
H 0 0 F STU K VI. 

DIE FUNKSIE VAN DIE SKOaL. 

1. INLEIDING. 

Wet die funksie van die skool betref, sal 

eers bepaal word wat volgens Cilli~ onder die woord "skool" 

verstaan word, voordat die beperkings by die funksie van 

die skool bespreek word. Voorts sal die funksie van 

die.kleuter-, die prim~re-, die sekond~re skool, die 

skool as sosiale instelling, as kultuurdraer, die platte

landse skole, die skool en volksbeskouinge, kleurling-

en naturelleonderwys, kritiek op skoolonderwys, bespreek 

word soos deur Cilli~ uiteengesit, om dan af te sluit met 

In samevatting en ge~olgtrekkings. 

2. DEFINISIm EN QNTSTAAN VAN DIE SKQQL. 

(i) Volgens Cillie beteken die woord I!skool". stilte of 

(1 ) 
(2) 

afsondering • By die Grieke was dit iets wat af-

gesonder van die lewe was. Die woord liskool I! -

is afgelei van die Griekse woord IIschole"" Die 

Romeine het dit IlLudus" genoem, wat spel beteken -

dit is ook heeltemal afgesluit en afgescnder van 

die lewe (1 ) • 

Die skool is In gespesialiseerde, inealistiese 

instelling vir formele opvoeding wat hom ten doel 

stel om tot op sekere hoogte die ervaringe van die 

kind gedurende die plastiese tydperk van sy 

kinderjare te kontroleer, ondervindinge te inter-

preteer en te sistematiseer. Die skool is nie die 

enigste instelling wat opvoed nie,maar die nadruk 

val hier op die formele aard van skoolopvoeding (2). 
I Bosman, A.J. : Notas van Cillie 1931. 

Bagley, W.C. I The Educative ProCess. Hoofstuk 
oor the Function of the School." 
Die tIn1e 1/2/29 bls. 243. Artik.el van Cillie. 
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218. 

Die geskied volgens tn plan met 'n duidelike 

omskrewe doel voor o~. Die mens kry egter die meeste 

meeste v'an sy opvoeding heeltemal informeel,.--sender-

" plan, sonder In vasgestelde---doel. voor oe. So 

is daar 'n opvatting dat alles waarmee In mens in 

aanraking kom, elke ervaring of ondervinding, hom 

opvoed (1). 

(ii) Die ontstaan van die skool dateer ui t die ou Griek-

se tyd. Die skool het verder ontstaan as tn 

voorbereiding vir universit~re studies, vir die 

opleiding van die l~ere nbreinwerke," bv. die 

werk van klerke, ens. en vir sekere uitgesoekte 

leerlinge volgens tn sekere aanleg vir abstrakte 

leerstof en vir die gegoede klasse. Die barbare 

het ook 'n "skool" maar die doel is net om die 

jeng volk te inisieer en dit speel maar In klein 

rol (2). 

Sodra In samelewing so ingewikkeld word dat 

die kiDders nie meer deur ouers geleer kan word 

nie, is In onderwyser nodig. Die onkunde van die 

ouersen die gebrek aan tyd by die ouers veroor

saak dat In ander die posisie moet inneem. Baie 

ouers het ook nie Ius om op te voed nie met die 

gevolg dat die huislike opvoeding so langsamerhand 

in die lewe verdwYn. 

In die verbeelding van In kultuurvolk neem 

die skool fn verbasende ho~ plek in. Beter toe~ 

stande op byna aIle gebied van die lewe kan aIleen 

deur die skool verkry word (3). 

(1) Die Unie 1/2/39 bls. 243. Artikel van Cilli~. 

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

(3) Ibid. 
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3. EEfIm{INGS BY DIE FONKSIE VAN DIE SKOOL. 

(1) Wanne~r die funksie van die skool bepaal word, 
I moet .. Volgens Cillie rekemng met sekere beperkinge 

van die opvoeding gehou word. In Suid-Afrika word 

daar vir verpligte middelbare onderwys gepleit 

maar dit is onmoontlik vir al die kinders om die 

middelbare skool te deurloop omdat hulle me almal 

die natuurlike aanleg en neiginge daartoe het me. 

Daar is ook soms by baie opvoedelinge In gebrek 

aan ambisie en Ius. Ofskoon die kind die aanleg 

sou h~, ontbreek dikwels die natuurlike wil, die 

wilskrag (1) • 

Die beperkinge van die opvooding in Suid

Afrika word prakties "'c."11ustreer deur ,;ie pro

bleem van hoe om die minder ontvdkkelde rasse op 

te voed. Vandag heers daar dieselfde metode vir 

almal en ook is daar dieselfde standaarde, wat nie 

doeltreffend by die aanvangsonderwys van naturelle 

is nie.' Daar word van 'n demokratiese beginsel 

uitgegaan maar dit is demokrasie na boontoe en nie 

na ondertoe nie. Dit is Inpsigologiese vraag-

stuk. Die geestelik€. i:o.itrusting van verskillende 

kinders verskil totaal. Nuwe kennis moet aange-

pas word by die appersepsie -masse., d.w.s. by wat 

kinders reeds west. Die kind uit die agter-

buurtes en die kind van die paleis moet anders 

geleer word (2). 

(11) Oorerwing, omgew:l,ng en c:eleenthpr1 e speel by die 

(1) !Cuyler, R.A. : Notas van Cilli~ 1946. 

(2) Loubser, J.S. : tt It " 1921. 
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opvoeding van die kind ook 'n rol (1). By op

voedkundiges heers daar verskil van mening oor 

die invloed van omgewing en oorerwing by die op-

voeding • BioloM beweer dat die mens sy aanleg 

van sy ouers erf maar dit is Die altyd die geval 

Die • Sosiolo~ meen dat die mens sy aanleg van 

die omgewing kry maar dit is ook In uiterste. 

Die meeste van die Behavioriste beweer dat In mens 

sy verstand oorerf (2). 

Onderwysers moet aanneem dat verworwe eien-

skappe nie oorerflik is nie. Wat die kind van 

sy ouers oorerf, is fisiese eienskappe. Hy ert 

algemene intellektuele eienskappe en instinkte oor 

maar alle intellektuele eienskappe word nie oor

geMrf nie, anders sou die mens aan In superioriteits

kompleks ly (3). As oorerwing 'n rol by die uiter

like speel, moet dit ook invloed op die geestes

toestand van die mens h~ (4). 

Buitengewone geestelike bekwaamheid is in 

hoofsaak die kiemoorerwing en Die die opvoeding 

Die, soos bv. slegte humeur, nerveuse temperament, 
11 

musika~ talent word in hoofsaak oorgeerf. Daar 

is natuurlik altyd uitsonderinge. Daar is, bv. 

ook die skrander kind, die dom kind, die redelike 

swak kind en die lui kind. Dit word nie as toe-

val beskou Die maar as gevolg van oorerflikhetid (,). 

Opvoedkundiges beweer dat die mens sy instinkte 

Bavinck, J.H. J Inleiding in de Zielkunde bls.10S-ll? 
Freeman, F.B. I Individual Differences bls.64-l43. 
SandiforUj P. J Education Psychology bls. 13-5J.. 
Loubser, .B.' Notas van Cilli~ 1921. 

RUyler, H.A. a Notas van Cilli~'1946. 

Ibid. 
Die BU1"ger 30/1/19. Artikel van Cilli~. 
Bavinck, 1 .H. I Inleiding in de Zielkunde bls .10S-117. 

Freeman, F.B. a Individual Differences bls.64-143. 
Sandiford, P. I Education Psychology bls. l3-5J.. 
Kuyler, H.A. I Notas van Cillie 1946. 
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(aandrifte) oorer!. Dit word nie alleen van die 
II 

eie vader en moeder oorgeerf nie maar van die voor-

geslag. 

Net so min as die mens, deur besorgd te wees, 

een el tot sy liggaamlike lengte kan toedoen, net 

so min kan hy, deur besorgd te wees, een el tot sy 

geestelike of intellektuele lengte toedoen. As 

die mens algemene eenleg oorerf, wat is dan die 

waarde van die opvoeding? Opvoeding en onderwys 

ken tog nie skep nie. Dit behoort die opvoeder 

nie pessimisties te stem nie, want hoewel hy nie 

kan skep nie, kan hy tog wysig. Hy wil graae- die 

oorspronklike aanleg wysig. Daar is soiets as 

aangebore aanleg of neiginge. As di t nie by 

die mens is nie, sal alle mense op dieselfde 

prikkels op dieselfde manier reageer. Die op-

voeder vind dat mense verskillend op prikkels 

reageer. Die mens het aangebore neigings maar 

die oe!ening en die kontrole daarvan is in sy mag 

(1) • 

Die mens is tn kind van sy omgewing; die 

fisiese, sosiale, godsdienstig~ of pSigologiccc 

omgewing • Die fisiese omgewing is die natuur-

like omgewing, soos bv. die plante, diere, lug, 

water, ens. 

Die sosiale omgewing van tn kind in die klas

kamer saam met sy maats is totaal anders as 

daarbuite in die samelewing. Die mens skik hom 

gewoonlik na sy omgewing, d.w.s. daar is sosiale 

beheer. Hy kan dan sy fisiese en sosiele omge-

wing kontroleer maar dit is moeilik om sy psigolo

giese omgewing te kontroleer (2). 

(I) Loubser, J.8. : Notas van Cilli~ 1921. 

OJ Die Unie 1/2/38 bls. 347. Artikel van Cillia. 
Adamson, J.E. I Indiw1dual Environment blsDl-10. 
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As 'n kind in in }c.las sit, varieer hy baie 

sover as wat dit die psigologiese omgewing aan-

gaan. tn Mens skep in In groot mate sy eie 

omgewing • Iema.nd wat mensekennis en takt besit, 

weet hoe mense op sekere pr1kkels reageer. 

'n Lewende organisme pas hom gewoonlik by sy omge-

wing aan. Die mens is die mees aanpasbare. Nie 

aIleen word die mens deur die omgewing be!nvloed 

nie, maar hy be1mrloed ook sy omgewing. Die 

mens is gevolglik 'n geografiese wese. Die fi

siese ongewing maak die mens groot, sterk, swak of 

klein; daarom moet dit gesond weese Die skool 

moet dus in 'n gesonde fisiese omgewing wees as 

die kind liggaruJ!1ik en geestelik gesond wil wees. 

Die sosiale omgewing bring nabootsing mee, 

bv. die kleredrag, manier van praat en dink. In 

plaas van indiwidue word kinders eenvoudig eksem-
~ 

plare (tipes) (1). 

Sow~ige opvoedkundiges beweer dat deur die 
",','" .' 

nabootsing oorspronklikheid ni~ aangemoedig word 

nie. Die taal, bv. word deur imitasie geleer. 

Dit word sosiule oorerwing genoem. Die sedelike 

begrippe van reg of verkeerd, waar of onwsar kry 

As In mens onder wilde 

diere gebore is, sal hy nie sedelike begrippe h~ 

nie, want hulle word aa.rJ.z~).~er < Gewoontes en 

kennis 'kry die l{ine van sy omgewing. 

slag moet weer van vooraf begin (2). 

Elke ge-

In hoever kan die mens hom teen sedelike 

begrippe verset? As iemand hom nie aan sedelike 

begrippc onrlflTVverr 'l:l0 •. -·ord hy uitgesluit. 

H.A. : Notas van Cil(i~ 1946. 

(2) Louf.;..., J.8. : Notes vm: Cilli~ 1921. 
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Die mens moet maar saamloop as hy 'n lid van die 

samelewing wil bly, al protesteer hy daarteen. 

Die omgewing waarin die kind groot word, 

bring met hom kompetisie mee. Gesonde kompe

tisie is gesond maar dikwels ontaard dit. Sodra 

die kompetisie ophou, hou die meeste leerlinge ook 

op om hul beste werk te lewer o 

Opvoedkundiges bespreek dikwels die vraag 

of opvoeding indiwidueel of sosiaal moet weeSe 

Moet daar vir kompetisie of vir die dienende liefde 

opgevoed word? 

Daar is mense wat beweer dat die idee van 

sosiale opvoeding onuitvoerbaar is. Mense word 

totaal onbevoeg deur hulle so op te voed. Herbert 

Spencer s~ dat die opvoeder versigtig moet wees om 

mense eerlik te maak, want dan word hulle onge

skik vir die stryd om te be.staan (1). 

Die QPvoeder s~ dat opvoecing 'n voorbereiding 

vir die lewe is. As die mens se lewe is soos hy 

nou is, d.w.s. die meeste lieg, bedrieg en is on

eerlik, moet die kinders dan vir hierdie lewe voor

berei word? Moet die opvoeder die ideale van 

eerlikheid, dienende liefde, ens. voor die kinders 

hou? As hulle die skool verlaat, sal hulle die 

opvoeder verwyt. Moet die kind geleer word om 

hom by die omgewing aan te pas? Moet die kinders 

in die lewe van kompetisiA opg0voed word? Moet 

die kinders dit alles in die skool leer of moet 

hulle dit maar in die w~reld leer? Die kinders 

kan alles ken, maar watter houding moet hulle 

teenoor die soort dinge inneem? 

(1) Kuyler, H.A. : Notas van Cilli~ 1946. 
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tisie is gesond maar dikwels ontaard dit. Sodra 

die kompetisie ophou, hou die meeste leerlinge ook 

op om hul beste werk te lewer o 

Opvoedkundiges bespreek dikwels die vraag 
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skik vir die stryd om te be.staan (1). 
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(1) Kuyler, R.A. : Notas van Cilli~ 1946. 



224. 

Al die moeilikhede wat in die w~reld ont

staan,is omdat die indiwidu met die gemeenskap 

stry. Dit is baie moeilik vir die indiwidu om 

te leer dat hy in 'n sekere mate vir die gemeen

skap verantwoordelik is. Die mens is geneig om sy 

verantwoordelikheid af te skuif. Moet die op-

voeder verwag dat die indiwidu hom na die omge

wing moet skik? Op die uiterste dwing die op

voeder die mens om hom by die omgewing aan te pas 

deur straf op te l~ of hy word uit die samelewing 

uitgesluit. Daar is weer die wat hulle eie gang 

gaan en hulle aan niks steur nie (1). 

Die mens en veral die kind handel soos ander 

vir hom s~. Seksuele opvoeding het omtrent alles 

met suggestie te doen. Daar is suggestie aan die 

verkeerde sowel as aan die regte kant. Baie dinge 

rondom die mens suggereer dinge aan hom. 'n 

Liederlike omgewing maak 'n ellendige indruk op 

die kind en verongeluk hom sedelik. 

As die skool uit 'n wetenskaplike oogpunt be

skou word, kom hier in aanmerking, wat genoem word, 

1solasie. Die skool is van die samelewing afge-

sonder. Daar word vir die skool In onnatuurlike 

omgewing geskep. Sekere invloede en ondervindinge 

word uitgesluit met die gevolg dat nie al die onder

vindinge van die kind gebruik word nie. D1t 1s 

by opvoeders In soort van aksioom dat dit by die 

skool stil moet weeSe Politiek bv. moet uit die 

skool uitgesluit weese 

As Cillie die moderne stroming reg verstaan, 

lyk dit of die skool in die'verlede te veel gelso

leer was ( 2 ) • 

(1) Bosman, A.J. : Notas van Cillie 1931. 

(2) Kuyler, H.A. " " " 1946. 
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225. 

Wat die huislike omgewing betref, word sekere 

tnvloede u1tgesluit •. Die vader het in die ou tyd 

die kind met 'n yster-hand regeer maar die huisge

sin is nou in die samelewing oopgebars en die 

ouers het nie meer tn politiek, beginsels en ideale 

nie. In die moderne tyd is die kind baas. 

(iii) Die slotsom waartoe Cilli~ kom, is: Wat tn mens 

kan word, word deur sy erflikheid pepaal - tn 

mens kan nie buite sy beperkings gaan nie - en 

deur sy omgewing behalwe as hy 'n genie is. Wat 

die mens egter wil word, hang aan sy wil af en die 

gebruik wat hy van sy omgewing maak (1). 

(1) 

(2) 

(3) 

Die resultaat van die opvoedingswerk hang dan 

af van kiemoorerwing, die omgewing met sy geleent

hede - natuurlik en sosiaal waarin die mens ge

plaas word; die gebruik wat die. mens van sy ge

leenthede maak, d.w.s. van sy eie wil, van die 

kennis, die verstand en die manier waarop die op-

voeder die mens lei. Die natuurlike en die 

sosiale omgewing waarin die mens groot word, het 

tn geweldige vormende invloed op sy uiteindelike 

karakter en lewensopvatting (2). 

Vir die opvoeder sou dit by die bepaling van 

die faktore wat die meeste invloed by die opvoeding 

uitoefen, die beste wees om die middelweg te kies 

Behalwe die beperkings van erflikheid en om

gewing by die funksie van die skool, is daar nog 

uiterlike omstandighede soos geld, tyd, plek ens. 

waardeur die opvoedingswerk beperk word. 

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

Die Unie 1/2/33 bls. 285. Artikel van Cillid. 

Kuyler, H.A. : Notas van Cillie 1946. 
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226. 

Die teoretiese opvoedkundige gee hieraan nie J 

aandag nie maar in die praktyk moet dit in ag g~ 

neem word. Die ideale opvoeder mag hom egter 

nie aan die beperkinge van tyd~ geld, ens. steur 

nie. E1ke kind moet opgevoed word tot die hoog

te wat sy eie aan1eg moont1ik maak (1). 

4. DIE WNKSIE YAN DIE KLEUTFJ3=...E1L1:BJ;MERE SKOOL. 

In verband met Kleutersko1e ~an Ci11ie nie 

help nie om te konstateer dat vir die opvoeding van In 

kind van sy geboorte tot sy sesde of sewende jaar daar 

nie tn p1aasvervanger vir sy moeder gcvind kan word nie. 

Die gronds1ag vir aIle opvoedjng en onderwys word in die 

huisgesin deur die moeder ge1~. Baie moeders is egter 

onkundig in verband met die opvoeding of het nie tyd 

om aan die opvoeding van die kind te bastee nie; andere 

is weer te arm. Die eerste sewe jaar van die mens is 

In baie be1angrike tydperk, want dan is hy baie vatbaar 

vir indrukke. Baie opvoeders, oUers en we1synwerksters 

meen dat die k1euterskoo1 die I!1idde1 is om die we1vaart 

van die nasie en die voortbestean Va!l sy beskawing te 

verseker (2). 

(b) Prim~re Skoo1 onderrig E1ement~re Wetenskappe en 
Kundigheid. ____ , _______ _ 

Die naam prim~re skool is met die doel ge

kies om die mens te 1aat verstaan dat dit die eerste 

skoo1 is. Dit is die naam wat ongeveer twintig jaar 

ge1ede aan die skoo1 gegee is, wat aan sy 1eer1inge 

(1) I 
Loubser, J.S. : Notas van Ci11i.e 1921. 

(2) Die Unie 1/11/45 b1su 106. Artike1 van Cillie. 
Die Unie 1/8/33 bls. 36. !1 It " 
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227. 

onderwys vanaf die laagste std. tot std. VI gee (1). 

Die vernaamste funksie van die skool,,~_s 

om aan die kinders van die volk tussen die ouderdomme 

6 t en 12'" die element~re wetenskappe te leer- lees, skrywe, 

reken, -die element~re sosiale wetenskappe soos geskiede

nis, aardrykskunde, natuurkunde en ook sekere kundighede 

soos musiek, teken, handearbeid-kennis, kundighede wat 

kinders onder gewone omstandighede n~rens anders as in die 

skool opdoen nie en wet daartoe kan bydra om die gemoeds

lewe van die leerlinge te verryk, soos godsdienskennis en 

kuns (2). 

Godsdienskennis is per slot van sake die 

fondamentsteen van aIle onderwys (3). 

(c) Voorbereiding vir verdere Opleiding. 

Die prim~re opleiding moet as aIleen voor-

bereidend vir verdere opleiding beskou word. Die feit 

dat die meerderheid van kinders - ongeveer 8,% - die 

skool verlaat nadat hulle die prim~re skoolopleiding 
, 

deur100p het, beskou Cillie as In ernstige bedreiging vir 

die handhawing en ontwikkeling van die Europese beskawing 

in Suid-Afrika (4). 

AIle kinders wat nie die hoMrskool be

soek nie, moet die geleeptheid gegee word om voo~e •• 

sette onderwys te geniet (,). Die onderwysers moet 

uit heilige oortuiging die standpunt tnneem dat elke 

(1) Die Unie 1/7/43 bls. 2. A'rtikel van Cilli~. 

(4) 

Die Unie 1/4/36 bls. 37 & 1/7/30 bls. 17. 

Kuyler, H.A·. Notas van Cilli~ 1946. 
Die Burger 2,/,/16. Artikel ve~ Cilli~. 

Die Unie 
Die Unie 

Die Unie 

, 

1/7/30 bls. 17. 
1/2/30 bls. 183.Artikels van Cill14. 

• 1/3/17 bls. 699. Artikel van Cl111e. 
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228. 

blanke kind in Suid-Afrika. aIleen diegene wat fiesies 

en verstandelik daartoe geheel onbekwaam is, uitge

sluit, die een of ander vorm van sekond~re skoolop-

voeding van minstens twee jaar moet geniet. Daarvoor 

moet daar in die program van studies sowel as in die 

metode van onderwys in die skool sodanige wysiginge aan

gebring word, dat daar voorsiening vir die verskillende 

soorte begaafdheid, neigings en aanleg sal wees en nie 

net vir die leerlinge wat aanleg vir die abstrakte boek-

geleerdheid het nie. Dit sal fn algehele reorganisaiie 

van die skoolwese en die stigting van nuwe soorte skole 

meebring (1). 

Sommige hervormers gaan selfs so ver as 

om te beweer dat onderwyseresse reeds in die Kindertuin 

die kinders so onderrig asof almal eendag na die univer-

siteit sal gaan. Dit is die mense wat die uitdrukking 

,,:l.ndi'Wlduele verskille n en "gedifferensieerde kursusse II 

beetgekry het en die tradisionele leerplan en metodes 

van onderwys en leer pak en sak veroordeel as hee1temal 

verouderd (2). 

(d) Verwerwing van Kennis. 

Die roe ping van die laerskoo1 is om leer

linge te help om weetgierigheid - lieta.e vir kennis -

te ontwikkel. Hierin het die skole in Suid-Afrika nog nie 

geslaag nie. In oorsese lande het die skoliere groter 

aandrif om verder te leer nadat hulle die ouderdomsgrens 

bereik het. Voordat opvoeders nie daarin geslaag het 

(1) Die Unie 1/11/29 bls. 125, 1/11/28 bls. 116. 
Artikels van Cillid.· . 
Die Burger 19/12/36. Artikel vanCillid. 

(2) Die Unie 1/5/39 bls. 338. " tI " 
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(1.) 

(4) 

( 5) 

229. 

om. die leerlinge wat die skool verlaat, meer weetgierig 

te maak nie, sal hulle nie veel vordering met volwasse 

opvoeding maak nie (1). 

Kennis aIleen is nie 'n toets van die snk-

ses of van die doelmatigheid van 'n onderwyssisteem nie, 

maar die eintlike toets van 'n sisteem is in hoever die 

geleerde by iedere trap van ontwikkeling en kennis die 

leerling Ius gee en aanspoor tot selfstudie en selfont

wikke ling ( 2 ) • 

Die opvoedeling moet In gees van vryheid en 

onafhanklikheid in dink en handel op skool aankweek (3). 

Die prim~re skool J.e te veel klem op kennis, 

of die bybring van kennis, die sogenaamde inhoud van die 

leerplan, en benadruk die bykomende soos gewenste gewoon

tes en kundighede te min (4). 

(e) Die bybring van Gewenste Gewoontes. 

Die bybring van sekere gewenste gewoon

tes so os netheid, reinheid, werksaamheid, pligsgevoel, 

getrouheid, lojaliteit en eerbied by die leerling is 'n 

vereiste wat baie vernaam is (5). 

(t) Ontwikkeling van Goeie Smaak, Skoonheidsgevoel; 
Gevoel van eie Waarde. 

Die fondamente vir die ontwikkeling van 

goeie smaak, skoomheidsgevoel, In gevoel van eie waarde, 
II die ontwikkeling van die vermoe om waardes te bepaal, 

smaak vir goeie lektuur, leeslus, die vermo~ om tussen 

Kuyler, H.A. : Notas van Cillie 1946. 
Die Unie 1/2/30 bls. 183. Artikel van Cilli~. 
Die Burger 25/5/16. II II " 

Die Unie 1/3/15 bls. 229. II II II 

Die Unie 1/2/30 bls. 183. I 

Die Burger 2/12/15. Artikels van Cillie. 
Die Unie 1/2/30 bls. 183. Artikel van Cillie. 
Die Unie 1/11/29 bls. 125. II ".. " 

Die Unia 1/2/30 bls. 183. II II 11 

Coetzee J Chris : Inleidi tot die Algemene 
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wat moo1 en lelik, wat reg en verkeerd, goed en kwaad 

is, te onderske1, moet in die skool gel~ word, want dan 

alleen sal mense met karakter opgevoed word; mense wat 

eendag hul roeping met waardigheid sal beklee (1). 

(g) DIE VOORHOU VAN SEKERE BEROEPE. 

(i) Dit is moeilik om in die laerskool te bepaal 

watter "beroepsneigings" die kind openbaar. 

Beroepsopleiding is goed as dit bly by die voor

hou aan die kind van wat 'n mens alles kan word 

en watter soort beroepe daar is en hoe en soort 

mens hy moet wees as hy die een of ander soort 

werk w1l gaan doen. Dit is jammer dat nie meer 

van hierdie soort leiding in die skole gegee 

word nie. Die opvoedkundige wetenskap het nog 

Die 'n doeltreffende middel of metode uitgevind 

waardeur die opvoeder met sekerheid kan bepaal 

waarvoor 'n kind in die wieg gel~ is nie voordat 

hy hi. eers veertien of vyftien jaar oud is nie. 

Daar is natuurl1k uitsonderings maar die re~l 

is dat daar nie 'n mani$r is om dit te bepaal Die. 

Beroepstoetse vir kinders onder veertien of vyf

tien jaar om hulle beroepsneigings vas te stel, 

, is t n mislukking. Hier en daar is dear 'n kind 

wat sy aanleg heel vroeg laat blyk maar dan moet 

hy nog eers to on of hy die gewilligheid en die 

temparament besit om die beroep waarvoor hy aanleg 

het, te gaan uitoefen. Natuurlik kan die Ower-

heid doen wet Amerikaanse opvoedkundiges vandag 

oor die algemeen van hul skole en skoolmeesters eis, 

(1) Die Unie 1/2/30 bls. 183. Artikel van Cillie. 
Kuyler, H.A. , Notas van Cillie 1946. 
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nl. om die onderwys op die laerskool so in te 

rig dat die leerlinge meer in voeling met die 

verskillende beroepe en ambagte kom. Hulle 

leer in die eerste plaas wat daar te doen is 

as hulle tn beroep of ambag moet kies en in die 

tweede plaas die moontlikhede van die beroep en 

ambagte. Daardeur word sekere neigings en mis-

kien die een of ander aanleg wakker gemaak. Dit 

kan gebeur dat so tn kind onder behoorlike leiding 

die regte keuse doan. Die skole en meesters sal 

eers 'n groot verandering moet ondergaan, want 

geen mens weet genoeg van al die beroepe en am

bagte om ander te laat verstaan nie.. Omdat dit 

so moeilik is en in baie gevalle so onmoontlik 

is, is daar met die skoolop',oeding in Suid

Afrika die toevlug tot die boeke geneem. As 

standaard van geleerdheid of opvoeding of kennis 

is neergel~ wat tn mens uit boeke geleer het en 

onthou het. Die alledaagse doen en late van die 

mens, die werklike lewe, soos hy gelewe word, moet 

bui te die skool bly (l ) •. 

(ii) In navolging van die Amerikaners het die Suid

Afrikaners so tn bietjie in hul teoretiese peda

gogiek hul ewewig met betrekking tot beroeps-

opleiding verloor. Hulle het begin om met ver-

agting te praat van wat hulle genoem het 

nalgemene opleiding" waardeur hulle die jong 

geslag niks leer doen het nie. Daar het toe 

ontstaan die "doen"-skool en die "daad"-skool, 

(1) Die Burger 16/1/24 en 29/6/16. 
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232. 

die opvoeding deur te"doen." Die praktiese 

onderwys het al die nadruk gekry. Nou vind 

hulle uit dat hulle soveel gedoen het dat hulle 

nie weet wat om te "doen" met al die goed wat 

hulle "gedoen" het nie. Dit is nie die "do en" 

wet verkeerd is nie maar wel die "dink." (1). 

A 

,. DIE FUNKSIE VAN DIE SEKONDERE SKOOL. 

(a) yoorbereiding vir Univers1teit. 

Een van die funksie Q van die sekond~re 

skool is om leerlinge vir verdere studie aan 'n univer

siteit voor te berei. 

Tot onlangs moes eers In graad in liberale 

kunste gevolg word voordat In prcfessionele kursus begin 

kan word. Die hele stryd van die sekond~re skool gaan 

om voorgenoemde, wantslegs vyf persent van die leerl·inge 

wat die std.X-eksamen slaag, gaan verder studeer, terwyl 

die res een of ander werk aanvaar. Die belangrikste 

van die twee groepe is eersgenoemde, want hulle is die 

kultuurdraers, die denkers en leiers van die volk (2). 

t Oillie gaan van die standpunt uit dat 

daar middelbare onderwys vir almAl moet weeSe So het 

die middelbare leerplan geweldig uitgebrei om sodoende 

'n akademiese kursus daar te stel, vir die verskillende 

aanleg van k:1nders, wat d1.e univ6rsiteite wil besoek 

en In praktiese kursus vir die wat me In universit~re 

(1) 

(2) 

Die Unie 1/4/36 bls. 39,. 
Die Burger 26/7117. 

Artikel van cilliJ. 
II " " 

, 
KUyler, H.A. : Notas van Cillle 1946. 

Die Unie 1/,/39 bls. 338. Artikel van 
Oilli~. 
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ople1ding wil volg nie (1). 

Die staat het opgeleide mense vir die 

verskillende beroepe nodig. Die opleiding kan aIleen 

geskied as daar fn voorbereidende skool is (2). 

Die middelbare skool het probeer om hom 

by die veranderde lewensomstandighede aan te pas en sy 

deure vir die leerlinge met die meer praktiese aanleg 

oopgesit. Dit is aIleen die universiteit wat hom nie 

na die eise van die tyd wil skik nie. Cilli4 se vaste 

oortuiging is dat die universiteit sy deure wyer sal 

moet oopsit as vandag. Dit is die enigste voorwaarde 

waarop hy kan bly voortbestaan en die mensl\eid dien. 

In sover as wat die onderwys kultureel 

of ontwikkelend is, bestaan daar tussen die doel wat 

die middelbare skool beoog en die doel van die uni

versiteitwat sy fakulteit van lettere en natuurweten

skap betref, geen onderskeid nie, behalwe dat die studie 

aan die universiteit uitgebreider is as die van die 

skool. Hierdie soort studie heet "kultureel" of 

liberaal of nalgemene ontwikke1ingtt in teenstelling met 

"vakopleiding, praktiese opvoeding" of ook weI 

"professionele opvoeding.tf (3). 

Omdat die universiteit so In skerp 

skeidslyn tussen die sogenaamde liberale studies ener

syds en die professione1e onderwys andersyds gemaak 

het, het hu1le die liberale studies onprakties gemaak, 

(1) 

(2) 

Kuyler, H.A. s Notas van Cilli~ 1946. 
Die Unie 1/6/29 bls. 301. Artikel van 
Cillie. 

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

Die Unie 1/2/30 b1s. 183. 
Die Burger 20/5/20. 

Artikelvan C. 
tI If n 

Die Unie 1/6/39 b1 s. 301. " tf If 
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d.w.s. "die kennis om sy eie ontwil." Met die geleerd

heid moet In mens niks kon IIdoen" nie, behalwe meer ge

leerdheid verwerf en hoe lngewikkelder en abstrakter, 

hoe moeillker en onverstaanbaarder, hoe beter, want die 

hele bedrywigheid moesop die fyn ontwikkelde verstand 

en die geskerpte geestesvermo~ van die opvoedeling uit-

loop. Hoe verder die geleerdheidvan die alledaagse 

praktiese lewe was, hoe wetenskapliker is dit beskou en 

hoe beter was dit vir die opvoedingsdoel (1). 

(b) Vernerwing van Kenni§. 

Dit is die plig van die middelbare skool 

om die leerlinge gedurende die rypwordingsperiode sodanige 

opvoeding, onderwys en leiding te gee dat die kennis wat 

hulle in die prim~re skool verwerf het, so sal verdiep en 

uitbrei dat hulle die lewe waarin hulle ingelei word, 

sal leer verstaan (2). 

Die skool moet In sekere gedeelte van die 

kennis wet die nasie op die mensheid v~rgader het, aan die 

opkomende geslag oorhandig. Deur die opvoeding sal die 

skool aan die opvoedeling lewensinhoud, tn w~reldbe

skouing of lewenswysheid gee (3). Die skool moet ook 

toasien dat die kind die kennis assimileer, kan gebruik 

et:- toe pas ( 4 ) • 

Die onderwys ell opvoeCling van 1S.lffia:-g-+bou 

nie genoeg rekening met die hede en die toekoms nie. 

(1) Die Unie 1/6/39 bls. 301. 
t 

Artikel ·.van Cillie. 

(2) Die Unie 1/2/30 bls. 183. It 

Die Burger 20/5/20. tI 

It It 

It II 

Bode, B.H. : Modern Educational 
bls. 77. . 

Theories 

(3) Die Burger 28/7/21. I Artikel van Cillie. 

(4) Die Unie 1/2/30 bls. 183. tI 

Die Burger 20/5/20. " 
n 

tI 

II 

II 

234. 

d.w.a. "die kennis om sy eie ontwil." Met die geleerd

heid moet In mens niks kon IIdoen" nie, behalwe meer ge

leerdheid verwerf en hoe lngewikkelder en abstrakter, 

hoe moeillker en onverstaanbaarder, hoe beter, want die 

hele bedrywigheid moesop die fyn ontwikkelde verstand 

en die geskerpte geestesvermo~ van die opvoedeling uit-

loop. Hoe verder die geleerdheidvan die alledaagse 

praktiese lewe was, hoe wetenskapliker is dit beskou en 

hoe beter was dit vir die opvoedingsdoel (1). 

(b) Vernerwing van Kenni§. 

Dit is die plig van die middelbare skool 

om die leerlinge gedurende die rypwordingsperiode sodanige 

opvoeding, onderwys en leiding te gee dat die kennis wat 

hulle in die prim~re skool verwerf het, so sal verdiep en 

uitbrei dat hulle die lewe waarin hulle ingelei word, 

sal leer verstaan (2). 

Die skool moet In sekere gedeelte van die 

kennis wet die nasie op die mensheid v~rgader het, aan die 

opkomende geslag oorhandig. Deur die opvoeding sal die 

skool aan die opvoedeling lewensinhoud, tn w~reldbe

skouing of lewenswysheid gee (3). Die skool moet ook 

toasien dat die kind die kennis assimileer, kan gebruik 

el!- toe pas ( 4 ) • 

Die onderwys ell opvoeCling van 1S.lffia:-g-+bou 

nie genoeg rekening met die hede en die toekoms nie. 

(1) Die Unie 1/6/39 bls. 301. 
t 

Artikel ·.van Cillie. 

(2) Die Unie 1/2/30 bls. 183. It 

Die Burger 20/5/20. tI 

It It 

It tI 

Bode, B.R. : Modern Educational 
bls. 77. . 

Theories 

(3) Die Burger 28/7/21. I Artikel van Cillie. 

(4) Die Unie 1/2/30 bls. 183. tI 

Die Burger 20/5/20. " 
n 

tI 

11 

It 



235. 

Hoewel kennis van die verlede noodsaaklik is as 'n 

rigsnoer vir die lewe, is dit tog ook onbetwisbaar dat 

kennis van die toekoms meer waarde besit as kennis van 

die verlede. Die skool moet hom baie meer met vrae van 

die dag en vrae van die toekoms besig hou. Die ervaring 

van die mens l~ meestal in die teenswoordige (1). 

Die vraag is of die skool in sy funksie 

van kennis-meedeel, meer nadruk moet l~ om by die l~er

ling In liefde vir kennis aan te kweek en of hy meer na

druk moet l~ op die manier hoe hy self kennis moet ver-

werf. Soos in die prim~re skool moet ook in die sekon-

d~re skool die weetgierigheid van die opvoedeling ont

wikkel word (2). 

Die skool is te veel 'n "boekeskool ll 

in plEas van In "doenskool" waarin meer aktiwiteit van 

die kind verlang word om iets te produseer, wat waarde 

en betekenis het (3). 

Selfekspressie, selfstandigheid en self-

werksaamheid moet In groot rol speel. Die skool moet 

in sy funksie van kennis-meedeel, by die kind krag 

ontw1kkel, sodat hy homself by moeilikhede kan help en 

'n eie oordeel kan ontwikkel (4). 

(c) Regte Waardebepaling. 

Die kind moet op skool geleer word om 

die regte waarde aan dinge en persone te heg, om dinge 

(1 ) 

(2) 

Die Burger 4/8/21. Artikel van Cilli~. 
Bode, B.R. : Modern Educational Theories 
bls. 30. 

Die Unie van 1/2/39 bls. 243 en 1/3/17 bls. 699. 
Artikel van Cilli~. 

(3) Die Unie 1/8/33 bls. 36. 

(4) Ibid. 

Artikel van Cillie. 
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in die regte verhouding te sien, om minder waarde aan 

die slaag van eks'amens en standerds te heg en meer aan 

karaktervorming (1). 

Op skool moet die wil van die kind opge

voed word, sodat hy kan onderskei tussen wat reg en ver

keerd, goed en kwaad is (2). 

(d ) Karaktervorming. 

(i) Die skool moet hom beywer om goeie karakters, voll~ 

mense te vorm maar wanneer daar sosiale a~wykings 

onder kinders ontstaan, ken die skool nie aldie 

skuld daarvoor kry nie (3). Boekekennis, feite-

kennis moet nie ten koste van karakteropvoeding 

beklemtoon word nie (4). 

Die hoofgedagte by aIle nuwe skole is dat 

kennis en verstandelike ontwikkeling aan opvoeding, 

tug, karaktervorming, die sedelik-godsdienstige, 

diensbaar gemaak moet word (,). Wanneer die op

voeder tn kind se karakter wil ontwikkel en wysig, 

moet hy karakteragtergrond h~, want hy kan dit nie 

vir homself skep nie. Die onderwyser is miskien 

baie jare besig om die oorspronklike natuur van 

die kind te ontwikkel en in baie gevalle is die 

resultaat ontmoedigend (6). As hy In kind wil 

help om sy karakter op te voed, moet hy die kind 

baie intiem ken, baie persoon11~ ~ot how omgaan, 

en dan sal die opvoeder uitvind hoe verskillend 

(1) Die Unie 1/12/14 bls. 143. Artikel van Cillie. 

(2) 

(4) 

( ,) 
(6 ) 

Die Unie 1/12/14 bls. 143. 
Die Unie 1/12/34 bls. 236. 

Die Burger 30/9/20. 
Die Burger 25/6/20. 

" " 
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mense behande1 mpet word. Onge1ukkig is daar 

nie diese1fde goeie intieme omgang tussen onder

wysers en kinders as wat daar tussen 'n opgevoede 

moeder en haar kinders is nie. Dit moet aan 

stremmende faktore en beperkings by die onderwys 

toegeskrywe word (1). 

(ii) Die vraag is of die skoo1 karakter kan opvoed. 

(1) 

(2) 

In verband hiermee is daar moei1ikhede, nl. die 

gebrek_aan mensekennis. 

nie a1tyd die kind nie. 

Die onderwyser verstaan 

In sy strewe om die 

jonger geslag beter mense te maak, skiet die op

voeder tekort en so~~ige mense meen dat natuur 

hier teen die onderwyser is. Die werk1ike rede 

hiervoor is gebrek aan mensekennis. Onge1ukkig 

is daar so In diep kloof tussen sommige van die 

onderwysers en die kinders. Die onderwysers het 

nie altyd dieselfde ideaa1 nie - een 1~ bV. nadruk 

op netheid, die ander weer op iets ander (2). 

Daar is gebrelr. aan eenvormigheid veral in die 

middelbare skool. 

Die kind het nie net met een Dl1derwyser te doen 

nie, maar met verskeie e1ke dag. 

E1ke onderwyser het sy eie persconlikheid en 

l~ nadruk op dinge wat hy meen wat goed is. Die 

onderwysers v€rski1 dus van mekaar en die eenheid 

ontbreek sodat die kind geen vat kan kry nie. 

Daar is te veel leer1inge. 

Dieselfde soort straf is nie vir aIle kinders 

ewe goed nie. A1mal moet egter onder een kam 

Kuy1er, H.A. : Notas van Cilli~ 1946. 
Die Unie 1/3/17 bls. 399. Artikel van Cillie. 

Kilpatrick, W.H. , Chi1dstudy bls. 14. 

1 
(5) Loubser, J.S. : Notas van Cillie 1921. 
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geskeer word, anders word die onderwyser as on

regverdig beskou. E1ke kind behoort vo1gens sy 

indiwidue1e behoeftes behande1 te word maar dit 

kan nie in fn groot k1as gedoea word nie. 

Indoktrinisasie is die grootste beswaar, 

d.w.s. om In vooropgeste1de doe1 te h~ en dan 

die kinders te knie en bewerk vo1gens daardie 

doel, soos bv. in Rus1and. Deur indoktrinisasie 

word nie persoonlikheid nie, maar tipes gevorm (1). 

Dit staan egter teen die vrye ontwikke1ing van 

die persoonlikheid, wat die opvoeder voorstaan. 

Die onderwyser se teorie is om die mens vry 

te 1aat ontwikke1 en sy persoonlikheid te 1aat 

ontwikkel soos hy wi1 (2). By die huis word op 

sekere dinge klem ge1~ en die skool bestee nie 

veel aandag daaraan nie. Die gevo1g van voorge

noemde moei1ikhede is dat die kind se karakter, 

~' sy sede1ik-godsdienstige vorming nie na behore 

ontwikke1 kan word nie (3) • 

,(e) Godsdienssin, 

Die al1ereerste roeping van die skoo1 moet 

wees om by die kind godsdienssin en eerbied vir die on

sienlike dinge aan te kweek. Deeg1ike inspirerende 

godsdiensonderwys met die Bybe1 as grondslag is nodig (4). 

Die geeste1ike, sede1ike en godsdienstige staan baie 

ho~r as die materi~le be1ang en die strewe daarna (5). 

Die ho~ en verhewe karaktertrekke, die sie1egrootheid 

wet die b1ik op idea1isme vestig, 

(1) Bosman, A.J.: Notas van Ci11i~ 1931. 

(2) Ibid. 

(3) Loubser, J .B.: n tI " 1921. 

(4) Die Burger 13/12/17, 19/4/18. ArtikeJs van c. 
(5) tI fI 6/1/21 en 16/10/19. 11 " It 
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moet meer in aanmerking kom. Deur die oog op die 

ide~le te hou, sal die mens selfs by die beoefening van 

sy beroep van die standpunt uitgaan om sy medemens te 

dien (1). 

(f) Beroepsopleiding. 

(i) Die ideaal behoort te wees dat elke kind een of 

ander beroep op die middelbare skool moet leer 

(2). Daar moet ruimte en geestesvoedsel vir al 

die kinders van die nasie weeSe Daarvoor is 

. die sekond~re skool vir die huidige lewensomstandig-

hede nie meer geskik Die. Weliswaar is die mid-

delbare skool min of meer vir die opvoedelinge wat 

die sogenaamde geleerde beroepe vir hul latere 

lewe wil gaan uitoefen, doelmatig ingerig, d.w.s. 

vir die leerling wat in staat is en die aanleg 

het om abstrak te dink en te redeneer. Vir die 

meer praktiese aangelegde kinders is die skool 

Die geskik Die (3)" 

Die idee on~staan nou dat daar en onderskeid 

. tussen die geleerd6 zltole vir intellektuele wer

kers en dievakskole vir ambagslui gemaak moet word. 

Dit is en Europese idee. Die Amerikaanse idee 

is een skool vir almal, sodat die verskillende 

klasse mekaar se sienswyse kan verstaan. Die 

laer klasse kry dan Die en minderwaardigheids

gevoel nie. Opvoeders moet die ambagsmense 

beter opvoed'l '.vant ORArin l~ Suid-Afrikl3. se heil. 

(1) D~~ Burger 13/,/20. Artikel van Cillie. 

(2) Die Unies 1/3/17 bls. 699, 1/7/31 bls. 2. 
Artikels van Cilli~. 

(3) Die UDie 1/2/30 bls~ 183. Artikel van Cilli~. 
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Die Amerikaner, Horace Mann, het dit dertig jaar 

gelede ges~ dat in Amerika die ambagsmense beter 

opgevoed moet word (1). 

Die boerebevolking moet ook beter opgevoed 

word, en ook die handelmense, huishoudsters, ens. 

(ii) By Suid-Afrikaanse opvoeders is die neiging om 

Amerika te volg. Daar is kursusse in Amerikaan

se sekond~re skole vir die wat hulle voorberei 

vir die lewe en die wat hulle voorberei vir die 

universiteit. Dit is onsin, want wat weet kin-

ders van std. VI van die keuse van In lewensbe

roep? Dit is onmoontlik om professionele mense 

wat die filosofiese, wetenskaplike basis van hulle 

beroep moet ken, saam met ambagsmense wat 'n prak

tiese rigting volg, in dieselfde skool op te 

lei (2). 

(ii1) In die Suid-Afrikaanse sekond~re skool moet die 

nodige leerstof volgens die aanleg, die neiging 

en die toekomstige beroep van die opvoedeling ~er

skaf word. Volgens Cillie se mening is daar by 

die sekond~re onderwyswerk op die oomblik op In 

dooiepunt aangeland omdat die aanleg en neigings 

van die verskillende kinders in die puberteits

periode nie altyd bepaal kan word nie (3). 

(iv') Die intelligensie-, beroepstoetse en die sogenaam-

de "Exploratory Causes" het baie in die rigting gehe1p 

maar dit is nog net 'n begin (4). 

(1) Bosman, A.J.1 Notas van Cillie 1931. 

(2) Ibid .. 

(3) Die Unie 1/2/30 bls, 215. Artikel van Cillie. 

(4) Ibid. 
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Beroepstoetse word meestal net gebruik vir 

'n paar spesifieke ambagte. Hu1le word ook by 

In heelwat later stadium in die jong mens se lewe 

toegepas. Kinders wat te vroeg 'n beroep kies, 

word weer gou moeg vir daardie rigting en kies 

'n ander. Die uiteindelike keuse word dikwels 

deur ekonomiese faktore en die eise van die ge-

meenskap beslis (1). E1ke onderwyser het die 

ervaring opgedoen dat baie kinders eers na hul 

elfde of twaalfde jaar'ontwikke1 terwyl sommige 

na die leeftyd agteruitgaan. Kinders moet der-

halwe nie gedwing word om In sekere beroep te kies 

nie. Die kind moet ook nie bestempel word dat 

hy begaafd is of hie (2). 

(v) Wat beroepsleiding betref, moet die skool eksperi-
.. 

~ menteer om uit te vind of dit 'n sukses sal weese 

Wanneer die kind die beroep gekies het wat hom 

gelukkig maak, is hy vir die lewe gered (3). 

(g) Voorbereiding vir die Lewe! 

Die kind moet vir die lewe voorberei wor~~ 

en die skool moet met die veranderde lewensomstand~Lghede, 

trad hou (4). Die lewe word in twee verdeel. Die 

materi~le lawe, d .i. die mens as ekonomiese wese e:,n die 

ide~le lewe, d .i. die mens as mens afgesien van d1t~ 

brood wat hy 0et. Moet die opvoeder se doel wees om 

eers die beroepsmens en dan die mens by uitnemendh~id te 

vorm? Die skool begin by die mens (,). Mense wa{ 

(1) Die Unie 1/7/30 bls. 17. Artikel van Cil~ie. 

(2) Die Burger 8/3117. .. It 
./ 

'(3) Die Unie 1/2/30 bls. 21,. II t1 n 

(4) Die Bur4E(r van 1/8/21 en 19/4117. Artikels val" 

(,) 

Oillie. , 
Loubser, J.S. : Notas van Oillie 1921. 
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die produk wat·die ska1e af1ewer, moet gebruik, kla oor 

die gebrek aan inisiatief, eerbiad, dissip1ine en die 

hu1p100sheid van die 1eer1inge, maar opvoeders leer nog 

steeds vir die skoo1 en nie vir die 1awe nie (1). 

Die skoo1 en die 1ewe moet nader aan me-

.kaar gebring word om so die be1angste11ing van die 

1eer1inge te wek en te behou (2). 

Dit lei tot kinderstudie en 1aasgenoemde 

weer tot 'n meer humane behande1ing van kinders en 'n 

vee1 verstandiger dissip1ine. As kinders vir die 1ewe 

opgevoed word, sal daar ookvir hu11e 1iggaam1ike op

voeding gesorg moet word (3). 

Qt) Liggaam1ike Opvoeding. 

In die ver1ede het die skoo1 hom hoofsaak-

1ik en soms uits1uit1ik besig gehou met die verstande

like opvoed1ng en het die 1iggaam1ike opvoeding aan die 

hUisgesin en die kerk oorge1aat. Teenswoordig word 

die skoo1 vir die verstande1ike sowe1 as die 1iggaam

like en sede1ik-godsdienstige aanspreek1ik gehou. Van 

die skoo1 word verwag dat hy die "he1e kind" moet opvoed, 

ofskoon die skoo1 nie die "he1e kind" se opvoeding 

moet en kan onderneem nie, want daag1iks openbaar die 

kind nuwe eienskappe wat grens100s skyn te wees. As 

van die skoo1 verwag word om die "he1e kind It op te voed, 

moet die huisgesin daarmee help (4). 

. (1) Die Unie 1110/16 b1s. 545. Artike1 van Ci11id • 

(2) Bode, B.H. : Modern Educational Theories 
b1s. 77. 
Die Unie 1/6/30 b1s. 308. Artike1 van Ci11ie. 

(3) Die pnie 1/6/30 bls. 308. It " " 

(4) Die Unie 1/2/39 bls. 243.' 
Die Unie 1/4/36 bls. 371. 
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opgevoed word, sal daar ookvir hu11e 1iggaam1ike op

voeding gesorg moet word (3). 

Cl\) Liggaam1ike Opvoeding. 

In die ver1ede het die skoo1 horn hoofsaak-

1ik en soms uits1uit1ik besig gehou met die verstande

like opvoed1ng en het die 1iggaam1ike opvoeding aan die 

hUisgesin en die kerk oorge1aat. Teenswoordig word 

die skoo1 vir die verstande1ike sowe1 as die 1iggaam

like en sede1ik-godsdienstige aanspreek1ik gehou. Van 

die skoo1 word verwag dat hy die "he1e kind" moet opvoed, 

ofskoon die skoo1 nie die "he1e kind" se opvoeding 

moet en kan onderneem nie, want daag1iks openbaar die 

kind nuwe eienskappe wat grens100s skyn te wees. As 

van die skoo1 verwag word om die "he1e kind It op te voed, 

moet die huisgesin daarmee help (4). 

. (1) Die Unie 1110/16 b1s. 545. Artike1 van Ci11id • 

(2) Bode, B.R. : Modern Educational Theories 
b1s. 77. 
Die Unie 1/6/30 b1s. 308. Artike1 van Ci11ie. 

(3) Die pnie 1/6/30 bls. 308. It " " 

(4) Die Unie 1/2/39 bls. 243.' 
Die Unie 1/4/36 bls. 371. 
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(i) Saplewerk1ngTussen Skool en Huis. 

In die volksbewussyn en by professionele 

opvoeders bestaan daar gens In oordrewe idee van die 

mag en invloed van d~e skool by die opvoeding. Die 

~huis, die huiagesin en die familielewe se invloed en 

waarde moet meer by die opvoeding .van die "hele k1nd" 

bek.lemtoon word, want die skool is nie alvermo~nd by die 

toerust:1~ van die .. hele kind"llie (1). 

Voorheen het die ouer die kind onderrig 

soveel as, ~y kon, maar vandag word byna alles van die 

skool verwag (2). 

As die s,kool die "hele kind" moet opvoed, 

hou hy hom te min met die sogenaamde bUiteskoolse akti

~rlteite van die leerlinge besig, d.w.s. d'ie skool en die 

huis werk llie g~noeg ftaaln 'bydieonderwys en die op

voeding van die kinders. llie. Di t is ,moe1likom die no

dige'verstandsverhouding tussenhuis en sk091, ouer en 

onderwyse~ te verkry, maar as onderwysers werklik wil op-
, 

voed, moet ~a,arQ.~e s?qrt samewerking daar wees. As 

onde~sers en ouers saamwerk, sal die vryheid wat kin

ders na skoolure gemet, op die beste wys~ pep~r~.kan 

word (3). 

(j) Beperking van Persoonlike yrYbelg. 

Dit is seker een van die vernaamste pligte 

'Pp'" die skool om die jeug te leer dat dit nodlg is dat 

sy persoonlike vryheid ingekort sal word as d1e gemeenskap 

(1) Die Ullie 1/9/43 bls. 96. Artikel van Cilli~. 

(2) Die Unie 1/7/30 bls. 17 en 1/4/29 bls. 123. 
Artikels van C1llie. 

(3) Die Kerkbode ,28/1/22. Artlkel van Cil11e. 
Die Unie 1/6/26 bls. 316." II 11 

I 
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(i) Samewerking±Ussen Skool en Huis. 

In die volksbewussyn en by professionele 

opvoeders bestaan daar gens In oordrewe idee van die 

mag en invloed van d~e skool by die opvoeding. Die 

~huis, die huisgesin en die familielewe se invloed en 

waarde moet meer by die opvoeding ,van die "hale kind It 

beklemtoon word, want die skool is nie alvermoand by die 

toerust:1n€ van die "hele kindllnie (1). 

Voorheen het die ouer die kind onderrig 

soveel as, ~y kon, maar vandag word byna alles van die 

skool verwag (2). 

As die s.kool die "hele kind tt moet opvoed, 

hou hy hom ta min met die sogenaamde buiteskoolsa akti

~rlteite van die leerlinge besig, d.w.s. d'ie skool en die 

huis werk nie g~rioeg f5aam 'bydleonderwys en die op-

voeding van die kinders.nie. Dit is moe1likom die 00-
, . 

dige'verstandsverhouding tussenhuis en skoQl, OUer en 

onderwyse~ te vf?rkry, maar as onderwysers werklik wil op-
. 

voed, moet da,8~~e s?qrt samewerking daar wees. As 

onde~sers eh ouers saamwerk, sal die vryheid wat kin

ders na skoolure geriiet, op die bestewys~ J?ep~r!t,kan 

word (3). 

(j) Beperking van PersoQnlike Yrxneig, 

Dit is seker een van die vernaamste pligte 

'Pp'~ die skool om die jeug te leer dat dit nodig ls dat 

sy persoonlike vryheid ingekort sal word as die gemeenskap 

(1) Die Unie 1/9/43 bls. 96. Artikel van Cilli~. 

(2) Die Unie 117/30 bls. 17 en 1/4/29 bls. 123. 
Artikels van Cillie. 

(3) Die Kerkbode ,28/1/22. Artikel van Cillie. 
Die Unie 1/6/26 bls. 316. nil" 

I 
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dit vir sy ontwikkeling en sy doel goed vind. Dit 

word nie verwag dat die skool In slaafse gees moet aan

kweek nie, In gees wat hom laat vertrap sonder om te 

pr~testeer nie. Gesonde en beredeneerde en gegronde 

opposisie en teenstand teen dwingelandy van buite af, 

van wie dit ook kom, is noodsaaklik. Verstandige weer

stand is egter bUite die kwessie as mens die toestand 

nie begryp nie. 'n Mens kan nie vry en intelligente 

staatsburgers opvoed sonder om by die geskiedenis-les 

in die skool ook politieke wetenskap, burgerpligte en ... 
burgerreg.·:··te onderwys nie (1). 

(k) Nuttig~ __ V~!',.etYdsbesteding , 

Op skoolmoet die kind geleer word om 

sy vryetyd nuttig ve bestee ter bevordering van sy 

verstandelike en liggaamlike vermo~ns. Persoonlike 

en volksgesondheid moet op skool sterk beklemtoon word 

(2) • 

6. DIE SKOOL AS SOSIALE INSTELLING. 

(i) Maria Montessori het beweer dat die kind die skep-

(1 ) 

(2) 

(3) 

per van die nuwe w~reldorde is .• In In geskikte 

omgewing openbaar die kind sosiale eienskappe 

waarvan volwassene nooit droom nie. Die groot~ 

mense moet leer om die betekenis van die sedelike 

verdediging van die mensdom te verstaan en nie 

die gewapende beskerming van die nasies nie (3). 

, 
Die a~-rger 1/8/18. Artikel van Oillie. 

Die Unie 1/11/29bls. 123. Artikelvan Cillie. 
Die Unie 1/2/30 bls. 215 II n n . II 

Montessori se toespraak in Augustus 1937 op 
Kopenhagen. , 
Die Urtie 1/10/37 blso 128. Artikel van Cillie. 

-
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dit vir sy ontwikke1ing en sy doe1 goed vind. Dit 

word nie verwag dat die skoo1 In slaafse gees moet aan

kweek nie, In gees wat hom 1aat vertrap sonder om te 

prtJtesteer rue. Gesonde en beredeneerde en gegronde 

opposisie en teenstand teen dwinge1andy van buite af, 

van wie dit ook kom, is noodsaak1ik. Verstandige weer

stand is egter buite die kwessie as mens die toestand 

nie begryp nie. 'n Mens kan nie vry en inte11igente 

staatsburgers opvoed sonder om by die geskiedenis-1es 

in die skoo1 ook po1itieke wetenskap, burgerp1igte en 

burgerreg-~·.·te onderwys nie (1) • 

(k) NuttigU.!:X"etydsbesteding t 

Op skoo1moet die kind ge1eer word om 

sy vryetyd nuttig ve bestee ter bevordering van sy 

verstande1ike en 1iggaamlike vermo~ns. Persoonlike 

en vo1ksgesondheid moet op skoo1 sterk beklemtoon word 

(2) • 

6. DIE SKOOL AS SOSIALE INSTELLING. 

(i) Maria Montessori het beweer dat die kind die skep-

(1 ) 

(2) 

(3) 

per van die nuwe w~re1dorde is, 11 In In geskikte 

omgewing openbaar die kind sosia1e eienskappe 

waarvan vo1wassene nooi t droom nie. Die groot": 

mense moet leer om die betekenis van die sede1ike 

verdediging van die mensdom te verstaan en nie 

die gewapende beskerming van die nasies nie (3). 

, 
Die B\.'II1'ger 1/8/18. Artike1 van Oi11ie. 

Die Unie 1/11/29b1s. 123~ Artike1van Oi11ie. 
Die Unie 1/2/30 b1s. 21,.. n n . 11 

Montessori se toespraak in Augustus 1937 op 
Kopenhagen. , 
Die Urtie 1/10/37 b1s Q 128. Artike1 van Ci11ie. 

-
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In tye van stryd en tweedrag slaan die 

politici en regeerders w~nde en die skool en die 

• skoolkinders. moet die wonde heel (1). 

Die kinders moet op skool soos broers en sus

ters saamlewe en goed maak wat elders deur andere 

onderstebo' gegooi is. Die mens vergeet so gou 

dat die kind so maklik die ouer geslag naboots. 

Niemand sal ontken dat die skool In ver

basende invloed op die kar~kter van die volk kan 

uitoefen me. Genoeg is dit om te konstateer dat 

die skool die hefboorn geword het om die volk weer 

op te help en sterk te maak~(2) 

Niemand sal dit betwis dat die pogings wat 

gedurende die hele 19de eeu aangewend is om deur 

middel van die skool by die Afrikaanssprekende 

deel Van die bevolking van Suid-Afrika In vreemde 

kultuur ingang te laat vind tot op 'n sekere mate 

geslaag het me. Onder invloed van die 

vreemde beskawing en vreemde taal waarmee ki.nders 

en opvoeders op skool getrakteer is, het bulle 

byna die kuns, die goeie wil en energie verlore 

laat gaan om hul taalskat uit te brei en te ver

ryk. Die skool kan me vir a1 die ontaarding 

verantwoordelik gehou word me maar tog moet 
I Ci1lie toegee dat die skool die bodem vir die 

ontkieming en grocl daarvan vrtlgb~Ar gemaak het 

en dit nog doen. Ci11i~ is hoegenaamd me teen 

die oorname van In ho~r beskawing en kultuur me, 

hoe vreemd dit ooka1 mag wees, maar hy het al te 

dikwe1s uit die atmosfeer van die skoo1 tn 
(1) Die Ume 1/10/37 bIs. 128. Artikel van CiIIi~. 
(.2) Die Burger 10/12/16. Artikel -van Cillie. 

Die Burger 2/3/16. " " " 
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In tye van stryd en tweedrag slaan die 

politici en regeerders wonde en die skool en die 

• skoolkinders. moet die wonde heel (1). 

Die kinders moet op skool soos broers en sus

ters saamlewe en goed maak wat elders deur andere 

onderstebo' gegooi is. Die mens vergeet so gou 

dat die kind so maklik die ouer geslag naboots. 

Niemand sal ontken dat die skool In ver

basende invloed op die kar~kter van die yolk kan 

uitoefen nie. Genoeg is dit om te konstateer dat 

die skool die hefboom geword het om die vo1k weer 

op te help en sterk te maak 9 (2) 

Niemand sal dit betwis dat die pogings wat 

gedurende die hele 19de eeu aangewend is om deur 

midde1 van die skQol by die Afrikaanssprekende 

deel van die bevo1king van Suid-Afrika In vreemde 

kultuur ingang te laat vind tot op 'n sekere mate 

geslaag het nie. Onder invloed van die 

vreemde beskawing en vreemde taal waarmee ki.nders 

en opvoeders op skool getrakteer is, het bulle 

byna die kuns, die goeie wil en energie verlore 

1aat gaan om hul taalskat uit te brei en te ver

ryk. Die skool kan nie vir al die ontaarding 

verantwoordelik gehou word nie maar tog moet 

CilliJ toegee dat die skool die bodem vir die 

ontkieming en groc! daarvan vnl£be.~r gemaak het 

en dit nog doen. Cilli~ is hoegenaamd nie teen 

die oorname van 'n ho~r beskawing en kultuur nie, 

hoe vreemd di t ookal mag wees, maar hy het al te 

dikwels uit die atmosfeer van die skoo1 tn 
(1) Die Unie 1/10/3? bls. 128. Artikel van CilliJ. 
(.2) Die Burger 10/12/16. Artikel van Cillie. 

Die Burger 2/3/16. nil" 



" 

(1) 

(2) 

246 0 

minagting , srne In algehele veragting, vir wat 

eie is uit taal, tradisies en geskiedenis mee

gebring en daardeur die gemoed en karakter verwaar-

loos en benadeeJ., As gevolg hiervan het die ge-

roep vir C.N.O. opgegaan waardeur die kinders 

van die twee rlel~ van die volk apart opgevoed 

kon word (1). 

Die een deel van die volk het vir honderd 

jaar al daarna gestreef dat die skool as sosiale 

instelling die twee rasse saam moet hou en saam 

opvoed om so die breuk wat daar bestaan, te heel. 

Politici veroorsaak groot verdeeldheid 

maar wanneer daar 'n beweging ten gunste van 

aparte skole op tou gesit word, wmrd deur dieself

de politici gewaarsku det dit twis, tweedrag en 

rassehaat sou veroorsaak. As dieselfde taal, 

dieselfde godsdiens, dieselfde lyding en stryd, 

dieselfde geskiedenis en tradisies die Afrikaans

sprekendes nie geleer het om mekaar te verstaan 

en te verdra nie, hoe sal die skool hulle dit 

leer doen in die geval van mense wet van hulle 

in al die dinge verskil? (2). 

Die bedoeling van politieke leidsliede is 

altyd om sover as moontlik In homogene bevolking 

te h~ - mense met een en dieselfde ideaal wat 

die uiterlike magsposisie van die staat betref, 

want net soos in die geval van die indiwidu 

'n tweeledige lewensidcaal 6~woonlik tot swakheid 

Die Burger 10/12/16. Artikel van Cillie. 

" II 2/3/16. II II n 

Die Burger 12/10iL6. II tI " 
Die Burger 19/10/16. " " n 

(1) 

(2) 

minagting , scfie In a1gehe1e veragting, vir wat 

eie is uit taa1, tradisies en geskiedenis mee

gebring en daardeur die gemoed en karakter verwaar-

loos en benadee1. As gevo1g hiervan het die ge-

roep vir C.N.O. opgegaan waardeur die kinders 

van die twee d~l~ van die vo1k apart opgevoed 

k~n \vord (1). 

Die een deel van die vo1k het vir honderd 

jasr a1 daarna gestreef dat die skoo1 as sosia1e 

inste11ing die twee rasse saam moet hou en saam 

opvoed om so die breuk wat daar bestaan, te heel. 

Po1itici veroorsaak groot verdee1dheid 

maar wanneer daar 'n beweging ten gunste van 

apsrte sko1e op tou gesit word, werd deur diese1f

de po1itici gewaarsku dat dit twis, tweedrag en 

rsssehaat sou veroorsaak. As diese1fde taa1, 

diese1fde godsdiens, d1ese1fde 1yding en stryd, 

diese1fde geskiedenis en tradisies die Afrikaans

sprekendes nie ge1eer het om mekaar te verstaan 

en te verdra nie, hoe sal die skoo1 hu11e dit 

leer doen in die geva1 van mense wat van hu11e 

in a1 die dinge verski1? (2). 

Die bedoe1ing van po1itieke 1eids1iede is 

a1tyd om sover as moontlik In homogene bevo1king 

te h~ - mense met een en diese1fde ideas1 wat 

die uiter1ike magsposisie van die staat betref, 

want net soos in die geval van die indiwidu 

In twee1edige lewens1deaa1 6~woonlik tot swakheid 

Die Burger 10/12/16. Artike1 van Ci11ie. 
n " 2/3/16. n 11 U 

Die Burger 12/10/.l6., It 11 n 

Die Burger 19/10/16. 11 " n 
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en karakterloosheid lei, so is so In opvatting 

by tn vo1k ook fn bron van swakheid, ten minste 

na bui tekan,j toe. Die enigste wat so In 

homogene bevolking wie se politieke en kulturele 

beskouing in ooreenstemming met die van die leids-

1iede is, kan bewerkstellig, is die skool. Die 

opvoeding sal dan fn vervorming 1n plaas van 'n 

vorming wees. Hierdie soort ha1fslagt1ge skool is ." 

'n mislukking. (1) 

Al gee Ci11i~ dit graag toe dat die skool 'n 
sosia1e roeping het in sover dat dit die twee 

rasse moet leer om mekaar te verdra, te respek

teer en lief te h~, durf hy dit ook nie verswyg 

dat die eerste en vernaamste roe ping van die skool 

is om mense met ruggraat en karakter te vorm (2). 

Hy g10 dat In toekomstige verstandhouding tussen 

die twee rasse wens1ik is maar die toenadering 

moet nie van een kant kom nie (3) • Wa t no01 t 

bymekaar behoort nie, moet me op onnatuur11ke 

wyse saamgedwing word nie (4). 

Hy het daar niks op teen dat Afrikaans

sprekende k1nders die Engelse taal deeglik en goed 

leer skrywe, praat en gebruik nie maar wanneer 

ouers hul k1nders opsetlik naEngelse skole 

stuur om daar Engelse maniere te leer, moet hy 

hulle waarsku. Die toekoms hang van d1e kind at, 

van die deeglikheid,en egtheid van sy karakter. 

Karaktervorming is 'n natuur11ke proses wat die 

, 
(1) Die Burger 10/6/20. Artikel van Ci11ie. 

t 
(2) Die Burger 2/11/16 en 12/10/16. Artikel van Ci11ie. 

(3) n tt 10/12/16. " II 
II 

(4) Die Burger 12/10/16 en 19/10/16. Artikels van 
Ci11ie. 
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en karakterlooshe1d 1e1, so is so In opvatt1ng 

by tn vo1k ook 'n bron van swakhe1d, ten m1nste 

na bu1 tekan,j toe. Die en1gste wet so In 

homogene bevo1k1ng wie se po11t1eke en ku1turele 

beskou1ng in ooreenstemm1ng met die van die leids

l1ede is, kan bewerkstel11g, is die skoo1. Die 

opvoed1ng sal dan 'n vervorm1ng in p1aas van 'n 

vorm1ng wees. H1erd1e soort ha1fs1agt1ge skool is •. , 

tn m1s1ukk1ng. (1) 

A1 gee C1111~ d1t graag toe dat die skool 'n 

sos1a1e roeping het in sover dat d1t die twee 

rasse moet leer om mekaar te verdra, te respek

teer en 11ef te h@, durf hy d1t ook nie verswyg 

dat die eerste en vernaamste roe ping van die skool 

is om mense met ruggraat en karakter te vorm (2). 

Hy g10 dat In toekomst1ge verstandhoud1ng tussen 

die twee rasse wens11k is maar die toenader1ng 

moet n1e van een kant kom n1e (3). Wat nooit 

bymekaar behoort nie, moet nie op onnatuur11ke 

wYse saamgedw1ng word n1e (4). 

Hy het daar niks op teen dat Afrikaans

sprekende k1nders die Enge1se taa1 deeg11k en goed 

leer skrywe, praat en gebru1k nie maar wanneer 

ouers hu1 k1nders opset11k naEnge1se sko1e 

stuur om daar Enge1se maniere te leer, moet hy 

hu11e waarsku. Die toekoms hang van die kind af, 

van die deeg11khe1d,en egthe1d van sy karakter. 

Karakterv~rm1ng is fn natuur1ike proses wat die 

(1) Die Burger 10/6/20. 
t 

Art1ke1 van C111ie. 

(2) Die Burger 2/11/16 en 12/10/16. 

(3) n tt 10/12/16. 

(4) Die Burger 12/10/16 en 19/10/16. 
C1111e. 

t 
Art1ke1 van C1111e. 

" 11 
It 

Art1ke1s van 
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beste ontwikke1 waar die mens natuur1ik'kan 1ewe 

en bandel, bomse1! ken en wi1 wees (1). Die 

verhouding tot die vreemde behoort in tye van 

vrede en oor1og dUide1ik aan die kind geste1 te 

word. Dle kind moet sy p11g en sy reg, die 

voor- en nade1e van die verhouding verstaan (2). 

(11) As daar op skoo1 eenheid van doe1 en eenheid van 

strewe is, soU dit een van die opvoeders se p11g

te wees om die kinders daarop te wys en hu11e te 

leer dat hu11e sakeondernemings en inste11inge 

wat aan die land behoort, moet steun teen die 

uitheemse. Die skoo1 moet daarvoor sorg dat die 

probleme van die eie land duide1ik en gedurig 

voor die aandag van die 1eer1inge gehou word en 

we1 op simpatieke en inspirerende wyse. Die 

skoo1 is verreweg nog nie tn nasiona1e inste11ing 

waar groot vo1ksidea1e gekweek word nie (3). 

Die vo1k behoort oor ekonomiese sake beter 

inge1i, te word (4). 

(ii1) Die skoo1 moet die opvoede11ng leer om die sos1a1e 

prob1eme te begryp, sodat hy In simpatieke en 

inte11igente be1angste11ing en aandee1 sal hA in 

die we1vaart van d1e same1ewing om sodoende daar

toe te kom om sy verantwoorde1ikheid as bruikbare 

burger van die staat en lid van die maatskappy 

te dra ?eur die uitoefening van die een of ander 

(1) Die Burger 10/12/16. Artike1 van Ci11ia. 

(2) Die Burger 27/12/17. 1\ " It 

(3) Die Burger 9/1/19. n II n , 
Die Unie 1/12/14 b1s. 143. . Artike1 van Ci11ie .. 

(4) Die Burger 6/1/21. n u " 

-
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beste ontwikkel waar die mens natuurlik'kan lewe 

en handel, homself ken en wil wees (1). Die 

verhouding tot die vreemde behoort in tye van 

vrede en oorlog dUidelik aan die kind gestel te 
, 

word. Die kind moet sy plig en sy reg, die 

voor- en nadele van die verhouding verstaan (2). 

(11) As daar op skool eenheid van doel en eenheid van 

strewe is, soU dit een van die opvoeders se p11g

te wees om die kinders daarop te wys en hulle te 

leer dat hulle sakeondernemings en instellinge 

wat aan die land behoort, moet steun teen die 

ui theemse • Die skool moet daarvoor sorg dat die 

prob1eae van die eie land duidelik en gedurig 

voor die aandag van die leerlinge gehou word en 

wel op simpatieke en inspirerende wyse. Die 

skool is verreweg nog nie In nasionale instel1ing 

waar groot volksideale gekweek word nie (3). 

Die volk behoort oor ekonomiese sake beter 

iogeli. te word (4). 

(ii1) Die skool moet die opvoedeling leer om die sos1ale 

probleme te begryp, sodat hy tn simpatieke en 

intelligente belangstelling en aandeel sal h8 in 

die welvaart van die samelewing om sodoende daar

toe te kom om sy verantwoordelikheid as bruikbare 

burger van die staat en lid van die maatskappy 

te dra ~eur die uitoefening van die aan of ander 

(1 ) Die Burger 10/12/16. Artikel van Cillie. 

(2) Die Burger 27/12/17. tI " tI 

(3) Die Burger 9/1/19. tl 11 n 
t 

Die Unie 1/12/14 bls. 143. . Artikel van Cillie. 

(4) Die Burger 6/1/21. u n It 
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ambag, beroep of professie met die vaste oor· 

tuiging dat dit beter is om te dien as om gedien 

te word (1). 

Die skool moet in die diens van die Afri

kaanse volkslewe gestel word (2). 

Die ware funksie van die skool is me om 

die samelewing te verskool nie maar om saam met 

die samelewing te werk vir die opvoeding nie net 

van die uhele kind II nie maar van die nhele volktt. 

Die skool moet dit as sy roeping beskou om die 

lewensbeskouing van die nasie in die regte rigting 

te lei en te stuur. Die hele samelewing moet so 

te s~ 'n skool word, sodat alles wat gehoor en 

gesien word, opvoedend is (3). 

(iv) Jleer en meer word die verantwoordelikhede op die 

skool afgeskuif. As die een of die ander per

soon wat met gesag kan praat, of die een of die 

ander vereniging of groep die aandag van die 

publiek of van die outoriteite op die een of die 

ander misstand in die volkslewe vestig, word 

dadelik die hulp van die skool ingeroep. Die 

(1) 

(2) 

(3) 

mod erne samelewing beskou die gesegde van die 

Duitse staatsman en geleerde, Wilhelm von HUmboldt, 

skynbaar in In baie ernstige lig: "As jy iets 

in die samelewing wil invoer, voer dit eers in 

die skool in." Opvoeders het meegehelp om 

hierdie opvatting te laat ontstaan omdat hulle die 

Die Unie 1/11/29 bls. 125. • Artikel van Oillie. 
Die Unie 1/4/29 bls. 123. u II n 

Die Burger 6/12/17. II II II 

Die Burger 13/5/20. " " " 
Die Unie 1/6/39 bls. 370. " u " 

"-
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ambag, beroep of professie met die vaste oor

tuiging dat d1t beter is om te dien as om gedien 

te word (1). 

Die skool moet in die diens van die Afri

kaanse volks1ewe geste1 word (2). 

Die ware funksie van die skoo1 is me om 

die same1ewing te verskoo1 nie maar om saam met 

die same1ewing te werk vir die opvoeding nie net 

van die "hele kind 11 nie maar van die nhe1e vo1ktt. 

Die skoo1 moet dit as sy roeping beskou om die 

lewensbeskouing van die nasie in die regte rigting 

te 1ei en te stuur. Die he1e same1ewing moet so 

te s~ 'n skool word, sodat a11es wat gehoor en 

gesien word, opvoedend is (3). 

(iv) Jle'er en meer word die verantwoorde1ikhede op die 

skool afgeskuif. As die ee~ of die ander per

soon wat met gesag kan praat, of die een of die 

ander vereniging of groep die aandag van die 

pub1iek of van die outoriteite op die een of die 

ander misstand in die vo1ks1ewe vestig, word 

dade1ik die hu1p van die skoo1 ingeroep. Die 

moderne samelewing beskou die gesegde van die 

Duitse staatsman en ge1eerde, Wi1he1m von HUmboldt, 

skynbaar in In baie ernstige lig: "As jy iets 

in die same1ewing wi1 invoer, voer dit eers in 

die skoo1 in." Opvoeders het meegehe1p om 

hierdie opvatting te 1aat ontstaan omdat hu11e die 

(1) Die Unie 1/11/29 b1s. 125. • Artike1 van Ci11ie. 
Die Unie 1/4/29 bls. 123. u 11 It 

(2) ,Die Burger 6 /l2/l? • tI " It 

Die Burger 13/5/20. tt " 11 

(3) Die Unie 1/6/39 b1s. 3?O. tI u " 
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kind so vroeg as moontlik in sy lewe in die skool 

wou h~. Opvoeders lewe in die teken van die 

kleuterskool, sodat hulle soveel van die kinders 

en so min as moontlik van hul ouers kan"h~. (1). 

Toe algemene leerplig ingevoer is~ het baie 

gemeen dat dit tn algemene en genoegsame redmiddel 

vir aIle sosiale euwels en misstande sou wees. 

Hulle het gedink dat die volk sedelik, intellek~ 

tueel en ekonomies opgehef sou word. Die sede

like opheffing van die volk het nie ingetree nie 

maar in plaas daarvan het die sosiale wuwels ver

meerder. "Die skool het in die verwagtinge te- _ 

leurgestel omdat dit die verstand bewerk het en 

die hart laat verdor het. Die skool het steeds 

agteruit gekyk en die hede en die toekoms nie 

gesien nie (2). 

Die gesindheid wat by die ouer mense so sterk 
- ". toeneem, weerspieel hom in die jong geslag. Die 

Afrikaanse volk moet leer insien dat aIle heil 

slegs deur die verlewendiging van die sielekragte 

kan kom en dat hy slegs deur die loutering van 

die siel tot 'n hoMr orde van die maatskaplike 

lewe kan nader (3). 

(v) As die skole moet h~lp om gesonde sosiale 

(1 ) 

(2) 

(3) 

ideale aan te kweek, moet opvoeders beter en doel

matiger skole h~ maar beter skole is aIleen moontlik 
-------.. .,. ,- .. ----~ ..... 

Die Unie 1/6/39 bls. 370. Artikel van Oillia. 
Die Burger 28111118. " tI- tI 

Die UDie 1/3117 bls. 699. It n II 

Die Burger 20/,/20. " It " 
Ibid. 

------~ 
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kind so vroeg as moontlik in sy lewe in die skool 

wau h.. Opvoeders lewe in die teken van die 

kleuterskool, sodat hulle soveel van die kinders 

en so min as moontlik van hul ouers kan,h •• (1). 

Toe algemene leerplig ingevoer 1s" het baie 

gemeen dat dit tn algemene en genoegsame redmiddel 

vir alle sosiale euwels en misstande sou wees. 

Hulle het gedink dat die volk sedelik, intellek-, 

tueel en ekonomies opgehef sou word. Die sede ... 

l1ke opheffing van die volk het nie ingetree Die 

maar in plaas daarvan het die sosiale wuwels ver

meerder. 'Die skool het in die verwagtinge te

leurgestel omdat dit die verstand bewerk het en 

die hart laat verdor het. Die skool het steeds 

agteruit gekyk en die hede en die toekoms Die 

gesien nie (2). 

Die gesindheid wat by die ouer mense so sterk 
. 11' 

toeneem, weerspieel hom in die jong geslag. Die 

Afrikaanse volk moet leer insien dat alle heil 

slegs deur die verlewendiging van die sielekragte 

kan kom en dat hy slegs deur die loutering van 

die siel tot In hoMr orde van die maatskaplike 

lewe kan nader (3). 

(v) As die skole moet he'lp om gesonde sosiale 

(1 ) 

(2) 

(3) 

ideale aan te kweek, moet opvoeders beter en doel

matiger skole h. maar beter skole is alleen moontlik 
-.---.......... .,.<.- .. _----_ ........... ----

Die Unie 1/6/39 bls. 370. Artikel van Cillie. 
Die Burger 28/11/18. tI 11· It 

Die Unie 1/3/17 bIs. 699. It It n 
Die Burger 20/5/20. tt It rr 

Ibid • 

-
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as daar beter skoolbestierders van bo af tot 

onder uit is - beter Admin~strateurs, beter 

Provinsiale Rade, beter amptenare, beter inspek

'teurs, beter skoolrade, -beter skoolkommissies en 

les bes beter opvoeders (1). 

As daar doeltreffender skole moet wees, 

moet onderwyshervorming van die volgende oor

weginge uitgaan, nl. in hoever die skole SOOS 

hulle noU georganiseer en ingedeel is, soos 

hulle nou werk en van leermiddels en onderw,sers 

voorsien is, soos hulle leerplanne en leermetodes 

op die oomblik is, besig is om aandie verwag

tinge van die maatskappy en aan die eise en die 

aanspraak van die tyd te voldoen (2). 

7. PIE SKOOL AS KULTUURDRAER • 

(1) Daar word gewoonlik aan die hoare dinge soos 

godsdiens, letterkunde, tradisie, geskiedenis, 

monumente en boukunste as kulturele geestesgoed 

van die volk gedink. Die skool dra hierdie 

dinge wat mooi en waardig is, oor aan die kinders. 

Hoe beter skole In nasie het, hoe ho~r staan hy 

in die kultuur. Die kultuurbesit van 'n volk 

het so vermenigvuldig dat aIle mense dit me meer 

kan bemeester nie. Daar moet derhalwe mense 

wees om die dinge te bestudeer, te interpreteer 

en oor te dra aan ander om hulle sodoende op 

geestelike ell lrulturele gebied op te help (3). 

(1) Ons Land 27/5/22. J',.rtikel van Cilli~. 

(2) Die Unie 1/12/29 bls. 142. Artikel van Cillid. 

(3) KUyler, H.A. : Notas van Cilli~ 1946. 
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as daar beter skoolbestierders van bo at tot 

onder uit is - beter Admin+strateurs, beter 

Provinsiale Rade, beter amptenare, beter inspek

teurs, beter skoolrade, -beter skoolkommissies en 

les bes beter opvoeders (1). 

As daar doeltreffender skole moet wees, 

moet onderwyshervorming van die volgende oor

weginge uitgaan, nl. in hoever die skole soos 

hulle nou georganiseer en ingedeel is, soos 

hulle nou werk en van leermiddels en onderw~sers 

voorsien 1s, soos hulle leerplanne en leermetodes 

op die oomblik is, besig is om aan die verwag

t1nge van die maatskappy en aan d1e eise en die 

aanspraak van die tyd te voldoen (2). 

7. DIE SKOOL AS KULTUURDRAEB • 

(1) Daar word gewoonlik aan d1e hoare dinge SOOS 

godsdiens, letterkunde, tradis1e, gesk1edenis, 

monumente en boukunste as kulturele geestesgoed 

van die volk gedink. Die skool dra hierdie 

dinge wat mooi en waardig 1s, oor aan die kinders. 

Hoe beter skole tn nasie het, hoe hoar staan hy 

1n die kul tuur. Die kul tuurbesi t van t n volk 

het so vermenigvuldig dat alle mense dit nie meer 

kan bemeester nie. Daar moet derhalwe mense 

wees om die d1nge te bestudeer, te 1nterpreteer 

en oar te dra aan ander om hulle sodoende op 

geestelike en lru.lturele geb1ed op te help (3). 

(1) Ons Land 27/5/22. J',.rtikel van Cil11~. 

(2) Die Unie 1/12/29 bls. 142. Artikel van C1ll1d. 

(3) Kuyler, H.A. : Notas van Cilli~ 1946. 
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Dit is die werk van die skool om die geestelike 

en kulturele peil van die volk te verhoog. Dt\ 
kan deur ontwikkeling van die intellek van die 

kind gedoen word. Die skoo1 moet die hele nasie 

deur opvoeding daartoe bring dat hy 1n letter

kUnde, die'vaderlandse geskiedems, die geestes-

goed van die volk belangstel. 

lewe voer (1) It 

Hy moet 'n voller 

(ii) Die skool moet die volk leer om beter geskiedenis 

te maak, om fyner gewoontes aan te kweek. Die 

skool is die draer van die volksbeskawing. Daar 

is 'n volkslewe en die skool moet die opkomende 

geslag daarin inlei. Die skool moet die vol~s-

lewe leer ken en dan moet die skool die kind dit 

laat liefkry. Die kind moet daarteenoor In 

sekere houding inneem, - 'n liefdevolle kritieke 

houding. Hy moet weet wat navolgenswaardig en 

wat afkeurenswaardig is. 

(111) Die fUnksie van die skool i9 om hom eintlik by 

dinge van die verlede te bepaal. Dit is een 

rede waarom die skool so afsydig van die lewe ge-

word het. Dit het aanleiding tot afskeiding van 

die skool van die praktiese lewe gegee. Die 

mense wil nog h~ dat die skool moet wegstaan 

van die lewe. Die skool het 'n historiese ding 

geword. Die praktiese vraagstukke dring nie 

tot hom deur nie. Die onderwyser neem ge-

woonlik wat die maklikste is en derhalwe ge

bruik hy bv. net boeke. Hy gaan Die direk 

na die lewe toe nie. Dit is omdat onderwysers 

me goed genoeg is nie - bulle is onbekwaam om 

leiers van die volk te weese (2). 
(1) Kuyler, H.!. : Notas van Cillie 1946. 
(2) Loubser, J.S. : Notas van Cilli~ 1921. 

2,2. 

Dit is die werk van die skool om die geestelike 

en kulturele peil van die volk te verhoog. bit 
kan deur ontwikkeling van die intellek van die 

kind gedoen word. Die sko01 moet die hele nasle 

deur opvoeding daartoe bring dat hy ln 1etter

ktlnde, die 'vaderlandse geskiedenis, die geestes-

goed van die volk belangstel. 

lewe voer (1) .. 

Hy moet 'n voller 

(li) Die skool moet die volk leer om beter geskieden1s 

te maak, om fyner gewoontes aan te kweek. Die 

skool is die draer van die volksbeskawing. . Daar 

is 'n volkslewe en die skool moet die opkomende 

geslag daarin inlei. Die skool moet die vol~s-

lewe leer ken en dan moet die skool die kind dit 

laat liefkry. Die kind moet daarteenoor In 

sekere houding inneem, - tn liefdevolle kritieke 

houding. Hy moet weet wat navolgenswaardig en 

wat afkeurenswaardig is. 

(iii) Die funksie van die skool i& om hom eintlik by 

dinge van die verlede te bepaal. Dit is een 

rede waarom die skool so afsydig van die lewe ge-

word het. Dit het aanleiding tot afskeiding van 

die skool van die praktiese le we gegee. Die 

mense wil nog h~ dat die skool moet wegstaan 

van die lewe. Die skool het 'n historiese ding 

geword. Die praktiese vraagstukke dring nie 

tot hom deur nie. Die onderwyser neem ge-

woonlik wat die maklikste is en derhalwe ge

bruik hy bv. net boeke. Hy gaan nie direk 

na die lewe toe nie. Dit is omdat onderwysers 

me goed genoeg is nie - hulle is onbekwaam om 

leiers van die volk te wees. (2). 
(1) Kuyler, H.A. : Notas van Cillie 1946. 
(2) Loubser, J.S. : Notas van Cilli~ 1921. 
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(iv) Dit is ook waar dat die skole met die vo1ks1ewe 

geen voeling hou nie, neg minder reken1ng hou. 

Die vo1kskarakter word op die skole nie ·aange

tref nie en neg minder gerespekteer en in ere 

gehou. As di t nie onderdruk word nie, word dit 

in 'n onafrikaanse rigting gelei - waar dit op 

vakke aankom, wat by die leerlinge an sekere 

gesindheid, of In sekere smaak moet opwek, 

tree die denasionalisering dadelik aan die lig. 

Om dit met 'n enkele voorbeeld toe te lig, word 

in die skole by. vir sang-doeleindes die Hal1eluja

boek in plaas van die Psalm- en Gesangboek gebruik. 

Laasgenoemde pas tog veel beter by die eie volks

karakter (1). 

(v) Die skool moet sorg dat die kind dieregte houd1ng 

en gesindheid teeneor die volksverlede, sy tra

disies, sedes, gewoontes, instellinge en taal 

openbaar; dit eer en beskerm teen vreemde in-

vloede (2). 

word (3). 

Die kind moet nasiebewus gemaak 

(vi) Die volksverlede moet die kinders inspireer om 

groot dinge te doen en groot gedagtes te dink. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Die vaderlandse geskiedenis moet op In onver

waterde wyse aan hulle onderrig word. Hulle moet 

daaruit put alles wat goed is om hut toekoms daarop 

te bou (4). Dit is die werk van die skool om 

by die opkomende geslag op 'n waardige, regte 

Die Burger 6/;/20, 10/6/20. Artikel van Cilli~. 
Die Unie 1/11/46 bls. 103. " " " 

Die Unie 1/4/4; bls. 211. " " " Ons Land 16/12/26. " " " 
Die Unie 1/9/39 bls. 74. " " II 

Die Unie 1/3/39 bls. 274. " . " " 
Die Unie 1/9/39, 1/3/~9 blse. 74 en 274, resp. 

Artikels van Cillie. 

(iv) Oit is ook Yaar dat die skole met die volkslewe 

geen voeling hou nie, nog minder rekening bou. 

Die volkskarakter word op die skole nie ·aange

tref nie en nog minder gerespekteer en in ere 

gehou. As di t nie onderdruk word nie, word dit 

in In onafrikaanse rigting gelei - waar dit op 

vakke aankom, wat by die leerlinge In sekere 

gesindheid, of In sekere smaak moet opwek, 

tree die denasionalisering dadelik aan die lig. 

Om dit met In enkele voorbeeld toe te lig, word 

in die skole by. vir sang-doeleindes die Halleluja

boek in plaas van die Psalm- en Gesangboek gebruik. 

Laasgenoemde pas tog veel beter by die eie volks

karakter (1). 

Cv) Die skool moet sorg dat die kind dieregte houding 

en gesindheid teenoor die volksverlede, sy tra

disies, sedes, gewoontes, instellinge en taal 

openbaar; dit eer en beskerm teen vreemde in-

vloede (2). 

word (3). 

Die kind moet nasiebewus gemaak 

(vi) Die volksverlede moet die kinders inspireer om 

groot dinge te doen en groot gedagtes te dink. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Die vaderlandse geskiedenis moet op In onver

waterde wyse aan hulle onderrig word. Hulle moet 

daaruit put alles wat goed is om hut toekoms daarop 

te bou (4). Dit is die werk van die skool om 

by die opkomende geslag op 'n waardige, regte 

Die Burger 6/;/20, 10/6/20. Artikel van Cilli~. 
Die Unie 1/11/46 bls. 103. .. It It 

Die Unie 1/4/4; bls. 211. ft " It 

Ons Land 16/12/26. 11 11 n 

Die Unie 1/9/39 bls. 74. It 11 tI 

Die Unie 1/3/39 bls. 274. 11 It It 

Die Unie 1/9/39, 1/3/~9 blse. 
Artikels van Cillie. 

74 en 274, resp. 
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en opbouende manier 1iefde vir die volkseie, vir 

volksinste11inge en vir die vader1and aan te 

kweek (1). 

(vii) Die skoal en die kerk moet die kind en die volk 

be~~loed am die nasiona1e feesdae in die regte 

gees te vier. Die nasiona1e feeste is een van 

die magtigste hefbome om die volk op te hef en 

ham met ho~ idea1e te besie1 (2). 

Die skoo1 moet die opkomende ges1ag in ~taat 

ste1 om te dee1 en te geniet van die stof1ike 

en geestesgoedere van die voorges1ag. Daar moet 

In egte Suid-Afrikaanse gees in die sko1e -heers 

(3). 

(vii1) Teenswoordig is daar die gevaar dat die skoal 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

'n propagandamidde1 vir die een of ander 1ewens

f110sofie geword het. Dit is nie die funksie 

van die skoo1 om kinders te indoktrineer nie. 

Hierdie indoktrinisasie moet 1iewer aan na-skoolse 

jeugorganisasies oorge1aat word (4). 

In ander 1andevan die ware1d dien die skool 

as 'n propagandamidde1 om sekere ide~ te 1aat 

posvat. Dit leer die geskiedenis. Luther het 

bv. probeer om sy godsdiens by die opkomende ge-

slag te 1aat posvat. So was dit ook met Duits-

1e.nd, nadat hy deur Napoleon 1 verla an was. 

In die geva1 van Suid-Afrika word die kinders 

Die Unie 1/8/14 b1s. t 32 en 1/5/46 b1s. 230. 
Artike1 van Ci11ie. 

Die Burger 9/12/20. 
, 

Artike1 van Ci11ie. 

Die Unie 1/7/14 b1s. 8. " " " 
Die Unie 1/2/39 b1s. 243. 

I 
Artike1 van Ci111"e. 
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en opbouende manier 1iefde vir die volkseie, vir 

volksinste11inge en vir die vader1and aan te 

kweek (1). 

(vii) Die skoo1 en die kerk moet die kind en die volk 

be~nv10ed om die nasiona1e feesdae in die regte 

gees te vier t Die nasiona1e feeste is een van 

die magtigste hefbome om die volk op te her en 

ham met ho8 idea1e te besiel (2). 

Die skoo1 moet die opkomende ges1ag in ~taat 

ste1 om te dee1 en te geniet van die stor1ike 

en geestesgoedere van die voorges1ag. Daar moet 

'n egte Suid-Afrikaanse gees in die sko1e -heers 

(3). 

(viii) Teenswoordig is daar die gevaar dat die skoo1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

'n propagandamidde1 vir die een of ander 1ewens

f110sofie geword het. Dit is nie die funksie 

van die skoo1 om kinders te indoktrineer nie. 

Hierdie indoktrinisasie moet 1iewer aan na-skoolse 

jeugorganisasies oorge1aat word (4). 

In ander 1ande van die ware1d dien die skool 

as 'n propagandamidde1 om sekere ide8 te 1aat 

posvat. Dit leer die geskiedenis. Luther het 

bv. probe er om sy godsdiens by die opkomende ge

slag te 1aat posvat. So was dit ook met Duits

lend, nadat hy deur Napoleon 1 ver1aan was. 

In die geva1 van Suid-Afrika word die kinders 

Die Unie 1/8/14 b1s. t 32 en 1/5/46 b1s. 230. 
Artike1 van Ci11ie. 

Die Burger 9/12/20. • Artike1 van Ci11ie. 

Die Unie 1/7/14 b1s. 8. " " It 

Die Unie 1/2/39 b1s. 243. 
I 

Artike1 van Ci111'e. 
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op die volksgeskiedenis van die verlede gewys om 

sodoende van hulle egte burgers van die land te 

maak. Dit is daarom dat opvoeders die kinders . 
hul taal en hul geskiedenis leer, Onderwysers 

hou aan hulle hul volksgewoontes en volkstradi

sies voor. Op hierdie manier bevorder die onder

wysers nas.ionalisme. Die vraag is of di t nou 

reg is om aan kinders so 'n enge uitsig van 

,,my nasie, reg of verkeerd" te 'gee. Dit is 'n 

moeilike vraagstuk (1). 

AIle opvoedkundiges stem vandag saam dat dit 

een van die fUnksies van die skool is om goeie 

staatsburgers op te voed. Daar moet dus In 

nasietrots gekweek word (2). 

8. PLATTELANDSE SKOLE • 

(a) Qpyoeding wat Bas by die Plattelandse Kind. 

(1) Aangesien die kern van In nasie die mense is wat 

op die platteland woon, is dit baie noodsaaklik 

dat die deel van die volk opvoedkundig beter en 

sorgvuldiger moet behandel word. Daar moet van 

owerheidswe~ meer besieling vir die saak van die 

plaasskool uitgacn om skole te stig, waar onder 

behoorlike omstandighede ge~ksperimenteer kan 

word (3). 

Daar behoort In grondige en wetenskap11ke 

ondersoek na die hele probleem van die platte

landse lewe, met die oog op die doelmatige op

voeding van die plattelandse kind ingestel te 

word (4). 

(1) Bosman, A.J.: Notas van Cilli~ 1931. 

(2) 
(3) 

(4) 

Ibid. 
Die Unie 1/4/22 bls. 116. Artikel van Cillie. 

Die· Burger 21/9/16. " " " 
Die Unie 1/1/24 bls. 170 en 1/11/23 bls. 114. 

Artikels van Cillie. 

-............. 

op die vo1ksgeskiedenis van die ver1ede gewys om 

sodoende van hu11e egte burgers van die land te 

maak. Dit is daarom dat opvoeders die kinders . 
hu1 taa1 en hu1 geskiedenis leer. Onderwysers 

hou aan hu11e hu1 vo1ksgewoontes en vo1kstradi

sies voor. Op hierdie manier bevorder die onder

wysers nasiona1isme. Die vraag is of dit nou 

reg is om aan kinders so In enge uitsig van 

,,my nasie, reg of verkeerd" te 'gee. Dit is In 

moei1ike vraagstuk (1). 

A11e opvoedkundiges stem vandag saam dat d1t 

een van die fUnksies van die skoo1 is om goeie 

staatsburgers op te voed. Daar moet dus In 

nasietrots gekweek word (2). 

8. PLATTELANDSE SKOLE • 

(a) Opvoeding wat J2as by die P1atte1andse Kind. 

(1) Aangesien die kern van tn nasie die mense is wat 

op die p1atte1and woon, is dit baie noodsaaklik 

dat die dee1 van die vo1k opvoedkundig beter en 

sorgvu1diger moet behande1 word. Daar moet van 

owerheidswee meer besie1ing vir die saak van die 

p1aasskoo1 uitgacn om sko1e te stig, waar onder 

behoor1ike omstandighede geeksperimenteer kan 

word (3). 

Daar behoort tn grondige en wetenskaplike 

ondersoek na die he1e probleem van die p1atte-

1andse 1ewe, met die oog op diedoelmatige op

voeding van die p1atte1andse kind ingeste1 te 

word (4). 

(1) Bosman, A.J.: Notas van Ci11i~ 1931. 

(2) 
(3) 

(4) 

Ibid. 
Die Unie 1/4/22 b1s. 116. Artike1 van Ci11ie. 

Die" Burger 21/9/16. n " n 
Die Unie 1/1/24 b1s. 170 en 1/11/23 b1s. 114. 

Artike1s van Ci11ie. 

· .. -
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Die owerheid is besig om die platteland 

brandarm te maak wat sy brein betref. ~inders 

van die platteland word deur beurse gehelp om hul 

Matrikulasie te slaag. Nadat hulle gelsaag het, 

geen hulle na die stede in plaas van terug na die 

platteland (1). 

Dit is so eenvoudig om te s~ dat daargesen

traliseer moet word of dat die omgewing van die, 

kind die uitgangspunt van onderwys gemaak moet 

word. Daar kan selfs ges~ word dat die buiteskool 

In doel op homself behoort te wees en nie In soort 

voorbereiding vir die dorpskool nie (2). 

Die plattelandse skool moet by sy omgewing 

aanpas as hy aan sy roeping wil beantwoord en In 

sukses wil weeSe Ditmoet in direkte verband 

met die lewe daarbuite staan (3). Die lus en die 

neiging tot boerdery moet op die laerskool deur 

praktiese werk op die boereplaas aangemoedig word 

(4) • 

(ii) Landbouonderwys sal alleen In sukses wees as onder

wysers heeltemal nuwe metodes van onder~7s daarvoor 

kry en as opvoeders ophou om daarin eksamens te 

hou soos hulle dit doen in Latyn en matesis en 

dergelike onderwerpe. Die vakke het ' n s ekere 

tradisie agter oie rug en die skool is maar alte 

geneig om die nuwere en meer moderne leervakke in 

dieselfde keurslyf te wil dwing waarin die ou vakke 

(1) Die Unie 1/1/24 bls. l70 en 1/11/23 bls. 114. 
Artikels van Cillie. 

(2) Die Uni~ 1/11/23 bls. 114 en 1/10/35' bls. 106. 
Artikels van Cillie. 

(3) Die Unie 1/9/24 bls. 5'9. 
Die Burger 16/8/17. 

Artikel van Cillie. .. " " 
(4) Die Burger 6/9/17. II.. II 

Miller~ I.E. : Education for die Deeds of Life 
bls. 7,. 
Ruediger, W.C. : The Principles of Education 
bls. 70. 

, .............. 
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voorbereiding vir .die dorpskool nie (2). 

Die plattelandse skool moet by sy omgewing 

aanpas as hy aan sy roeping wil beantwoord en 'n 

sukses wil wees. Ditmoet in direkte verband 

met die lewe daarbuite staan (3). Die lus en die 

ne1ging tot boerdery moet op die laerskool deur 
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(11) Landbouonderwys sal alleen 'n sukses wees as onder

wysers heeltemal nuwe metodes van onderwys daarvoor 

kry en as opvoeders ophou om daarin eksamens te 

hou soos hulle dit doen in Latyn en matesis en 

dergel1ke onderwerpe. Die vakke het 'n s ekere 

tradisie agter die rug en die skool is maar alte 

geneig om die nuwere en meer moderne leervakke in 

dieselfde keurslyf te wil dwing waarin die ou vakke 

(l) Die Unie 1/1/24 bls. +70 en 1/11/23 bls. 114.' 
Artikels van Cill1e. 

(2) Die Uni~ 1/11/23 bls. 114 en 1110/35 bls. 106. 
Artikels van Cillie. 

(3) Die Unie 1/9/24 bls. 59. 
Die Burger 16/8117. 

Artikel van Cillie. 
11 It " 

(4) Die Burger 6/9117. "" fI 

Miller~ I.E. : Education for die Deeds of Life 
bls. 7,. 
Ruediger, W.C. : The Principles of Education 
bls. 70. 

.......... 
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asft ware versteen en verstyf het (1). 

In die landbou moet die metodes geneem word 

en moet hulle uit die beste plaaspraktyk in 

Buid-Afrika ontwikkel (2). Opvoede~s moet met 

die skoolplaas eksperimenteer. As elke platte

landse skool mense oplei en opvoed om op 'n ander 

plek te gaan werk en tn lewensonderhoud te gaan 

soek, kan die Afrik~anssprekende volk nie bestaan 

nie (3). 

(1i1) Die skool moet na die kind toe gebring word en 

nie die kind na die skool nie, anders ontvolk 

die platteland. Die skool bly In belangrike 

kultuur- en sosiale sentrum om "die mense op die 

platteland op "te voed en te onderrig (4) • Die 

kind moet geleer en gehelp word om aan sekere 

dinge van die voorouers, soos die kerk, huisgodsd1ens 

en kultuurgoed vas te hou. Met behoorlike en 

doelmatige opvoeding van die plattelandse be

volking kan die trek van die armere deel van die 

bevolking na die stede gedeeltelik gestuit word 

(5) • 

(b) Qpheffing v~!l Armblanke Kind ft 

(i) Om die armblanke kinders op te hef, kan die skool 

die nodige kennis voorsien, goeie en vaste karak

ters opbou, die kinders diensvaardigheid leer, 

hul wilskrag versterk om iets op die regte 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

manier te kan en te wil doen en nie ander 

Die Unie 1/9/24 bls. 59 en 1/3/25 bls. 236. 
Artikel van Cillie. 
Die Burger 16/8/17. Artikel van Cilli~. 

Die Unie 1/4/2~ bls. 260. " II It 

Die Burger 30/8/17. II It " 

Die Unie 1/7/31 bls. 3 en 1/11/33 bls. 139. 
Artikels van Cillie. 

Die Unie 1/7/31 bls. 14 en 1/9/32 bls. 134. 
Artikels van Cillie. 

Die Unie 1/11/23 bls. 114. Artikel van Cilli~. 
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Die Unie 1/9/24 bls. 59 en 1/3/25 bls. 236. 
Artikel van Cillie. 
Die Burger 16/8/17. Artikel van Cilli~. 

Die Unie 1/4/2Q bls. 260. " It n 
Die Burger 30/8/17. It It 11 

Die Unie 1/7/31 bls. 3 en 1/11/33 bls. 139. 
Artikels van Cillie. 

Die Unie 1/7/31 bls. 14 en 1/9/32 bls. 134. 
Artikels van Cillie. 

Die Unie 1/11/23 bls. 114. Artikel van Cilli~. 
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onoordeelkundig na te boots nie (1). 

(ii) Die skool moet die kinders van die armblankes aan

moedig tot verdere studie en hulle nie as armblan-

kes bestempel nie. Die kinders van die armes moet 

aangemoedig word om verder as std. VI te leer. 

Dit moet ernstig onder hul aandag gebring word dat 

vir In sUksesvolle boerdery, die bes moontlike 

opleiding vir die seun sowel as die dogter nodig 

is. 

(iii) Die skool moet goeie en bekwame huismoeders en 

bOerinne opvoed as hy die arm deel van die bevo1k

ing wil red. 

(iv) Die ekonoom beweer dat die redding langs die weg 

van die ekonomie l~. Die predikant meen dat die 

godsdiens die vernaamste faktor moet weeSt Die 

onderwyser se mening is dat die skool die enigste 

redmiddel is. Die godsdiens speel 'n baie groot 

rol in die opheffing van die armblankes maar die 

skool moet die grond l~, waarop al die ander 

werkers hul werk moet bou. As die skoal moet en 

sal help om die stroom van die armb1anked~m te 

keer, moet die plattelandse skooltjies beter toe

gerus word en onderwysers moet stmpatiek teenoor 

die arm kind staan (2). 

(v) Onderwysers moet t~t?noor 11. R armb1anke kinders 

simpatiek optree, en binne en buite saam met hu1le 

1eef, sodat hul1e g10 omdat die opvoeder glo, dat 

hu1le 1iefde bewys, omdat die onderwyser liefde 

(1) Die Unie 1112/24 bls. 236. 
Die Burger 19/2/20. 

(2) Die Unie 1/11/35 bls. 142. 

I Artikel van Ci1lie. 
II u it 

II It II 
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onoordeelkundig na te boots nie (1). 
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moedig tot verdere studie en hulle nie as armblan-

kes bestempel nie. Die kinders van die armes moet 

aangemoedig word om verder as std. VI te leer. 
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werkers hul werk moet bou. As die skool moet en 

sal help om die stroom van die armblankedom te 
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(1) Die Unie 1/12/24 bls. 236. Artikel van Cilli~. 
Die Burger 19/2/20. It It 

(2) Die Unie 1/11/35 bls. 142. 11 It It 
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bewys, dat hulle die hoogste in die lewe soek 

omdat die opvoeder dit soek en dat hulle werk 

vereer omdat die onderwyser dit vereer. 

hulle leer lewe (1). 

So sal 

Elke mens moet daartoe gebring word om te 

sien en te voel dat hy 'n noodsaaklike plek in 

die samelewing moet inneem. Hoe gering iemand 

se werk ook is, hy moet voel dat by daarvoor 

onmisbaar is (2). 

9 " PIE SKOOL EN VOLKSBESKOUINGE! 

Kan die skool rigting gee aan die volks

beskouinge - aan die w~reldbeskouing van 'n nasie? 

Daar word nou van rekontruksie en herbou gepraat. Die 

mensdom beroep hom op die skool om In nuwe w~reldorde 

tot stand te bring, Die skool kan nie In ideaal ont-

werp nie. Die nuwe ideaal moet uit die volk begin 

en die skool moet dit voortplant. Die geskiedskrywer 

vertel dat Pestalozzi die mense in Swttserland deur 

opvoeding opgehef het. Onkunde is die oorsaak van a1 

die ellende. Fichte het in Pruise die volk probeer 

ophef deur voorlesinge te hou: "Red en an die deutsche 

Nation. It In die gees van Pestalozzi - self-help, self

respek, sosiaal (helpmekaar) het Hardenberg en Von Stein 

17 seuns na Pestalozzi vir opleiding gestuur, sodat 

hulle die Duitse nasie deur opvoeding ken kom ophef. 

Hulle het die volk geleer om te werk en die vaderland 

te dien. In Duitsland is die skool gebruik om militaris-

me te bevorder (3). 

(() Die Unie 1/3/26 bls. 318 en 1/4/36 bls. 354. 
Artikels van Cillie. 

(2) Die Unie 1/12/24 bls. 236. Artikel van Cilli~. 

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

bewys, dat hulle die hoogste in die lewe soek 

omdat die opvoeder dit soek en dat hul1e werk 
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Artike1s van Cil1ie. 

(2) Die Unie 1/12/24 bls. 236. Artikel van Ci11i$. 
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Geste1 nou dat die Suid-Afr1kaanse nasle 

voe1 dat daar gebrek aan eer1ikheid bestaan of aan een 

of ander vo1ksdeug. Is dit moont1ik vir die skoo1 om 

die vo1k in di~ rigting te lei? Sommige ontken die 

moont1ikheid, want baie ouers leer kinders om oneer-

1ik te wees, soos bv. in,die geva1 van inkomstebe1asting~ 

Die meeste mense voe1 Die dat dit oneer1ik is om die 

staat te ku1 Die. Mense neem tn ander houding in teen

oor private staatseiendom as teenoor pub1ieke eiendom_ 

Bommige beweer dat dit onmoont1ik is om die kind eer

liker as Sf omgewing te maak. Dit word ges8 dat die 

Deense sko1e dit tog reg gekry het. Daar is nie 

soiets as winskopies nie; daar word net gevra wet die 

ding werd is. Die ptib1iek is 'n ref1eksie van die 

,skool (1). 

10. KLJllRLING- EN NATPULLESKQLE. 

Vir die kleur1ingkinders moet daar vry 

verp1igte leer onderwys wees, wat rekeDing met die 

trap van ontwikke1ing en beskawing wat hu11e nou bereik 

het, sal hou, om hu11e sodoende op 'n ho@r pei1 van be

skawing te bring (2). 

, 
Ci11ie g10 met elke ernstigdenkende mens 

in Suid-Afrika dat die skoo1 en die skoolopvoeding moet 

gebruik word om die mense 'n bate vir die land te maak. 

Die b1anke kan nie onbesmet b1y as hu11e daag1iks 

met hu11e in aanraking kem Die; daarom moet opvoeders 

hu11e ophef en red. Deur hu11e op te hef, sal • n 

beter verhouding geskep word (3). , 
(1) Loubser, J.B. : Notas van Ci11ie 1921. 

(2) Die Burger 1/4/20. 

,(3) Ibid. 
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As opvoeders die regte verhouding tussen 

blank en gekleurd wil cankweek, moet hulle die skool 

as hulpmiddel en ui tgangspunt kies. Deur die huidige 

opvoeding vir hulle word daar maar net 'n dun vernissie 

oorgesmeer sonder dat ooit 'n poging aangewend word om 

bul siel te verstaan en die kwessie van hul eie stand

punt te nade r • 

Die vraagstuk in verband met die swart 

rasse moet van 'n sosiologiese oogpunt aangepak word. 

Die "Bantu-skool" moet sover kom om die kaffergemoed 

so te verstaan en te vertolk dat hy hom sal kan stel 

op die standpunt van die inboorling. Die vraag is 

of dit vir In mens moontlik is om'n ander op te hef 

en te red as hy as opheffer op die aDder neersien. 

As die naturel en die kleurling tot selfbewussyn kom 

en hy vind dat die blanke onderwyser of sendeling hom 

beskou as In wese wat sosiaal laer staan as hyself, 

is dit moontlik dat hy sy blanke leermeester sal verag 

en haat (1), 

Die idee dat hulle tot gevorderde onde~. 

wys heeltemal onbekwaam is, kan opvoeders maar gerus 

laat vaar (2). 

11. KRITIEK OP DIE SKOOLONDERWYS • 

(i) Die mens se hele lewensplan kan as volg ingedeel 

word: Gesondheid, familie, industrie~, burgerskap, 

ontspanning, godsdiens. 

As nou gevra word wat die skool aan hierdie 

afdelings doen, moet Cillie s~ baie min. Van 

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

(2) Ibid. 
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blank en gek1eurd wi1 cankweek, moet hu11e die skool 

as hu1pmidde1 en uitgangspunt kies. Deur die huid1ge 

opvoeding vir hu11e word daar maar net 'n dun vernissie 

oorgesmeer sonder dat ooit 'n poging aangewend word om 

hu1 sie1 te verstaan en die kwessie van hu1 eie stand

punt te nade r • 

Die vraagstuk in verband met die swart 

rasse moet van 'n sosio10giese oogpunt aangepak word. 

Die "Bantu-skoo1" moet sover kom om die kaffergemoed 

so te verstaan en te verto1k dat hy hom sal kan ste1 

op die standpunt van die inboor1ing. Die vraag is 

of dit vir In mens moont1ik is om 'n ander op te hef 

en te red as hy as opheffer op die ander neersien. 

As die nature1 en die kleur1ing tot se1fbewussyn kom 

en hy vind dat die b1anke onderwyser of sende1ing hom 

beskou as 'n wese wat sosiaa1 1aer staan as hyse1f, 

is dit moont1ik dat hy sy b1anke 1eermeester sal verag 

en haat (1). 

Die idee dat hu11e tot gevorderde onder

wys hee1tema1 onbekwaam is, kan opvoeders maar gerus 

1aat vaar (2). 

11. KRITIEK OP DIE SKOOLONDERWYS • 

(1) Die mens se he1e 1ewensp1an kan as vo1g ingedee1 

word: Gesondheid, fami1ie, industrie@, burgerskap, 

ontspanning, godsdiens. 

As nou gevra word wat die skoo1 aan h1erdie 

afde11ngs doen, moet Ci11ie s~ baie min. Van 

(1) Loubser, J.S. : Notes van Ci111e 1921. 

(2) Ibid. 



262. 

ekonomie, bv. weet die kinders baie min. Die regte 

en pligte van die burger word Die breed onderrig nie, 

Van die kant van die publiek wat die werknemers 

van die kinders is wat die skool verlaat, word ge

'kla dat daar gebrek aan deeglikheid, belangstelling, 

verantwoordelikheidsgevoel, eerlikheid, menseliefde 

inisiatief by die leerlinge is. Die skool is nie 

prakties genoeg nie en staan te ver weg van die 

lewe. Opvoeders het weggedrywe van die lewe en 

gee aan die kinders in die skool die klaargekookte 

fyngekoude kos. Die skool het In abstraksie ge

word. Dit was oorspronklik die doel. Cillie erken 

dat daar sodanige gevalle is,;aar opvoeders te veel 

met abstraksies te doan het. Sodanige vakke word 

net vir die skool en nie vir die lewe nie geleer, 

sodat die opvoedeling die kennis in die alledaagse 

lewe Die kan gebruik nie. Cillie se meDing is dat 

daar In uitgewerkte metode is hoe om 'n les in een 

of ander vak te gee maar daar is geen voorskrif om 

In les, bv. oor eerlj.lofneid, mensliewendheid te gee 

Die. Die opvoeder het geen maatstaf om laasge

noemde te toets Die. Cillie konstateer verder 

dat die skoolonderwys te intellektualisties is, 

d.w.s. daar is te veel geheuewerk. Die leerlinge 

moet onthou wat hulle hoor en lees. Opvoeders is 

te geneig om skolt~r(; vol gens hul geheuevermo8 te 

oordeel. Die kinders se denkvcrmo§ word Die ge

noegsaam ontwikkel nie. Hulle neem byna alles op 

gesag aan met die gevolg dat hulle selfstandigheid 

daardeur benadeel word. Daar word" te min aan die 

emosies of gevoelslewe van die kind gedoen (1). 

(ii) Die klagtes is so algemeen dat daar In sekere mate 

van waarheid i.v.m. die klagtes moet wees, maar wat 

(1)' tuyler, H.A. I Notas van Cillie 1946. 
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ekonomie, bv. weet die kinders baie min. Die regta 

en pligte van die burger word nie breed onderrig nie. 
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van die kinders is wat die skool verlaat, word ge
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prakties genoeg nie en staan te ver weg van die 

lewe. Opvoeders het weggedrywe van die lewe en 

gee aan die kinders in die skool die klaargekookte 
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daardeur benadeel word. Daar word' te min aan die 

emosies of gevoelslewe van die kind gedoen (1). 
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van waarheid i.v.m. die klagtes moet wees, maar wat 

(1)' iuyler, B.A. s Notas van Cillie 1946. 
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is nou die oorsake daarvan en hoe kan die opvoeder 

hul1e elimineer? Die vernaamste oorsake is dat 

die skool te veel hooi op sy vurk het. Dit is as 

gevolg van die feit dat OUers te agtelosig is om 

vir hul kinders self te sorge Sekere essensi~le 

dinge wat die· skool moet do·en, kom nooit gedaan 

me. Die oorsaak van te min verantwoordelikheids

gevoel by die leerlinge moet vera1 by die leer1inge 

gesoek word. Die ouers het op die kinders nie 

meer die houvas wat hulle in die verlede gehad het 

nie, nog minder die tyd, lus, krag an kennis om 

die kiDders se verantwoordelikheidsgevoel te ver

sterk. Die ou pedago~ skryf die gebrek aan erns, 

verantwoordelikheid, deeglikheid en belangstel1ing 

toe aan die sogenaamde Nuwe Opvoeding, nl. dat 

kinders nie gel~er word om belang te ste1 me. 

'n Ander oorsaak is die huidige stelse1 van onder

wys. Opvoeders gee onderwys volgens tn sillabus 

wat so uitgebreid is dat hulle dit onmoontlik 

deeglik kan dek. In die skool kan die kind nie 

deeglikheid leer nie. In Verdere oorsaak is by 

die onderwysers te vind. As die onderwysers 'n 

fout by die kinders ontdek, moet hulle uitvind of 

die fout nie by hulself l~ nie. Baie maal is 

die onderwyser die oorsaak van ondeugde by kiDders. 

Die kinders sien dat die onderwyserskoo1hou, nie 

omdat hy belangstel nie maar om sy selaris te kry, 

om naweke en vakansies op plesiertogte te ken 

uitgaan. Dat die onderwysers nie kinders vir die 

lewe opvoed me, moet veral toegeskrywe word aan' 

die fei t dat hulle nie vry genoeg is nie. Onder-. ," 
wysers is aan sillabusse en eksamens gebonde, sedat 

hulle nie die kind meer doelmatig kan opvoed nie (1). 

(1) Bosman, A.J. Notas van Cillie 1931. 
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(11i) As remediale m1ddele in'verband met voorgenoemde 

gebreke sou Cil11~ voorstel dat die skool meer deeg-

likheid en akkuraatheid aan die dag moet l~. Die 

k1nders moet geleerword om. te.waardeer wat mooi en 

goed is.' Diar moetmetstre~heid maar .terself'dertyd 

met regverd1gheid teenoo~ hulle opgetree word sonder 

om dIe goele atmosf'eerind:t..e kl~skamer te versteur. 
~ . ~., ': 

u ....... ""~ • .~. • 

Verder moet'die leerplanvan.die pr1m~resk()ol deur 

die essensHUe leervakke; SOO$ tale, s~i.f, reken

kunde ,gesk1edenisen aardrykskunde, en deur die 

n1e'-essensi~le leervakke, sqos .natuu;rstudie, hand ... 

werk enhuishoudkunde verrYkwQrd (~) . 
Sakere uitgediende dinge mo~t oor~oord gego01 

word. Opvoeders moet self daaro,o~ dink of kindel's 

'n paar onderwerpe deeglf.k moet bes~u.deer of soveel 

onderwerpe moontLik. ',Par.tyop:v:oedkund1ges meen dat 

daar meer aandag aan metoda as San ,inhoud gegee 

moet word 9 '. Kindel'S moe.t lee.r deur te handel of te 

doen. Die. skool moet minder t.];) luisterskool wees 
. . " . 

maar'omstahdighede maak. dit moe;tlik,1 . In plaas van 

dat die opvoeder die ki¢ dinge laat, belewe ,gee hy 

te veel informasie,' d .w.s. kennis - 'soms tweede-
.. , '. , '''. 

handsekennis - waardeu,r die kind tn soort van 1n 

idee van sake kry. Wanneer. ondarwy~ers die be

sltuldiCing teeahulle k?7 dat bulle te "eel met 

. abstraksies tedoen het, kan h,ulla :hierop antwoord 

dat onderwys verskillence .funksi~s het en een van die 

funksies is am die wetenstap te bevorder.· Op-

voederswil die oorsprQng van tn di'ng . weet tI " Hulle 

moet die logiese metode volg; . daaroDi rig hulle 

(1) Bode, 'B.H I : Modern Educational T1(eories bls .. 27-28. 
Bosman, A.J. I Notas van Cil1ie 1931 •. 
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(11i) As remediale middele in' verband met voorgenoemde 
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onderwys in om voordeel te bring aan diegene wat 

belangstel in sodanige dinge en wet later die 

wetenskap kan bevorder. Op die vraag of onder

wysers dan nie die kinders so kan klassifiseer dat 

diegene wat nie belangstel nie, 'n ander metode 

kan volg, moet die leermeesters skuldig plait. 

Baie van die probleme is hieraan te wyte. Op

voeders se kennis van sielkunde laat hulle in die 

stE"ek (1). 

Die opvoeders moet die leerlinge beter ken en 

verstaan; daarom moet hulle meer weet van die siel

kUnde ; hulle meer toel~' op kinderstudie en ek

sperimente. As van opvoeders verlang word om die 

verantwoordelikheid vir die gedrag van kinders 

buite die skool op hulle te neem, moet hulle dit 

aanVaar op voorwaarde dat die samelewing hulle dasrin 

help. OUerdae ken baie help om die taak van' die 

skool te vergemaklik. Die oUers en die skool ver

trou mekaar te min. Daar word van die skool ver-

wag dat hy sosiale euwels moet verhelp. Die indi-

widu kan nie buitekant die gemeenskap bestaan nie. 

Dit is die standpunt van die sosiologiese peda

gogiek. Die skool moet I n gemeens~p 1nlklei.n\wo~ 

Baie pedago~ stem nie hiermee saam nie, want in 'n 

skool kan nie dieselfde samelewing as daarbuite 

wees me. Daar is nie families en huisgesinne 

in die skool nie. Onderwysers kan egter meer dings 

van die samelewing in die skool invoer, soos regs

pleging by. maar dit is ook nog maar speelmateriaal 

(2). 

(1) Bosman, A.J. s Notas van Oillie 1931. 

(2) I Loubser, J.S. s Notas van Oi11ie 1921. 
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belangstel in sodanige dinge en wet later die 
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12. §AMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS. 

(1) In verband met wat C111i~ oor die invloed van oor

erwing en omgewing by die opvoeding en onderwys be

weer, wil ek graag byvoeg dat by die erflikheids

verskynsel elke soort lewende wese net sy soort 

voortplant, maar in die voortplanting, tree tog wel 

sekere var1asies te voorskyn. Een van die varias1es 

is dat die kind se fisiese e1enskappe wat hy erf na 

die voorouerlike of gemidd91de t1pe terugkeer. Dit 

w11 ook voorkom of die kind van sy onm1ddell1ke ouers 

'n weiDig meer as die helfte ontvang, van sy eerste 

grootouers omtrent een vyfde en van sy tweede 

grootouers sowat een sestiende, ens. Verder is 

dear die verskynsel van normale verspre1ding, by. 

wanneer die 1ntelligensie of lengte van fn groot 

santa! 1nd1w1due gemeet word, word gev1nd dat die 

resu~tate min of meer re~lmatig verspre1 is. Die 

lyn vertoon fn sentrale ophop~ng en In weerskantse 

gelyke afname ofafwyking (1). 

G.J. Mendel onderske1 seker~.~enhe1dse1enskap

pen wat onafhankl1k van andere oorge~rf word, by. 

lengte van 11ggaam. Verder onderske1 hy tussen 

dom1nante en resess1ewe erffaktore. By die eerste 

en tweede geslag is die dom1nante oorheersend ter

wyl by die derde geslag die eerste en tweede ge-

slag eintl1k saamgestel is. Vir die opvoed1ng 

is.veral van belang die erfl1khe1dsleer in verb~nd 

met die algemene 1ntell1gens1e. Deur proefnem1ng 

is vasgestel dat daar In ho~ korrelas1e tussen die 

(1) Bav1nCk
i 

J.H. : ;t:rlle1ding in de Z1elkunde bls. 
108- 17. 
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12. §AMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS. 

(i) In verband met wat Cilli~ oor die invloed van oor

erwing en omgewing by die opvoeding en onderwys be

weer, wi1 ek graag byvoeg dat by die erflikheids

verskynsel elke soort lewende wese net sy soort 

voortplant, maar in die voortplanting, tree tog wel 

sekere variasies te voorskyn. Een van die variasies 

is dat die kind se fisiese eienskappe wat hy erf na 

die voorouerlike of gemiddqlde tipe terugkeer. Dit 

wil ook voorkom of die kind van sy onmiddellike ouers 

'n weinig meer as die helfte ontvang, van sy eerste 

grootouers omtrent een vyfde en van sy tweede 

grootouers sowat een sestiende, ens. Verder is 

daar die verskynsel van normale verspreiding, by. 

wanneer die intelligensie of lengte van tn groot 

santa! indiwidue gemeet word, word gevind dat die 

resu~tate min of meer re~lmatig versprei is. Die 

lyn vertoon 'n sentrale ophop~ng en In weerskantse 

gelyke afname of afwyking (1). 

G .J. Mende1 onderskei seker€- .~eenheidseienskap

pe" wat onafhanklik van andere oorge~rf word, bv. 

lengte van liggaam. Verder onderskei hy tussen 

dominante en resessiewe erffaktore. By die eerste 

en tweede geslag is die dominante oorheersend ter

wyl by die derde geslag die eerste en tweede ge~ 

slag eintlik saamgestel is. Vir die opvoeding 

is.veral van belang die erflikheidsleer in verb~nd 

met die algemene intelligensie. Deur proefneming 

is vasgestel dat daar In ho~ korrelasie tussen die 

(1) BavinckJ J.H. : ;Inleiding in de Zielkunde bls. 
l08-~17 • 
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intelligensie van die oUers en die nakomelinge 

is. (1). 

Cillia gaan tereg van die stand punt uit dat 

by die bepaling van watter van die twee,oorerwing 

of omgewing die magtigste faktor is, albei min of 

meer ewe sterk is.· In verbend me.t die funksie 

van die skool moet met voornoemde beperkings 

rekening gehou word. 

(ii) Die funksie van die prim~re skool is om die eerste 

beginsels van kennis en vaardigheid aan die kind 

tussen 6 en plus minus 13 jaar te verskaf. Dit 11 

ts . :sodanig geen voorbereidende skool nie; di t 

is In afgeronde, volledige geheel maar di t moet 

tog die grondbeginsels vir enige verdere studie 

gee aan die leerlinge wat later die middelbare skool • 

wil besoek. Di t moet In praktiese opvoeding ver

skaf, want die grootste meerderheid van die volk se 

kinders verlaat die skool wanneer hulle die ver

pligte ouderdomsgrens of vasgestelde standerd van 

ontw1kkeling bereik het. 

. Die prim~re skool moet die kind die gewenste 

gewoontes, kultuur houdinge en ideale aanleer wet 

nodig is in die lewe van die burgers van In land. 

D~t moet sorg vir gesonde liggaamlike engeeste

l1ke ontwikkeling en vir die kind In omgewing 

skep en aanbied wat hom voldoende geleentheid en 

prikkeling tot voorgenoemde ontwikkeling sal gee. 

D1t is daarom noodsaak1ik dat t.o.v. organisasie, 

metode van onderwys, leerplan, tug, ens.rekening 

gehou word met die Stadi6 van ontwlkkeling van d1e 

kind. 

(1) Freeman, F.S. I Indiw1dua1 Differences bls. 64-106. 

lntelllgensle van dle OUers en die nakomellnge 

ls. (1). 

Clllle gaan tereg van dle stand punt ult dat 

by dle bepallng van watter van die twee, oorerwlng 

of omgewing dle magtlgste faktor is, albei mln of 

meer ewe sterk ls.· In verbsnd me.t die fUnksle 

van dle skool moet met voornoemde beperkings 

rekening gehou word. 

(li) Dle fUnksle van dle prlm~re skool ls om dle eerste 

beglnsels van kennls en vaardlgheld aan dle klnd 

tussen 6 en plus mlnus 13 jaar te verskaf. Dlt is 

1s . :sodanlg geen voorbereldende skool nie; di t 

ls f n afgeronde, volledlge geheel maar dl t moet 

tog die grondbeglnsels vlr enige verdere studle 

gee aan dle leerllnge wat later dle middelbare skool • 

wll besoek. Dlt moet tn praktlese opvoedlng ver

skaf, want die grootste meerderheld van die volk se 

klnders verlaat dle skool wanneer hulle dle ver

pllgte ouderdomsgrens of vasgestelde standerd van 

ontwikkellng berelk het. 

. Die prim~re skool moet die kind dle gewenste 

gewoontes, kultuur houdlnge en ldeale aanleer wat 

nodlg ls ln die lewe van die burgers van In land. 

D~t moet sorg vlr gesonde llggaamllke engeeste

like ontwlkkellng en vlr dle klnd tn omgewing 

skep en aanbled wat hom voldoende geleentheld en 

prlkkellng tot voorgenoemde ontw1kkellng sal gee. 

Dit is daarom noodsaaklik dat t.o.v. organisasle, 

metode van onderwys, leerplan, tug, ens. rekening 

gehou word met die stadie van ontwikkellng van die 

kind. 

(1) Freeman, F.S. I Indiw1dua1 Dlfferences bls. 64-106. 
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In die sekondAre skool moet dear geleide11k 

dltferensiasie van die leerstof plaasvj.nd, met 

die oog op die belangstelling en toekoms van die 

kind. Vir dieeen groep kinders sal dear alge

mene onderwys wees en vir die grootste deel van 

die kiDders epesiale beroepsopleiding. 

Uit 'n prinsipiAle oogpunt beskou, moet die 

algemene onderwys af'gerond wees, want net tn klein 

gedeelte van die kinders gaan na die voltooiing 'Van 

hul std. X-kursus verder studeer. Die middelbare 

skool moet egter nog rekening met die kinders bou, 
nadat hulle die std. X-eksamen afgel~ het. 

As sosiale instelling moet die skool die kind 

daartoe bring om hom behoorlik aan die lewens

omstandighede aan te pas, afgesien van die weten. 

skaplike kennis wat die skool moet verskaf'. Dit 

moet die yolk ophef. 

Die middelbare skool moet net soos die laer~ 

skoal die vo~ing van ideale an houdinge voorts1t . 

en as kultuurdraer optree. 

Kortliks is die fUnksies van die sekond~re

skoal die volgend!; 
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toelat1ng tot die mear ge.skoolde beroepskole gee. 
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Dit moet aan hulle sedelik-godsdienstige vorm!ng 

gee. Die leerlinge moet geleer word om hul vrye

tyd nuttig en gesond te bestee. Deur die op

voeding moet die skool san die kind lewensinhoud 

en tn,'w~reldbeskouing of lewenswysheid gee. Die 

middelbare skoal moet ook 'n grondige ondersoek 

na die ind1widuele verskille in aanleg, belang

stelling envarmo8ns instal en hierdie aanleg, 

. . 
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belangstelling en vermo~ns altY~.tot tn hoar peil 

voer. Dit moet. die belangrike onmiddellike en 

toekomstige behoeftes van die leerlingevir sover 

as wat die adolessente rypheid dit toelaat, be

vredig. In die middelbare skool moet daar baie 

groter dltferensiasie as in die prim~re skool 

plaasvind, want die feite wat in die pr1m~re skool 

geleer is, moet uitgebrei, verdiep, verklaar en toe

gepas word. Die sekond~re skool moet die iind aie 

metodas van leer en studie onderrig en 'n'groot 

verskeidenheid van denkm.etedesr. teepes. Die mwe 

kennis moet gesistematiseer word. Die kind moet 

geleer word hoe om die kennis in die daelikse le~ 

te last fUnksioneer.. Die onderwyser, op grond van 

sy kennis van die kind, moet die bepaalde aanleg 

van die kind vasstel en dan diegene uitsoek .at 

hulle op verdere studie vir akademiese ot protes

sionele of beroepsdoeleindes wil toell. Dle 

ideaal behoort te wees dat elke kind die een of 

di,e aDder beroep op die middelbare skool moet leer, 

waarvoor die skool onder huid1ge omstandighede nie 

geskik is nie. Aangeslen van die skool verwag 

word dat dit die "hele kind" moet opvoed, moet 

dit ook sorg vir die 1iggawmlike welsyn van die 

kind en hom besig hou met die sogenawmde bulte

skoolse aktiw1teite van die leerling, sodat die 

, so nodige samewerking tussen' onil.e.rwysers, kinders 

en ouers bewerkstell1g word. 

(iv) Die funksie van die plattelandse skool ls om aan 

die kind die nodige opvoed1ng en onderwyS te ver

skat, wst by syomgewing aanpas, sodat die op

voedeling wet hom op die boerdery wi1 toel', 

daarvoor voorberei is. Vir hierdie doel is in 

<' 
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sommige provinsies van SUid-Afrika skoolplase 

gestig, waar 'n gedifferensieerde kursus aan

gebled word vir diegene wat nie na In univer-

siteit wil gaan nie. Dit is in ooreenstem-

ming met die idee van baie moderne opvoedkun-, 

diges: "In plaas van die een enkele weg wat oor 

die hoerskool na die akademiese beroepe voer, 

moet daar 'n menigvuldigheid van we~ uit die skool 

in die lewe lei." (1) • Daar moet egter duide-

lik in gedagte gehou word dat hier nie aan be

roepsopleiding as sod'anig ged ink word nie. Die 

plattelandse skool moet ook aan die skoliere wat 

'n middelbare kursus wil volg, die nodige vorming 

en ontwikkeling verskaf. Die skool moet 'n be-

langrike kultuur- en sosiale sentrwn bly om me,nse 

op die platteland op te voed en te onderrig. 

Reeds in 1917 het Cillie aan die hand gegee dat 

die lus en die neiging tot boerdery op die laer

skool deur praktiese werk op die boereplaas aange-

moedig moet word. Hier was hy weer sy tyd voor-

uit, want 'n hele aantal jare daarna is skoolplase 

op sekere sentra vir praktiese onderrig in verband 

met boerdery gestig. In 1931 het hy weer ge-

pleit dat met die skoolplaas ekspertmenteer moet 

word. Net na die konferensie van die Nuwe Onder-

wysbond in Julie 1934, is in die Transvaal daad

werklik daartoc oorG~6~Rn o~ skoolplase te stig. 

Die grooJ
" "ioordele wat deur so 'n gesentraliseerde, 

onderwysstelsel meegebring word, is beklemtoon. 

D:.ar is geredeneer dat die skoolplase noodwendig is 

as voorberoe:p!=::lnrigtings vanwaar kinders sonder 

,verdere studie terug na die plase sal gaan. 

"rae gevolg van die politiek is die vermindering 

0.) /:; Keyter J. de W. , Opvoeding Em" Onderwys bls. 386. 
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van die aantal eenman-skole, die verhoging van die 

. onderwys-doeltreffendheid, en die groter geluk van 

die plattelandse kind, veral sinds.die invoering 

van die veilige, vinnige motortransport II (1) • 

. (iv) Die fUnksie van die kleurling- en naturelleskole is 

om die nie-blanke op te hef en op 'n hoHr verstande

like en beskawingspeil te bring. Daar is teen

kanting van In groot deel van die bevolking van 

SUid-Afrika teen die idee dat die nie-blanke op 

dieselfde verstandelike en sosiale peil as die 

blanke gebring moet word, daar dit ingewikkelde 

lmpl"ikasies sal meebring .. 

(v) Cillie se idees in verbClnd met die fUnksie van die 

laer- en die ho~rskool vir blankes het hy reeds 

dertig jaar geledebepleit en selfs vandag nag word 

bulle deur moderne opvoedkundiges aanvaar (2). 

(1) Coetzee, J.C. : Die Moderno Opvoeding, bls. ,4. 
(2) Keyter, J. de W. : Opvoeding en Onderwys bls. 386. 

Coetzee, J.C. : Die Moderne Opvoeding, bls. ,4. 
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