet weet 

watter stof hy moet aanbied; sy skema moet duide

lik in sy hoof wees (3). 

4. VERHOUDINGE V}",.N DIE ONDERV\lYSEB.. 

(a) Tot sy_~.leerlinge. 

(i) In noue verband met die verhouding van die on~er

wyser tot sy leerling is die kwessie van die 

gesag van die opvoeder. In Nens handhaaf sy 

gesag deur 2y persoonlikheid (4). 

Die vraag is of die gesag van die onder

wyser op uiterlike mag of wet in "loco parentis" 

berus. Hy kan die kind bestraf, teregwys, ver-

maan en ook strafe As die verhouding van die 

onderwyser teenoor die publiek en ouers op In 

goeie voet is, sal voorgenoemde vraag nie opkom 

nie. As sodanig "in loco parentis" het die 

onderwyser sekere gesag wat die wet hom toelaat. 

Die onderwyser kom ook li:in loco magistratus II 

want hy moet reg laat wedervaar. Die inspek-

teur weer is die bemiddelaar, die toets om te 

sien dat die meester sy plig teenoor die kind 

, 
(1) Artikels V8n Cillie in Die Unie 1/10/37 bls ;127 a 

Die Bu!ger 2/7/20. 

(2) Artikels van Cilli~ in Die Unie 1/11/37 bls .171. 
Dunkerley & Kingham : The Assistant Master 
bls. 238. 
Kuy1er, H.A. : Notas van Ci11i~ 1946. 

(3) Loubser, J.S. : Notas van Cil1i~ 1921. 

(4) Ibid', 

---~~ .. ---. 
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en die publiek dO.en (1). 

Die onderwyser handhaaf sy outori tei t ,deu, 

middel van straf; deur respek van d kant van 

die kind. Hy moet nie sy gesag deur middel van 

geweld uitoefen nie maar deur middel van sy per

soonlikheid regeer, want die mens het nie meer 

die nodige vrees vir straf nie. In 'n ideale 

skool met 'n ideale samelewing as agtergrond, 

is daar nie liggaam1ike straf nie (2). 

(ii) Gesag berus op persoonlikheld wat as uitwerking 

het 'n goeie verhouding tussen leer1inge en 

(1 ) 

(2) 
(3) 

(4) 

onderwyser. Baie onderwysers probeer om die 

goeie verhouding deur goedkoop populariteit te 

verkry; om altyd maar toe te gee; om altyd na 

die mond van die kinders te praat. Hiercie 

goedkoop populariteit beantwoord op die lange 

duur nie. Die goeie verhouding moet deur goeie 

werk en ware belangstelling van die kant van 

die opvoeder kom. Kinders vind baie gou uit of 

'n onderwyser met In g€'es van werksaamheid besiel 

is (3). 

As In opvoeder In goeie verhouding tot sy 

leerlinge wil behou, moet hy in die kind, in 

sy opvoedbaarheid glo,- die kind vo.rtrou~ l;pf

h~ en die dinge wat by die kind wil help om 

te er, ken; in die dinge glo en hulle self 

deurleef. As hy aan die vereistes voldoen, 

sal hy mense help om self te leer en hulle self 

op te voed (4) • , 
Loubser J.S. : Notas van Gillie 1921. , 

Die :Surger 18/7/18. Artikel van Cj.llie. 
Taute, B. : Skoolhoof, .Assistent en } .;.'of'c>~ sje 
bls. 45. 

Ibid , 
Artikel van Gillie in Die Unie 1/2{34 bls. 236. 

Loubser, J.S. :,Notas van Gillie 1921. 
Artikels van Gillie in Die Unie 1/1/45 bls. 126, 

en 1/2/44 bls. 154. . 

102. 

en die pub1iek dO.en (1). 

Die onderwyser handhaaf sy outori tei t ,deu, 

midde1 van straf; deur respek van d kant van 

die kind. Hy moet nie sy gesag deur midde1 van 

gewe1d uitoefen nie maar deur midde1 van sy per

soonlikheid regeer, want die mens het nie meer 

die nodige vrees vir straf nie. In 'n ideale 

skoo1 met 'n idea1e same1ewing as agtergrond, 

is daar nie liggaam1ike straf nie (2). 

(ii) Gesag berus op persoonlikheld wat as uitwerking 

het 'n goeie verhouding tussen leer1inge en 

(1 ) 

(2) 
(3) 

(4) 

onderwyser. Baie onderwysers probeer om die 

goeie verhouding deur goedkoop populariteit te 

verkry; om altyd maar toe te gee; om a1tyd na 

die mond van die kinders te praat. Hiercie 

goedkoop populariteit beantwoord op die lange 

duur nie. Die goeie verhouding moet deur goeie 

werk en ware be1angstelling van die kant van 

die opvoeder korn. Kinders vind baie gou uit of 

'n onderwyser met In g€'es van werksaamheid besiel 

is (3). 

As In opvoeder In goeie verhouding tot sy 

1eerlinge wil behou, moet hy in die kind, in 

sy opvoedbaarheid glo,- die kind vo.rtrou~ l;pf

h~ en die dinge wat by die kind wil help om 

te er, ken; in die dinge glo en hulle self 

deurleef. As hy aan die vereistes vo1doen, 

sal hy mense help om self te leer en hulle self 

op te voed (4) • , 
Loubser J.S. : Notas van Gillie 1921. , 

Die :Surger 18/7/18. Artikel van Cj.111e. 
Taute, B. : Skoolhoof, .Assistent en } .;.'of'c>~ sje 
b1s. 45. 

Ib1d , 
Artikel van Cil11e in Die Unie 1/2{34 b1s. 236. 

Loubser, J.S. :,Notas van C11lie 1921. 
Artike1s van Cillie in Die Unie 1/1/45 bls. 126, 

en 1/2/44 b1s. 154. . 



103. 

Dit is Die moeilik om in die mooi, netjiese, 

knap en aangename seun en dogter te glo nie maar 

om in die slordige, onnette seun of dogter te 

glo, het die opvoeder 'n baie groot geloof nodig 

(1) • 

Sonder daardie geloof word die onderwys

en opvoedingswerk niks anders as sleurwerk, 'n 

spotterny nie, en voer die onderwyser niks uit 

nie (2). 

As die verhouding van die opvoeder tot sy 

leerlinge reg moet wees, moet hy In aangename 

atmosfoer in die klaskamer skep. Daar is 'n 

klassieke geseg(}e dat daar net twee soorte onder

wysers is; die wat hul vak ken en die wat kin

ders lief het. in Beter klassifikasie sal wees: 

Onderwysers wat In aangename atrrosfeer in die 

klaskamer bring en onderwysers wat dit nie doen 

nie (3). 

Die kenmerk van In opgevoede mens is dat 

hy sy gENo.al kan bateuel (4) 

Om die goeie verhouding te bewaar moet die 

opvoeder die kind se persoonlikheid eerbiedig 

en hom met liefde, grootmoedigheid en regver

digheid help o~ sy sluimerende talente te ont

dek; hy moet hom help q;rn as individu en as 

burger In dieper, gesonder en nuttiger lewe te 

voer ( 5) • 
I 

(1) Die Burger 11/7/18. Artikel van Cillie. 

(2) Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/10/39 bls. 114" 

(3) " II " " " II 1/2/44 bls. 154. 

(4) 

( 5) 
" 

" 

It Ii 

" 

" " 
II 

" 
" 

1/10/39 bls. 114. 

1/5/42 bls. 342. 
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Die onderwyser wet dikwe1s praat van hoe 

dom, lui, sleg, or.gehoorsaam, agteloSig en 

onverantwoordelik die kinders en jongmense van 

vandag is, kan nie opvoed nie. Wanneer die 

onderwyser nie net a1tyd die slegte in die kin-

ders sien nie, maar ook die goeie, sal daar 'n 

goeie gesonde verhouding ontstaan en die op

voedingswerk sal gevo1g1ik beter vorder (1). 

As die opvoeder dee1neem aan en be1angste1 in 

die bedrywighede'van kinders en die werksaam

hede van hu1 oregew1ng na skoo1ure, sal die goele 

verhouding daardeur versterk word (2). 

(b) Tot die Mede-onderwysers. 

Daar behoort tn hart1ike samewerking onder 

aIle onderwysers op diese1fde skoo1 en meer in die be-

sonder met die skoo1hoof te weeSe Die werk, die keuse 

en toepassing van die metode van onderwys en dissip1ine 

is die gesament1ike werk van a1 die onderwysers. Daar 

moet ook eenheid van optrede weese Verder sal onder-

wysers nooit hu1 ko11egas kritiseer voor mense wat nie 

san die professie behoort nie maar hu11e verdedig rne-

kaar gesament1ik en indiwiduee1 deur dik en dun. Onder-

wysers moet lojaa1 aan mekaar weese Hu11e moet nie 

van die een kind teenoor tn ander kind minagtend praat 

nie. E1ke onderwyser behoort ook met simpatieke en 

opbouende toesig van die hoof tevrede te wees. 

(1) 

(2) 

t 
Artike1 van Ci11ie in Die Unie 1/10/42 b1s. 

79. 
Die Burger 11/11/45. Artike1 van Cjl1ie. 

Artikel van Cillie i~ Die Burger 8/12/31. 
Artike1 van Cil1ie in Die Unie 1/6/28 
bls. 317. 
Adams, John: The Teachers Many Parts b1s. 
2q. 
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Teenoor die skoolhoof moet die assistente 

volkome lojaal wees en hom hulpvaardigheid betoon. As 

onderwysers onderling en teenoor hul hoof getrou is, 

sal hulle ook getroue lede van onderwysersvereniginge 

wees om sodoende as 'n eenheid te kan optree (1). 

(c) I~die Samelewing. 

Waar die opvoeder ookel in die samelewing 

optree, moet hy hof1ik, beskeie, fatsoenlik en beskaafd 

optree. Hy moet sy plek ken. Hy moet leer hoe om 

teenoor sy meerderes, sy minderes, oUer mense en kinders 

op te tree. Om skoolmeesteragtig te wees of op In 

kruiperige voetvallerige Manier hom voor te doen, is 

afkeurenswaardig (2). Hy moet beskaafde 1ewensnorme 

aankweek; die ander man se standpunt sien en billik 

(3) • 

Die opvoeder moet nie onverskillig teen

oar die toestand w2arin die w~reld gedurende en as gevolg 

van die jongste oorlog geraak het, staan nie, aangesien 

die jong geslag vir baie jere onder sy toesig en invloed 

gestaan het (4). 

Die onderwyser moet aan die een gedagte 

vashou: In elke kind en in elke mens steek dear iE;ts 

goed s • Sy onder'.~rys, sy omgang met hOIl1, sy dade, sy 

woorde, moet die mens help om daardie goeie e nskappe 

uit te bring, te verwesenlik en uit te lewe. As die 

onderwyser in daardie verhouding teenoor sy mede-

mens staen nie, moet hy maar die onderwys vaarwel 

(1 ) 
r 

in Die Burger e/12/31. Artikel van Cillie 
" II II II " Unie 1/8/36 bls. 52. 

(2) " II II II II 11 1/6/45 bls. 234 & 
1/1/41 bIs. 206. 

(3) II " " 11 II It 1/10/42 bls. 79. 
Die Burger 11/7/18. 

(4) 
I 

Artike1 van Cillie in Die Unie 1/6/45 bls. 234. 
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toeroep (1). 

Die onderwyser wat 'n grief teenoor iemand 

of sy omgewing het, kan nie In gesonde inv100d uitoefen 

nie. Die 1eerlinge van sodanige onderwyser moet die 

ge1ag betaal. Hu1le kom, sonder dat iemand dit weet, 

onder die invloed vcm die gemoedstoestand van die onder-

wyser (2). 

Die opvoeder moet g10 in die harte1ike 

samewerking met die same1evYing vir die verwesenliking 

van sy opvoedingsdoe1. Hy moet hom vereense1wig met 

aIle bewegings wat die beskerming en opheffing van d~.~ 

kind ten doe1 het (3). Opvoeding is geeste1ike werk 

en die mens wat daarmee besig is, moet geeste1ik gesond 

wees. As die verhouding tEenoor sy medemens nie reg is 

nie, kan dit teenoor sy God nie reg wees nie. So 'n 

mens is nie geeste1ik gesond nie. Hy kan nie opvoed 

nie (4). Wannc'er buitestaanders die onderwysers 

se werk kri tiseer, bar t o.i t niks om 'n vycmdigE: houding 

te openbEar nie, want daaroeur verloor die pub1iek. ver-

troue in die meester se werk. Dit p1aas die opvoeder 

in 1 n baie onbenydenswac:,rdige posisie in dfe same1ewing. 

Hy moet verdraagsaamheid, sonder papbroekigheid, aan 

die dag 1~. Hy moet mense se siens,Nyse bi11ik sonder 

om sy eie beginse1s prys te gee. Dit is nie net moei-

1ik nie maar In kuns. 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

Artike1 van Gi11i~lin Die Unie 1/12/45 b1s. 126. 
Die Burger 8/12/31. 

I 
Artike1 van Gillie in Die Unie 1/7/39 b1s. 3. 

" II 

Overn, A.F'. 
b1s. 241. 

II 1i II 11 1/5/42 b1s. 342. 
: The Teacher in Modern EdUcation 

I 

Artikels van Gillie in Die Unie 1/4/37 b1s~ 
375 en 1/5/42 b1s. 342. 
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Die opvoeder moet die Afrikaanse jeug help 

om in die regte verhouding tot sy eie nasi0 te staan. 

Hy moet hom nasie- bewus en nasie-trots maak sonder dat 

hy aan andersgesindes aanstoot gee •. Hy kan agting en 

waardering vir vreemde gewoontes, taal en tradisie h~ 

maar liefde kan hy nie daarvoor koester nie (1). 

(d) In Burgerlike Sake. 

(1) Van outoriteitswe~ moet onderwyser's hulle aan 

tugregu1aSies onderwerp w88rdeur hulle In groot 

deel van hul selfstandigheid vsrloor. Tug-

regulas s as sodanig behoort uitgeroei te word 

(2) • 
II 

Dit is onmoontlik om hoe ideale aan-

gaende die opvoeding te h~ wenneer opvoeders 

as minderwaardiges beskou word en deur dwan
u 

maatreels in toom gehou moet word (3). 

Die betrekking ven In onderwyser is 'n 

By moet meer doen as wat die wet heilige. 

voorskryf. Namate die amptelike posisis ven 

die opvoeder deur wette, ordonnansic,s, be

palinge en regulasies vaster omlyn word, word 

ook die neiging sterker om slegs te doen wat 

" volg0ns wet geeis en verwag word. In p12as 

dat die onderwyser mens is, word hy net 5005 

baie amptenare en dagloners, iemand wet by 

die uur werk. So vlOrd d intierne en mens-

like vorhouding tussen hom en sy omgevTing In 
II 

puur offisiele (4). Deur benouende en 

(1) Art~kel van Cilli~ in Die Unie 1/8/36 bls.,42. 
Die Burger 8/12/31. Artikel van Cj 111e • 

Die Burger 5/7/17 en 15/6/16. Artikel van C. 

" Ii 11/4/18. II 11 " 
" " 18/7/18 en 2/12/15. ,,11" • 
Adarrs, John: The Teachers Many Parts bls. 45. 
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108. 

en drukkende regulasies word die opvoeder wat 

dag na dag met mensesiele te doen het en wat 

dit in sy mag hat om siele te vorm of te ver

vorm, afgedrUktot die niveau van 'n dagloner. 

As 'n mens iemand aan aIle kante m.et wette 

en regulasies omsingel, sodat hy horn sedelik 

en redelik sal gedra, word sy siel eng, sy 

sedelike gevoel verdor, sy hart word koud en 

sy entoesiasme word gedood; hy word In masjien, 

'n wese sonder inisiatief. Die eerste begin

sel van aIle pedagogiek van aIle tye is: 'n 

Mens moet die kinders vertrou, indien 'n mens 

hulle sedelik wil vorrn en opvoed. Hoe sal 'n 

meester nou wat nie vertrou word en ook geen 

vertroue werd is nie, die kinders aan sysorg 

toevertrou, vertrou? (1). 

As vry mense en as ontwikkelde burgers 

vE:n die semelewing wat vir die geestelike en 

sedelike vorming VEn die opkomende geslag ver

antwoordelik is, mag opvoeders nie toelaat dat 

die wetgewers hul vryhede as burgers inkort nie. 
t 

Cillie is V8n mening dat daar 'n greintjie 

waarheid in die opvatting teen die vryheid 

van die mcesters is, in soverre, de.t, as hulle 

sou p~obeer orn die een of ander politieke leer 

in die skool in te voer of te leer, die publiek 

hom. daartGen sa] verset, net soos hy horn sal 

verset as In onderwyser sou probeer om in die 

skool dogmatiese godsdiensonderwys in te voer, 

wat in stryd met die leer van die Ollers van 

die skoolkinders is. 
I 

Dit is vir Cillie 

I 
(1) Artikels van Cillie in Die Unie 1/1/16 bls. 177. 

Dj.e Burger 31/8/16. 
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, 109. 

duidelik dat geen onderwyser moet toegelaat , 

word om sy p~litieke opini~s in die skoal te 
, 

verkondig oie. Die vryheid van die opvoeder 

sal een van die middele wees om die status 
II 

van die onderwyser in di~ oe van die publiek 

te verhoog.· Die'opvoeder moet vry wees om 

buite die skool sy mening vry te kan uitspreek; 

hom verkiesbaar te stel as skoo1raads- o~ 

skoolkommissielid. As hy verstandig is, sal 

hy geen voorvegter van die een o~ ander poli

tieke party wees nie en sal hy hom ook nie 

in die party-politiek begewe nie. As hy dit 

tog doen, moet hy die gevolge daarvan ly (1) 

Dielfsregulas s moet daar vir die onder

wyser en die Departement wees maar hu11e moet 

nie vernederend wees nie. Hulle moet b1yke 

van gesonde verstancl, mensekennis, bevordering 

van die onderwys, g .. :;€; (2). 

(ii) Dit is d burgerlike plig van die onderwyser 

dat hy in sy gemeenskap op verstandige en oor-

deelkundige wyse die 1 ing sal neem in aan-

geleenthede wat bevordel'ltk is tot die 

opbouing van die gemeenskap, want die aanraking 

mot die gemeEmskap sal In heilsame invloed 

op sy eie werk in die skool h~. Sy deelname, 

bv. aan d godsdienstige en kerl·n ike lewe 

van die Suid-Afrikaanse gemeenskappe is ab

soluut noodsaaklik (3). 

(1) Artikels van Cilli~ in Die UnjP 1 11/16 bls. 
177. Die Burger 25/3/20. 

(2) Die Burgyr 24/2/16 en 20/4/16. 
Cillie. 

Artikels van 

(3) 
. , 

Bosman, A. : Notas van Clll 1931. 
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110. 

(iii) Dit is absoluut noodsaaklik dat opvoeders wat 

met die siel van die nasie se kinders werk 

uit die nasie se kinders self moet kom. Hul 

staatsopvatting moet in ooreenstem~ing met die 

van die opvoedeling weeSe Nasiebou moet van-

selfsprekend in die skole weese Deur die ver-

kondiging van patriotisme is dit nie nodig' om 

andersdenk.endes seer te maak nie (1). 

(e) DIE SKOOLHOOF EN DIE ASSISTENTE. 

(a) Die Skoolhoof en die ~ivate Lewe van Assistente. 

Persoonlik dink Cilli~ dat die hoof van 

In skool nie geregtig is om in die private lewe van 

sy assistente in te gryp nie, tensy hy bewys kan lewer 

dat hulle buitensporigheid buite die skool In skadelike 

ui twerking op hul onderiArys in (:lie kla.s het. Tensy 

die hoof buitengewone tak en mensekennis besit, kan 

hy, deur onverstandig op te tree, die verhouding tussen 

hom en die betrokke onder~~sers vir altyd b8derw8. 

Soremige hoofde bespreek sorntyds sake 

van hierdie aard in die alge~een op personeel-ver-

gaderings sonder vcrwysing na enige spesifieke per-

soon. Ander hoofde kry die skoolkommissie om cie 

betrol:<ke onderwysQrs te ve!'Jl1aan. (2) • 

In die laaste instansie word die vey-

" houding tussen mense volgens wet bepaal en gereel. 

(1) Die Burger 21/12/31 en ~/12/26. 
Artikels van Cillie. 

I 

(2) Artikels van Cillie in Die Onie 1/9/35 bls. 
39. 
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Ill. 

As In prinsipaal hom op die wet moet beroep om iets 

deur sy assistente gedaan te kry, of die assistente 

die wet inroep em hulle teen hul hoof te beskerm, 

word die skoolwerk seker daardeur nie veraangenaam 

en bevorder nie(l). As Cilli4 vandag aan die hoof 

van 'n skool sou staan, sou hy saam met die personeel 

neerl~ wat beskou moet word as behoorlike, beskaaf-

de en hoflike gedrag teenoor mekaar. As daar lede 

van die pereoneel is wat nie wil meedoen nie of wat 

daarvan afwyk, sou hy drasties teen hulle optree. 

Die personeel van 'n.skool het 'n waardigheid wat 

hulle moet handhaaf. Die onverskilligheid of laks-

heid van een lid kan die naam van die hele personeel 

bederwe ( 2) • 

Hoofde mor::t nie in die openbaar oor 

hulle assistente se swakhf;Joe ui twei nie maar hulle 

inteendeel beskerm deur dik en dun. Dit is nie 

altyd maklik nie en 50ms lyk oit na oneerlikheid maar 
1 

dit is nou eenrnaal Cillie se oortuiging dat 'n hoof 

van 'n skool ook teen sy assistente lojaal moet wees. 

As oor assistente se tekortkomings gepraat word, moet .. 
dit offisieel gedoen word in die vergaderings van die 

skoolkommissie wat 'n slote vergadering is. By 

die opvoeding van die volk S8 ltinders is te veel op 

die spel as daar ligsinnige en onverantwoordelike 

dinge mag ges~ Em gedoen word oor mense wat met die 

opvoeding te doen het (3) •. 

(1 ) Artikel 
, 

van Cillie in Die Unie 1/4/37 
bls. 378. 

(2) Artikel van 
1 

Cillie in die Unie 1/7/45 
bls. 3. , 

I 

(3) Artikel van Cillie in Die Unie 1/7/39 
bls. 3. 
Taute, Ben . Opvoedende Onderwys bls • • 105. 

Ill. 
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en bevorder nie(l). As Cilli4 vandag aan die hoof 

van 'n skool sou staan, sou hy saam met die personeel 

neerl~ wat beskou moet word as behoorlike, beskaaf-

de en hoflike gedrag teenoor mekaar. As daar lede 

van die pereoneel is wat nie wil meedoen nie of wat 

daarvan afwyk, sou hy drasties teen hulle optree. 

Die personeel van 'n.skool het 'n waardigheid wat 

hulle moet handhaaf. Die onverskilligheid of laks-

heid van een lid kan die naam van die hele personeel 

baderwe ( 2) • 

Hoofde mor::t nie in die openbaar oor 

hulle assistente se swakhf;Joe ui twei nie rnaar hulla 

inteendeel beskerm deur dik en dun. Dit is nie 

altyd maklik nie en 50ms lyk oit na oneerlikheid maar 
1 

dit is nou eenrnaal Cillie se oortuiging dat 'n hoof 

van 'n skool ook teen sy assistente lojaal moet wees. 

As oor assistente se tekortkomings gepraat word, moet 
et 

dit offisieel gedoen word in die vergaderings van die 

skoolkommissie wat 'n slote vergadering is. By 

die opvoeding van die volk se ltinders is te veel op 

die spel as daar ligsinnige en onverantwoordelike 

dinge mag ges~ Em gedoen word oor mense wat met die 

opvoeding te doen het (3) •. 

(1 ) Artikel 
, 

van Cillie in Die Unie 1/4/37 
bls. 378. 

(2) Artikel van 
1 

Cillie in die Unie 1/7/45 
bls. 3. , 

I 

(3) Artikel van Cillie in Die Unie 1/7/39 
bls. 3. 
Taute, Ben . Opvoedende Onderwys bls • • 105. 



112. 

(b) Die Skoolhoof en Perscne~vergaderings. 

Die skoolhoof moet soveel as moontlik 

metsy assistente saam vergader waar aIle skoolaange

leenthede bespreek word en waar hoof en assistente 

mekaar reghelp, leer ken, waardeer, tot nuwe insigte 

deur lesings of mondelinge gesprekke kom. AIleen 

dan sal die hoof I~ groat skoal kan opbou (1). 

(c) Beltwaamheid van die Skoo.J;;hoof • 

Die swak hoof van In skool met uit-

gesoekte assistente maak nooit In groot skool nie. 

Die prinsipaal moet meer vakkennis, meer ervaring, 

meer kennis, In ~Jer belangstelling in onderwysaan

geleenthede as sy assistente in die algemeen h~. 

Hy moet In koersvaste lewens- en w@reldbeskouing h~. 

Wat nie so vanselfsprekend aangeneem word nie, is dat 

hy iemand moet wees, wat beter onderwys gee as die 

gemiddelde assistent; dat:by meer simpatie met mense 

en veral met kinders as die gewone assistent moet h'fS; 

dat hy meer mensekennis, meer geduld, meer tak, meer 

waardigheid, meer erns en veral ook lewenswysheid as 

die gewone assistent in die skoal moet h@ (2). 

Die hoof moet cgter IITwerkende kennis 

van al die skoolvakke h~ F!ll op eEn of ander gebied 

van die wetenskap In spesialiteit weese Hy moet 

met die moderne strominge, nuwe 11teratuur, leerstof, 

metodes, organisasie, administrasie en tug op die 

gebied van onderwys meer op hoogte as sy assistente weeSe 

(1) Bosman, A. : Notas van Cilli~ 1931. 
Taute, B. : Skoolhoof, Assistent en 
ProfesEie bls. 59. 

(2) Artikel van Cilli~ in Die Unie +/7/39 bls. 3 
Bosman, A. : Notas van Cillie 1931. 
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(b) Die Skoolhoof en Perscne~vergaderings. 
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As hy goeie beheer en regering wil toepas, moet hy 

wilskrag, tak, onbevooroordeeldheid, standvastigheid 

en opgewektheid besit. Hy moet sy assistente lei, 

vir hulle 'n raadgewer wees en deur opbouende kritiek 

teregwys. Teenoor sy personeel en sy leerlinge 

moet hy regverdig optree (l). 

(d) Verantwoordelikheid van Skoo1hoof teenoor 
Assistente. --------,-------

Die hoof van 'n skool is vir die goeie 

gedrag van elk van die leerlinge tot 'n sekere mate 

verantwoordelik en ook tot 'n mind ere mate vir die 

gedrag van die personeel. So oordeel die publiek 

en die is ook dikwels reg (2). 

(e) Lojaliteit teenoor SkoQ~hoof1 

In die opvoedingsinrigting waar CilliJ 

die toekomstige onderwysers oplei, word dit die jong 

mense baie ernstig op die hart gebind dat hulle, waar 

hulle ookal geplaas mag wore!, lO,jaal teenoor d hoof 

van die skool, die personeel, die skool, d 

en die publiek moet wees (3). 

kinders 

(f) Solidariteit van Professie. 

Cil1iJ glo in d samewerking, same-

horigheid, hulpvaardigheid, solidariteit en eenheid 

van die band wat daar behoort te bestaan tussen lede 

van dieselfde professie. Hy glo in professionele 

etiket. By glo dat opvoeders gewilliglik met ander 

1ede van die professie die vrugte van hul ondervinding 

en ondEcTsoek moet deel. 

wat hierdie eenheid en 

(1 ) 
(2) 
(3) 

Bosman,. A. : 
Artikels van 

" 11 

Bulle moet aIle organisasies 

samewerking soek te bevorder, 

Notas van Cilli0 1931. 
C. in Die Unie 1/7/45 bls. 3. 
i: II 11- 1/ 1/7/39 bls. 3. 
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ondersteun. Die ideaal is diens en nie persoonlike 

of seksionele voordeel nie. Cilli~ ag dislojaliteit 

as onprofessioneel teenoor kollegas en die ideale 

van die onderwysprofess 

in die handhawing van d 

• Die opvoeder moet sy eer 

eer van sy professie soek 

(1) • 

6. ONDER~~SERSKURSUS IN KSAPLAND. 

(i) Wat die onderwyskursus sons in die jaar 1919 

in Kaapland betref, selu cit beter gewees het as 

die Eerste, Tweede en Derde Klas-sertifikaat 

afgeskaf was, want die benaming laat In mens 

te vee 1 aan minder- en rreerderwaard igheid dink, 

, 

Die Derde Klas-sertifik~at kon die Voorlopige 

Onderwysersdiploma of-Sertifikspt; die Tweede 

Klas-sertifikaat, die Onderwysersdiploma of 

-Sertifikaat en die Eerste Klas-sertifikaat, die 

Sekond~re Skool-OnderwysE:)rsdiploma of -Sertifikaat 

geheet het. 

Vir d V oorlopige S prtifika moes daar 'n 

kursus van 5 leerjare, nadat die Elementere Skool 

deurloop is, wees. Die Element~re Skool sou die 

kinders tot std. vi met rn min of meer afgeronde 

leerplan bring. Hier kon deur die meester self, 

met behulp van bekwame skoolinspekteurs, 'n 

redelike toets gehou word en daarna kon die stu-

dente wet onderwysers wou word, na die opleiding.. 

skole vir 'n vyfjarige kursus vir hulle opleiding 

vir die Voorlopige Sertifikaat gaan. 

, 
(1) Artikel van Cillie in Die 

en 1/5/42 bls. 342. 
1/1/42 bls. 223, 
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" 
Die kursus hier moes vir die eerste drie jaar 

hoofsaaklik Akademies in die gewone leervakke 

wees en die laaste twee jaer h~ofsaaklik pro

fessioneel, met dien verstande, dat die twee 

landstale, Hollands of Afrikaans en Engels 

dwar.sdeur die hele kursus, die hoofvakke moet 

wees. Onderwerpe soos teken, sang, houtwerk, 

naaldwerk, kookkuns en al die ander bykomende 

. dinge kon aIleen aan die kandidate geleer word, 

wat daarvoor aanleg gehad het-, en die dinge kon 

in die eerste drie jaar afgewerk word. 

Of die kandidate sou toegelaat word am aan 

gewone skole die kursus deur te maak en of hulle 

gedwing moes word om na sentral~ opvoedingskole 

te gaan, was 'n kwessie van praktiese detail 
• 

wat by die toepassing van die skema kon beslis 

word (1). Gedurende die laaste twee jaar mees 

elke kwekeling VEin die scort ten minste 'n hele 

kwartaal in een of andsr skDol gc:an werk om met 

praktiese onderwys kennis te mask (2). 

Verder moes (1 kursus so ingerig word dat 

onderwysers(esse) wat die kursus deurgemaak en 

talent aB.n die dag ge:le het, sou toegelaat word 

" am die onderv~sersertifikaat - die hoere 

sertifikaat - te kry as hulle twee jaar suksesvol 

onderwys geg~e het en dearna vir twee jaar na 

In opleidingskollege wou teruggaan. 

- ! 

Artikels van Cillie in Die Unie 1/2/30 bls. 217. 
Die Burger 24/4/19. 

I 

Artikels van Cillie in Die Unie 1/2/30 bls. 217. 
Die Burger 11/4/18. 
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116. 

Die toelating tot die kursus vir 

die Onderwysersdiploma - rlie Tweede Kla!~sert1t1kaat -

. moes wees wat vandag die Matrikulasie of die 

Seniorsertifikaat genoem word, d.w.s. niemand 

sou tot hieIitie kursus toegelaat word as hy nie 

die middelbare skool deurloop het en die Senior

sertifikaat gekry het nie (1). 

Die Kursus moes drie jaar duur en moes aIleen 

in verband met die universiteite of universiteits-

kolleges geneem word. Die eerste jaar moes 

akademies, puur en simpel wees en moes vir 'n 

graadkursus aan die universiteit tel. Na die 

eerste jaar moes die kursus twee jaar lank voort

gesit word en dit moes byna uitsluitlik profes

sioneel wees, behalwe dat vir die twee landstale-

Afrikaans of Hollands en Engels - 'n baie groot plek 

op die leerplan moes ingeruim word. Die byvakke, 

so os naald- en houtwerk, teken, sang, kookkuns, 

gimnastiek, masjienskrif, boekhou en ander prak

tiese vakke sou aIleen van die studente ge~is 

word ,wat daarvoor aanleg gc:,had het. In RUim 

keuse is gelaat, met dien verstande, dat elke 

kandidaat twee of drie van die ekstra vakke moes 

neem. 

Tot die twee finale jare moes ook toegelaat 

word die kandidate wat in hul Voorlopige Serti-

fikaateksamen In sekere standaard bereik het, 

d.w.s. van hulle is die prelimin~re aan die • 

Universiteit nie ge~is nie. Ook hierd kandidate 

mQes in hul finale jaar ten minste drie maande 

I 

(1) Artikels van Cillie in Die Unie 1/7/29 bls. 
344 en 1/3/19 bls. 251. 
Die Burger 5/4/18. 
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(1 ) 

(2) 

(3) 

117. 

les gee in 'n skool om met die praktyk in aan

raking te korn.Die werk van so 'n meester moes 

onder die direkte supervisie aan die hoof van 

die skool gedoen word. 

Tot die sekondere skooldiplorna moes aIleen 

persone toegelaat word, watt n universi tei ts

graad gehad het of 'n eksamen gedoen het, wat 

daarmee gelyk gestaan het. 

Die kursus moes twee jaar duur, waarvan 'n 

geruime tyd, drie of ses maande in die skole moes 

deurgebring word waar die studente die werklikheid 

kon sien. Hierdie kursus moes professioneel 

wees, hoe'W'el. Engels en Hollands of Afrikaans 

hier soos in die auder twee kursusse baie aandag 

moes kry. Vir diegene wat die onderwysersdiploma 

gehad het, die Tweede-Klas-sertifikaat - en wat 

daarna tn graad verwer~ het en die hoogste 

diplomas wou he, moes die kursus een jaar Cl.uur 

omdat hulle reeds die ekstra vakke, soos hout

werk, ens. gedoen het, 8. sook die metodiek van 

onderwys (1). 

Vir voorbereiding van onderwysers of 'n 

universi tere hoogte of in onafhanklik.e inrigtings, 

of in inrigtings geaffilieer met universiteite 

of in universiteite self, het Duitsland vir on~ 

die standaard gestel. Universitere inrigtings 

moet ook onderwysers vir primere skole oplei (2). 

Of opleidingskolleges of universiteite dit beter 

doen, sal~niemand beslis se nie (3). 

I 
Artikel van Cillie in Die Unie 1/3/19 bls. 251. 

Kandel, I.L. : Comparetive Education bl's. 527. 

Die Unie 1/3/35 bls. 362. Artikel van CilliJ. 
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In al drie die kursussG behoort die ge

skiedenis van die onderwys in Suid-Afrika en 

ten minste die hooff'e1·te ui t die algemene ge-

skiedenis van die onderwys geleer te vord. Ver-

der behr)ort die beginsels van die sielkunde, in 

sover as dit betrekking op onderwysmetodes en 

leermetodes het, geleer te word. Boweal moet 

in die opleiding probeer word om die toekomstige 

meester te leer om te verstaan hoe 'n kind leer (1). 
, 

Cillie vrees dc::t j.n die opleidingskole· 

te veel nadruk op die tegniese deel van die onder

wys en te min op die beginsels van die opvoeding 

gel ~ wo rd ( 2 ) • 

(ii) 'n Klas van 100-150 studente in die opleidings-

skool is ongewens. Dit is onmoontlik om aan 

al die kwekelinge reg te laat wedervs~r. Die 

persoonlike aanraking en die persoonlike werk 

word daardeur onmoontlik. Die ideale kIss is 

20-25 maar die ideale kIss word nie maklik be-

reik nie en daarorn word daar toegelsat dat daar 

30 in 'n klas mag wees (3). 

(iii)· Wat die eksamens betref, moet die ui teindelike 

strewe inwendige eksamens wat deur assessore 

gekontroleer word, weese Die student se be-

voegdheid om les te gee, moet slegs in sy eerste 
II . 

taal getoets word. 'n Hoer graad-sertifikaat moet 

te kenne gee dat die onderwys9r in staat sal wees 

om al die skoolvakke deur albei media te onderwys; . 

(1 ) Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/3/19 bls. 251. 

(2) II " " " II II " " " 
(3) Ibid. 
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tn Laer-graad-sertifikaat dat hy deur medium 

van een taal kan les gee en dat hy die tweede 

taal behoorlik verstaan (1). 

(iv) Studente-onderwys is nog nie perfek afgerond 

by die voltooiing van hul kursus nie. Prinsi-

pale van skoleen inspekteurs moet die verdere 

opleiding van jong onderwysers voortsit. Om 

opleidingskolleges instaat te stel om in voeling 

met die werklike toestand van sake in die onderwys 

te bly, moet onderwysers en inspekteurs van tyd 

tot tyd gevra word om opleidingskolleges te be

soek (2). 

(v) Hoewel elke opleidingsinrigting sy eie kenmerke 

en tradisies sal ontwikkel, moet daar niekolleges 

wees wat met tn bepaalde doel bestempel word nie, 

bv. kolleges ~aar onderwysers vir bu1teskole 

opgelei word nie (3). 

(vi) Aan diensdoende onderwysBrs mag die Ho~r Prim~re 

Onderwysdiploma toegeken word, mits hulle in 

be sit van die Of sertifik2at is en mits hulle 

tn aanvullende studie van een jaar deurloop het 

en vyf jaar diens agter d rug gehad het (4). 

Ongesertifiseerde onderwysers met vyftien 

jaar d iens moet t n Onderwyss-crti.f-1k.a.at toe-

geken word, as die inspekteur dit aanbeveel. 

(vii) As tn onderwyser in 'n ander provinsie gaan 

onderwys gee, moet hy sy pensieonregte behou en 

daarvoor in die betrokke provinsie bydra (5). 

(1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 
( 5) 

, 
Artikel van Cillie in Die Unie 1/2/30 bls. 217 .. 

Ibid. 
Ibid. 
Die Burger 19/12/35. Artikel van Cilli4. 
Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/2/22 bls. 200. 

119. 

'n Laer-graad-sertifikaat dat hy deur medium 

van een taal kan les gee en dat hy die tweede 

taal behoorlik verstaan (1). 

(iv) Studente-onderwys is nog nie perfek afgerond 

by die voltooiing van hul kursus nie. Prinsi-

pale van skoleen inspekteurs moet die verdere 

opleiding van jong onderwysers voortsit. Om 

opleidingskolleges instaat te stel om in voeling 

met die werklike toestand van sake in die onderwys 

te bly, moet onderwysers en inspekteurs van tyd 

tot tyd gevra word om opleidingskolleges te be

soek (2). 

(v) Hoewel elke opleidingsinrigting sy eie kenmerke 

en tradisies sal ontwikkel, moet daar niekolleges 

wees wat met tn bepaalde doel bestempel word nie, 

bv. kolleges ~aar onderwysers vir bu1teskole 

opgelei word nie (3). 

(vi) Aan diensdoende onderwysBrs mag die Ho~r Prim~re 

Onderwysdiploma toegeken word, mits hulle in 

be sit van die Of sertifik2at is en mits hulle 

In aanvullende studie van een jaar deurloop het 

en vyf jaar diens agter d rug gehad het (4). 

Ongesertifiseerde onderwysers met vyftien 

jaar d iens moet t n Onderwyss-crti.f-1k.a.at toe-

geken word, as die inspekteur dit aanbeveel. 

(vii) As In onderwyser in 'n ander provinsie gaan 

onderwys gee, moet hy sy pensieonregte behou en 

daarvoor in die betrokke provinsie bydra (5). 

(1 ) 

(2) 

(3) 
(4) 
( 5) 

, 
Artikel van Cillie in Die Unie 1/2/30 bls. 217 .. 

Ibid. 
Ibid. 
Die Burger 19/12/35. Artikel van Cilli4. 
Artikel van Cilli~ in Die Unie 1/2/22 bls. 200. 



120. 

7. SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS. 

(i) Cilli~ se idees oordie lewens- en w@reldbeskouing 

van die onderwyser wil ek onderskrywe mear ook 

konstateer dat die opvoeder se gedagtes oor op

voedkunde en praktyke van die opvoeding met sy 

lewens- en w@reldbeskouing ooreen moet kom. Die 

opvoeder moet nie net by die onderwys en opvoed1ng 

van die kind 'n innige koersvaste lewens- en wereld

beskouing h~ nie maar ook i.v.~. die lewensvraag-

stukke van sy volk. Daar'is soiets as ewige 

lewenswaardes. Die op~loeder wat nie glo dat 

daRr ewige waardes is nie, kan myns:::1ns.;1E;lns -nle 

In opvoeder in die ware sin van die woord wees 

nie, kan nie 'n goeie onderwyser wees nie, al 

sou hy ook hoe goed onderwys kan gee. 

(ii) Die persoonlikheid van d onderwyser staan in 

(1 ) 

noue verband met sy lewens- en w~reldbeskouing. 

Die onqerwyser lei en inspireerdie kind deur sy 

persoonlikheid, en die weg waarlangs hy die kind 

lei, 'hang van sy lewens- en wereldbeskouing af. 

Die faktor wat myns insiens by die handhawing 

van gesag die grootste rol speel, is die per

soonlikheid van die onderwyser, wat as uitwerking 

het 'n goeie verhouding tussen leerlinge en onder-

wyser. 
. 

Die onderwyser openbaar sy persoonlikheid 

op verskillende maniere. Elke mens maak op 

verskillende tye indrukke op andere •. 

Die woord persoonlikheid word gebruik om 

die mens se fisieke, geestelike, sosiale en 

sedelike persoonlikheid te omvdt soos prof. Coet

zee dit duidelik stel (1). 

Coetzee, J. Chris: Inleiding tot die Algemene 
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Cilli~ het die onderwysers in 1921 gemaan 

om meer menslik te wees in 'n tyd toe onderwysers 

jUis nog so onbuigsaam en gesteld op eie eer was. 

Sover was hy sy tyd vooruit. Alhoewel die onder-

wyser 'n professionele amptenaar is, bly hy ook 

nog "mens" met dieselfde persoonlike karaktertrek

ke wat algemeen onder al die lede van die gemeen-

skap aangetref word. As mens behoort die onder-

wyser ook nog tot In groep met sy eie besondere 

temperament, wat prof. John Adams indeel in 

introverte en ekstroverte met die eersgenoemde 

groep meer geneig tot bepeinsing dan tot aktiewe 

deelname, meer krities dan uitvoerend, en meer 

geneig om teruggetrokke te wees, terwyl die tweede 

groep meer geheig is om hulle gedurig aktief 

in die mid de van die lewende gemeenskap te laat 

geld. Myns insiens behoort die onderwyser as 

mens die middeweg te kies met In effense oorhelling 

na die ekstrovertegroep. Met sy medemens moet 

hy maklik ken omgaan en maklik en gou die stand-

punt van die ender man kan begryp. Vir die 

onderwyser is dit egter een lange stryd om sy 

menslikheid te behou, sy ewewig te bewaar en nie 

steriotiep te word nie. 

In die verlede het die onderwyser ook nog 

te kampe gehad met 'n gemeenskap wat in baie 

opsigte antipatiek teenoor hom gestaan het weens 

swak kwalifikasies van 'n groep uit die professie 

en die lae besoldiging van die onderwyser. Die 

onderwyser was In soort minderwaardige persoon-

likheid. 

, 
(iii) Die eienskappe van die onderwyser wat Cillie 

beklemtoon, is: Geesdrif, opgewektheid, 
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wa&rheidsliefde, In gesonde houding, leierskap, 

regverdigheid, Hierby kan nog gevoeg word dat 

hy In vriend van die kind moet wees; dat hy 

karakter, kennis, w~reld- en lewenswysheid, gods

'dienssin, stiptheid, dissipline, onderwysbekwaam

heid, takt, selfbeheer, vindingrykheid, aanpas

baarheid, diensvaardigheid, hulpvaardighe1d. wils-
\ 

krag, mededeelsaamheid en opregtheid moet besit. 

Ek beskou leierskap as eert van die belang-

rikste eienskappe van die rnoderne onderwyser. 

Daar is twee besliste doelstellings wat die onder-

wyser in sy beleid as opvoedkundige leier in sv 

gemeenskap moet uitvoer~ (a) Hy moet die gemeen

skap effektief en voldoende met die opvoedkundige 
It 

en finansiele eise van die skool bekendstel en 

(b) hy moet in die gemeenskap nie net In goeie 

gesindheid tot die beleidsverklaring van die skool 

bewerkstellig nie; dog ook In doelbewuste be

lang in plaaslike en staatsonderwys stele Hy 

moet ook In besliste houding inneem t .o'.v. die 

beskouing dat die onderwys op 'n gesonde beleid 

gebaseer moet wees en dat dit genoegsaam deur 

die verantwoordelike outoriteite ondersteun sal 

word. 

As die onderwyser In professionele leier 

wil wees, moet hy sorg dat hy In deeglike kennis 

het van die hele skoollewe, die organisasie, 

ondersteuning aan die skool, kostes, die probleme 

van die gemeenskap en die eise aan die skool 

gestel. Hy moet In gesonde opvoedkundige be-

leid verkondig, sy saak in die openbaar kan stel 

en propageer, en die publiek oortuig dat sy 

professie die aandag en respek van die publiek 
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werd is. Sy sosiale kontakte moet hy gebruik 

om die saak van tn gesonde openbare skoolonderwys 

te bevorder. 

(iv) Wanneer die onderwyser sy kennis aan die opvoede

ling meedeel, moet hy die kuns verstaan om dit 

op tn interessante wyse mee te deel; hy moet 

sy leerlinge tot selfwerksaamheid prikkel; hy 
II 

moet onderskeidingsvermoe van die verstande11ke 

toestand van die leerlinge besit, simpatie met 

hulle h~; weet om die regte metode van onderwys 

toe te pas en in noue voeling met hulle bly. 

(v) Die ouer verwag vandag van die moderne onderwyser 

dat hy nie net blote feitekennis aan die kind sal 

meedeel nie, maar dat hy ook verantwoordelik sal 

wees vir die vorming van goeie gewoontes, maniere, 

gehoorsaamheid en onderdanigheid aan gesag, die 

ontwikkeling van kunsgevoel en selfs 'n sekere 

mate van vaardigheid en bruikbaarheid buite die 
I 

gewone skool om. Cillie konstateer daarom dat 

by die onderwys en opvoeding die onderwyser 

!lin loco parentis" en lIin loco magistratus" 

optree. Daar is egter nog ouers wat rekendat 

die gesag van die ondervJyser beperk is. Selfs 
II 

van owerheidswee word die gesag van die onder-

wyser aan bande gel~. Dit is m08ilik om abso-

luut juis die omvang van die onderwyser se gesag 

ten opsigte van bestraffing van sy leerlinge vas 

te stel. Daar moet rekening mee gehou word dat 

daar verskil is tussen die band van natuurlike 

verwantskap en die verhouding van die leerling 

teenoor die onderwyser. 

Wanneer die meester die liefde, die agting 

van die kind gewen het, kan hy wondere verrig 
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sonder om deur middel van liggaamlike straf as 

"drywer" op te tree. Baie onderwysers wat nie 

juis as opvoedkundiges bestempel kan word nie, 

het hul sukses aan hierdie soort.udrywery" van 

die kinders deur die eksamen te danke, sonder 

dat daar veel aandag aan die karaktervorming 

en die groot lewenswaardes van die mens geskenk 

word. Vir hierdie IIdr;ywery" is grotendeels t n 

ondoeltreffende onderwysstelsel verantwoordelik. 

Die goeie verhouding tussen opvoedeling en 

opvoeder moet kom deur waardigheid sonder kilheid, 

selfvertroue sonder ego~sme, vertroue, selfbe

heersing, toeganklikheid, geloof in die opvoed

baarheid van die kind, eerbiediging van die per

soonlikheid vc.n die kind, hulpvaardigheid en goeie 

werk, van die kant van die onderwyser. 

Die onderV'JYser mag nie onverskj llig staan 

teenoor die handhawing van d tug nie en moet 

elke tugmetodeondersnek in die lig van die eise 

wat daaraan gestel YJord deur die kind, die doel

punt en die grondslag van die opvoc~ing self. 

Die onderwyser moet by die tughandhawing ret.ening 

hou met die doel van die opvoeding self. 

As die verhouding van die onderr!yser teenoor 

die ouers en die publiek op tn goeie voet is, 

sal sy verhouding tot die ki nn ? nieteenstaarde 

hy sy gesag laat geld, ook op tn goeie· voet wees. 

Die onderwyser moet egter besef dat hy sowel as 

die kind onder die absolute gesng van God staan, 

waardeur daar geen absolute vr~7heid kan wees nie. 

(vi) Daar rus voorwaar In dure plig op die on0crvJYser 

om nie net die skoolkind vanaf sy E''::l"ste skooldeg 

burgerlik, sosiaal en moreel te lei nie, maar 

om ook as tn sodanige leier vir die naskoolse 

) 
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kind en selfs vir volwassenes op te tree. Hy 

sal ook as kultuurdraer en sosiale hervormer moet 

optree. 

(vii) In die samelewing moet die opvoeder hoflik, fat-

(viii) 

soenlik en beskaaf optree. Hy moet beskaafde 

lewensnorme aankweek en uitlewe; die ander man 

se standpunt sien en billik. Ek stem saam met , 
Cillie dat wanneer die verhouding van die op-

voeder tot die sarnelewing nie reg is nie, wanneer 

hy in 'n beswaarde gemoedstoestand verkeer, kan 

hy nie opvoed nie en die kind is die lydende 

party. Selfs in die aangesig van die felste 

en onregverdigste kritiek van 1ie kant van die 

samelewing, selfs wanneer hy meen dat hom In groot 

onreg aangedaan is, moet hy probeer om van sy 

kant die goe verhouding, die goeie gesindheid 

te herstel sander am sy beginsels prys te gee; 

sander am dit op In voetvallerige, kruiperige 

wyse te doen. Die onderwyser moet weet am die 

beste gedragslyn onder c:~118 omstandighede te volg, 

sodat hy sy waardigheid as burger van die same

lewing en die staat kan behou. 

I 
Cillie heweer dat die gesegde, "Praeceptor 

Nascitur non fit," tot op sekere hoogte waar is 

en staaf die gesegde deur te verklaar dat in baie 

lande van die w~reld dit onnodig geag word am 
11 hoe graadmeesters op te lei. Verder s~ hy dat 

baie van die beste meesters geen professionele 

opleiding gehad het nie, en dnt baie van die wat 

die beste professionele opleiding gehad het, nie 

vee 1 beteken nie. My mening is dat dit baie 

daarop aankom met watter besieling die onderwyser 

sy werk aanpak. Ek glo saam met Cillie dat 
• 
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hy nie opvoed nie en die kind is die lydende 

party. Selfs in die aangesig van die felste 

en onregverdigste kritiek van 1ie kant van die 

samelewing, selfs wanneer hy meen dat horn In groot 

onreg aangedaan is, moet hy probeer om van sy 

kant die goe verhouding, die goeie gesindheid 

te herstel sander om sy beginsels prys te gee; 

sander om dit op In voetvallerige, kruiperige 

wyse te doen. Die onderwyser moet weet om die 

beste gedragslyn onder c:~118 omstandighede te volg, 

sodat hy sy waardigheid as burger van die same

lewing en die staat kan behou. 

I 
Cillie heweer dat die gesegde, "Praeceptor 

Nascitur non fit," tot op sekere hoogte waar is 

en staaf die gesegde deur te verklaar dat in baie 

lande van die w~reld dit onnodig geag word om 
11 hoe graadmeesters op te lei. Verder s~ hy dat 

baie van die beste meesters geen professionele 

opleiding gehad het nie, en dnt baie van die wat 

die beste professionele opleiding gehad het, nie 

veel beteken nie. My mening is dat dit baie 

daarop aankom met watter besieling die onderwyser 

sy werk aanpak. Ek glo saam met Cillie dat 
• 



126. 

iemand wat die onderwysberoep gekies het, horn 

akademies sowel as professioneel en wat buiteskool-

se aktiwiteite betref, moet laat oplei. Alles 
• II 

is deur d1e mens nie geer! nie. Geen mens word 

met In bepaalde lewens-en w@reldbeskouing ge-

bore nie; laasgenoemde is In saak van aanlering. 

Cilli~ beweer tereg dat die onderwyser moet 

groei en ontwikkel in sy werk. Hy moet sy hele 

lewe lank student en navorser bly om op hoogte 

van opvoedkundige en wetenskaplike vraagstukke 

te bly. 

CilliJ is die mening toegedaan dat onder-

wysers aon 'n opleidingsinrigting en nie aan 'n 

universiteit hul professionel~ opleiding moet 

geniet. Of 'n opleidingsinrigting beter as 'n 

universiteit vir voorgenoemde doel is, hang dit 

myns insiens grotendeels af VEn d fasiliteite 

van sodanige inrigtings en die bekwaamheid van 

die professore en lektore. 

(ix) Cillie verlang dat die onderwyser buite skool 

vry moet wees om sy po1itieke opinies uit te 

spreek sonder om In voorvegter van die een of 

die ander politieke party te wees of horn in die 

een of die ander politieke party te begewe. 

Wat laasgenoemde betref, onderskrywe ek wat prof. 

Coetzee s@ dnt "oak op hierdi.e terrein moet die 

opvoeder eerder leier en gids as agent en 

propagandis wees. Sy leiding betref eintlik groot 

volksvraegstukke en nie k1einlike politieke han-

de1inge nie. Hy moet stilweg maar kragdadig 

hervormend en verbeterend op die politieke 

terrein inwerktl (1). Aktiewe deelname aan 

party-politieke bedr~vighede dra ook nooit die 
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127. 

onverdeelde goedkeuring Vbn die hele gemeenskap 

weg nie. 

(x) Ek is nie ten gunste daarvc:.n dat die owerheid 

deur wetgewing moet bepaal wat die onderwyser 

(xi) 

mag en nie mag doen nie. Weens die baie regu-
II 

lasies en ordonnansiesvan owerheidswee is die 

onderwyser se vryheid vandag so beperk dat daar 

van 'n status van die onderwyser omtrent geen 

sprake kan wees nie. Die opvoeder geniet ook 

baie min beskerming omdat hy afhanklik is van 

die willekeur van anptenare. Die gevolg hier-

van is dat sy professie onseker gemaak word. 

Die gekonsentreerde opleiding van die onderwyser, 

die hoeveelheid tyd wet dit in beslag geneem het, 

die ho~ koste daaraan verbonde, is genoegsame 

dinge waarOI!l die staGt volle beskerming aan die 

opvoeder wet steeds gewillig is om die staat te 

dien, moet verleen. 

I 

Waarom Cillie so In J"rag in die onderwysw~reld 

was, soveel tot stand gebring het en waarom sy 

" woorc. soveel gewig geh2d het, selfs by hoere 

outoriteite, was omdat hy vroeg en laat verkon-

dig en geglo het aan die solidariteit van die 

onderwysprofessie. 

(xii) Omdat sy hele lewe een van diens teenoor sy volk 

was, het hy dit ook van andere verlang maar veral 

van die onderwyser. 

(xiii) 
I 

Die omvang van Cillie se bydrae in verband met 

die opleldi·ng van onderwysers in Suid -Afrika 

'1) Coetzee, J.C. : Inleiding tot die Algemene Prak-
• tiese Opvoedkunde bls. 76. 
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128. 

ken moeilik gemeet word. Dit is ook baie moei

liker om te bepaal hoe sterk en blywend die in

vloed is, wat daar van hom uitgegean het. Die 

ongeveer vierduisend onderwysers wet deur hom 

opgelei is, getuigvan die be sieling wet van hom 

uitgegaan het. Hy het vir sy kwekelinge die 

voorbeeld gestel van wat hy van hulle as toekom

stige onder-wysers ver'l,IV"8g. Hy het sy stempel 

op baie van hulle afgedruk. 
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