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H 0 0 F STU K VII. 

o NDERvVYSTEGNIEK EN ONDERiYSMETOPE ' 

1. INtEIDING. 

Die opvoeding en onderwys word deur 'n, 

geweldige uitbreiding op die gebied van tegniek en me-

tode gekenmerk. "Tegniek tr is 'n term wat deurgaans 

in verband met die nitoefening van die een of die 

ander kuns gebruik word. Die tegnieke van lesgee 1s 

eintlik middele wat die metodes van lesgee tot sukses

volle voltooiing voer. Die tegnieke van lesgee is dus 

'n besondere prosedure. Die woord "metode" word in die 

praktiese opvoedkunde in In wyer sin gebruik as die 

woord IItegniek". Die met ode van lesgee beteken die al-

gemene prosedure wat toegepas word, bv. vertelling, 

selfstudie, ens. 

I 
Oillie se onderwystegnieke en onderwys-

metode word onder die volgende hoorde bespreekl Voer

taal, Dubbelmedium en Enkelmediumskole. Formulering 

van sy standpunt re .die voertaal. 

Skooltug. Eksamens. 

Die taalstryd weer 

Inspeksies. aangeknoop. 

Huis\verk. Onderwysmetodes en 'n samevatting en ge-

volgtrekklngs. 

2. VQll,~.~AAL • 

(a) Geskied~q~ 

(i) Reeds sedert 1822 het die owerheid in die Kaap

kolonie pogings aangewend om die Hollandssprekende 

Afrikaner te .denasionaliseer en te angliseer. 

Hollands is behandel as 'n vreemde taal ofskoon 

dit die taal van die oorgrote meerderheid van die 

volk was. Waar'dit onderwys is, het dit messta! 
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2 • YQ E,Jl..'J: lit :. 

Ca) Gesk;ie$i~uJ!q11U. 

(i) Reeds sedert 1822 het die owerheid in die Kaap

kolonie pogings aangewend om die Hollandssprekende 

Afrikaner te .denasionaliseer en te angliseer. 

Hollands is behandel as In vreemde taal ofskoon 

dit die taal van die oorgrote meerderheid van die 

volk was. Waar d,it onderwys is, het dit meestal 
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deur die medium van Engels geskied (1). 

Sedert 1882 kon ouers kies deur watter taal 

bulle hul kinders wou laat leer maar al die ek-. 
samens is alleen deur middel van die Engelse taal 

afgeneem, Hollands inkluis. In die Skool 

Element.re Eksamen wat in die jaar 1876 ingestel 

is, was Hollands nie eers een van die vakke nie. 

Geen regeringsman, amptenaar of skoolinspekteur hat 

hom oor die taal van die Hollandssprekende 

Afrikaner bekommer Die. 

(i1) Toe Cillie skool gegaan het 1n die jare 1878-188; 

was die skoolkinders almal onder die 1ndruk dat 

die een ding wsarvoor hulle op skool was, was om 

Engels te leer. Sy ouers het aan die onderwysers 

ges@, toe hy vir die eerste keer skool toe is, 

om hom Engels te leer (2). 

(1i1). Die reaksie teen hierdie proses van denasionali

sasie en verangels1ng deur middel van die skool 

het begin toe hy vyf jaar oud was (3). 

Die stigting van die Genootskap van Regte 

Afrikaners, die besluit Van die S1node van 1880 

am aan Hollands in die skool dieselfde regte toe 

te staan as aan Engels en die besluit van die 

Parlement van 1882 am die keuse van d1e voertaal 

van die skoal aan die ouers oor te laat, wet In 

dooie letter gebly het, is goed bekend. Net maar 

, 
(1) Die Volksblad 14/12/43. Artikel van C1llie. 

Kuyler, H.A. s Notas van Cillie 1996. 

(2) Die Burger 29/9/43. Artikel van Cillie. 

(3) Die Genootskap van Regte Afrikaners. 
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diegene wat self aan die stryd deelgeneem het en 

san die eie lyf die veragting van die Afrikaner en 

sy taal ondervind het, kon weet hoe fel en wreed 

die te~stand was, veral in die begin van die 20ste 

eeu • 

(iv) In die begin van die 20ste eeu, nl. 1902, het die 

C.N.O.-beweging in die Transvaal ontstaan en in 

190, is in Kaapland die S.A.O.U. gestig om die 

regte van die Afrikaanssprekende kind en daarna 

van die Afrikaanssprekende dee 1 van die volk te 

beskerm (1). 

(v) In 1906-1907 was Cillie teen Afrikaans as voer

taal op skool maar ten gunste van Nederlands as 

medium van onderrig (2). In 1917 het hy van 

sienswyse verander toe hy Afrikaans naas Nader

lands as amptelike taal aangeneem het. Hy het 

toe by die outoriteite op die erkenning van 

Afrikaans as taal en as voertaal op skool tot by 

Matriek aangedring (3)e 

(vi) Die S.A.O.U. het reeds in 1906 dit as sy leuse 

neergei~ dat as tnmens In kind wil opvoed, d.w.s. . . 

sy verstand wil ontwikkel en hom wil help om 

kennis op te doen, hom wil help om sy gemoed reg 

te vorm, sodat hy in die woorde van Plato sal 

liefh~ wat hy behoort lief te h~ en sal haat 

wat hy behoort te haat, hy dit alleen kan doen 

(1) Die Burger 29/9/43 J Artikel van Cillie. 

(2) 

(3) 

Pienaar, E.C. a Die Triomf van Afrikaans bls. 3G8. 

Pienaar, E.C. : Taal en Po~sie van die Tweede. 
Afrikaanse Taalbeweging bls. 94 en 111. 
de Waal, J.H.H. : My Merinnerings van ons 
Taalstryd, bls. 221. 
Nieaber, P. & Nieaber G. a Die Geskiedenis van 

die Afrikaanse Taalbeweging bls. 142 en 
16,. 
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deur middel van sy moede~ta81 Die ({loedertaa1 

is derhalwe die fondament en die sluitsteen 

van el1e onderwys en opvoeding en al die ander 

skoolwerk en opvoedingswerk moet hom rondom die 

mead.ortaa!. groepeer (1). 

• , .... > ,"!I'1-"';I. 

((/'j ~ ) P:l f.J taRlordonnansie van Desember 1912 het verplig te 

l,i.!:;)cjartaa1ond~rwys,··· in die Kaap-Kolome tot en· 

met std. IV bepaal. Die Ordonnansie het tn speel-

ruimte van drie jaar gelaat om in werking gestel 

te word. By die opstel' van die wet "van 1912 is 

me bepaal ·;.-ip. die wet moes uitvoer nie, met die 

gevole dat aan outor5teitsw~~ geen verantwoorde11k

heid vir die uitvoering daarvan geneem is nie (2). 

Na die speelruimte van drie jaar verstreke was, is 

deur 'n kommissie gevind dat, weens 'n onsimpat1eke 

onderwysdepartement en skoolinspekteurs, aan stu

dente in opleidingskole en publieke skole geen ge

leenthede e'll fasiliteite gegee is om les deur me-

dium Hollands te gee me. Die verslag van die 

kommissie was 'n heftige en gegronde aanklag teen 

die Onderwysdepartement oor sy verwaarlosing van 

die Hollandssprekende deel van die volk (3). 

(viii) Die wet van 1921 gee aan ouers die reg om te eis 

dat ~i~ tweede taal geleidelik ingevoer sal word 

en daarna gereeld gebruik" sal word as voertaal. 

As derhalwe in tn skool gevind word dat kinders 

in stds. IV, V en VI onderwys ontvang deur die taal 

(1 ) nie Burger. 29/9/43. Artikel van Cilli~. 

(::» " tI 4/11/20 • n II It 

(3) " tI 29/9/43_ " Ii it 

deur midde1 van sy moedertaal Die iiloedertaal 

is derhalwe die fondament en die srQitsteen 

van e11e onderwys en opvoeding en a1 die and er 

skoolwerk en opvoedingswerk moet hom rondom die 

mco(lcrtaal. groepeer (1). 

(\7:!-I ~ D1 H taq1ordonnansie van Desember 1912 het verpligte 

uioc.:lartaalonde;,rwys··· in die Kaap-Ko1onie tot en· 

met std. IV bepaa1. Die Ordonnansie het 1n speel-

ruimte van drie jaar gelaat om in werking gestel 

te word. By die opste1· van die wet '..-an 1912 is 

nie bepaa1 '.,j~ die wet moes uitvoer nie, met die 

gevo1e dat aan outor:'lteitsVi2" geen verantwoorde11k

heid vir die uitvoering daarvan geneem is nie (2). 

Na die spee1ruimte van drie jaar verstreke was, is 

deur tn kommissie gevind dat, weens tn onsimpat1eke 

onderwysdepartement en skoo1inspekteurs, aan stu

dente in op1eidingskole en pub1ieke skole geen ge-

1eenthede eh fasi1iteite gegee is om 1es deur me-

dium Ho11ands te gee me. Die vers1ag van die 

kommissie was In heftige en gegronde aank1ag teen 

die Onderwysdepartement oor sy verwa.ar1osing van 

die Ho11andssprekende dee1 van die vo1k (3). 

(viii) Die wet van 1921 gee aan oUers die reg om te eis 

dat nip tweede taa1 ge1eide1ik ingevoer sal word 

en daarna geree1d gebru1k sal word as voertaa1. 

As derha1we in tn skoo1 gevind word dat kinders 

in stds. IV, V en VI onderwys ontvang deur die taal 

(1 ) flie Burger. 29/9/43 _ Artike1 van Ci11i~_ 

(?) tI tI 4/11/20 • " 11 n 

(3) If " 29/9/43_ 11 ii if 
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wat nie nul huistaal is nle, moetdaar-l'€kaning 

met die Inoontlikl1.eid gehou word dat die ouers 

van sodanige kinders die \'"-c,rsoek kon gedoen het dat 

hul kinders gereeld dour die vreemde medium onder-

rig s.al ontv::tng. Cillie is egter byna heeltemal 

8ker dat dit in die Kapp£''':'! Skiereiland nie die 

ge\ 31 was nie, want in die l..OOp van die onder

so('J:~. in 1926-1927 het die Advis~rende Komitee ni~ 

een enkele g€val gekry waar in Oller die versoek 

g('C;.oen het nie 9 Cj,lli~ hot .lnder die indruk ge-

kr;n dat die meestc ouers van h.lerdie reg nie 

ge.veet het nie en dat die wat daarvan geweet het 

:18&1' om een of ano.er rede- geen gebruik van gemaak 

het me ~ 

(ix) .Die tweede pun.t in die gekonsolideerde onderwys

wet van 1921, wet; die vernaamste moeilikheid ver

)o1'saale het en wat die rede vir baie ongerymdhede 

\ as, is ver"flat tn Artikel 300 van Ordonnansie No. 

5 van 1921. Voormelde Artikel het bepaa: d~t in 

govalle waar die leerling albei tale ewe goed ge-

ken hot i:"n daar he-ttwyfe:::' bestaan oor watter taal 

cie ltuistaal van die leerling was, die beslissing 

'Ii 1.n d.·e ouer finaal wa~ en sOQanige beslissing 

sr,U benoorl i..h. aangoteken word (l liolgens hierdie 

bej.:'1.1ing kon die onder',iVyser en die inspekteur 

en sl..'lfs '':He 3u1= p rinteoocn\;-Generaal van 

Ond8rw·rs nie 'n. leerling in tn Afrikattnsmedium-

skool g(~~ plaas as die oUer verklaar het dat 

die kind E~'!g",lssprekend was nie. Di t het ,11 meer 

en maer duidelik gewol'd r:18t di t die plek was waar 

die 7erbreking van die beginse' van :noE.'::i-:)rtaal 
I 

vandaan gekom het. Cillie het geen enkele 

geval te~gekom 'lVap r 'Ringe Is,;;' prekende ouers opgegee 

'\ 
.. , " 

27'1 ... 

Nat nie nul huis'taal is nie, moetdaar-l'tlkening 

met c ie moontlikl1.eid gehou word dat die ouers 

va.n sodanige kinders die \--c,rsoek kon gedoen het dat 

hul k.inders geree1d deur die vreemde medium onder-

rig s.al ontv'1.ng. Cillie is egter byna hee1tema1 

qker dat cUtin d ie Kaep:.:-~ Skierei1and nie die 

ge\ 31 was nie, want in die :Loop van die onder

SOE'J:\" in 1926-1927 het die Advis~rende Komitee nie> 

een enkele gaval gekry waar in oUer die versoek 

gctoen het nie ~ Ctl1i~ het ,lnder die indruk ge-

kr;n dat die meesta ouers van h.lerdie reg nie 

geveet het nie en dat die wat daarvan g8weet het 

:[a&1' om een of ander red:- geen gebruik van gemaak 

het me ~ 

(ix) .Die tweede pun.t in die gekonsolide~rde onderwys

wet van 1921, wet; die vernaamste moeilikheid ver

)o1'saa1\ het en wat die rede vir baie ongerymdhede 

\ as? 1.s ver'l'lat tn Artikel 300 van Ordonnansie No. 

5 van 1921. Voormelde Artikel het bepaa: d~t in 

govalle waar die leerling albei tale ewe goed ge-

ken het ell daar he-tt'wyf'e:! bestaan oor wetter taa1 

die ltuistaa1 van die leerling was, die beslissing 

\i ~n d.,e ouer finaal wa~ en soaanige beslissing 

sr1U benoorl tK. aangeteken 1'lord ,. Volgens hierdie 

bej.:'1.1ing kon die onderwyser en die inspekteur 

en sclfs "he 3u :rintendcn~-Generaal van 

Ond8rVi ,rs n1e 'n leerling in f n Afrikaansmedium-

skool g(~~ plaas as die ouer verklaar het dat 

die kind E~'!g':"lssprekend was nie. Di t het ~\1 meer 

en maer duidelik gewol'd 0.!.:lt dit die plek was waar 

die verbreking van dle beginse' van :noEd<Jrtaal 
I 

vanda;:,:tn gekom het. Cillie het geen enkele 

gevel te~gekom 'flla~r Bngels,sprekende ouers opgeeee 
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(2) 

(3) 

278. 

het dat hul kinders Hellandssprekend was nie, maar 

baie gevalle waar Hellandsspl'ekende euers verklaar 

het dat hul kinders Engelssprekend W[!s. 

Afrikaanssprekende euers het selfs hul kinders 

verbied em Afrikaans teeneer die Heof van tn skeel 

te besig maar weI Engels as hulle deuT dje Heef eor 

hul hUistaal uitgevra is. So~~ige Afrikaansspreken-

de euers het Engelse geewerm:mte ge1n'Y .of hul kin

ders na In kleesterskeel gestuur em in bietjie 

Engels ep te tel, liewer as wut hulle enderrig deur 

medium Afrikaans mees ontvang. Tee mees euers 'n 

verklaring maak en ken neg • n "~,r zeerJeJ't;.rklaring 

maak (1). 

Cj.lli~ is van mening dat die ouers die huis

taal mees vasgestel het, deur 'n voergeskrewe for-

mulier in te vul. Die verkla:i'ing wees deur die 

heefonderwyser geteets en gekentrolcer werd. Waar 

daar verskil was tussen die ouer en die enderwyser 

eer die vraag watter taal die leerling d:ie beste 

verstaan en gepraat het, moes dIe beslissing aan 

die Departement oergelaat werd, Dj,e ins pekteur 

mees teesien dat die verkl~ring van Gip euers be

hoerlik gekentroleer was (2): 

Wanneer die medium van ender\vys aan die' euer-

like keuse oergelaat is, seu dit beteken dat :n 

aantal Afrik8anssprekende euers die belange van 

hul kinders sou verwaarloos. G2cn Eng8ls8 ouer 

sou die Afrikaans€., itedjuT!" "CO, nie (3 ). 

Die Burger 18/4/29. 
, 

Artikel van Cillie. 

Die Unie 1/2/28 bls. 210. fI 11 21 

Die Dni€" 1/6/28 bls. 333. II II 11 
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baie gevalle waar Hellandsspl'ekende euere verklaar 
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BaiE' ouers het ;;ereken dAt Afrikaans minder

waardig was en dat In mens se waarde en sosiale 

status van sy kennisvan Engels en sy Engelse 

aksent dfgehang het (1). 

Cilli~ het dit goedgekeur dat ouers betyds 

daarteen gewaarsku moes word dat, aangesien die 

kinders deur Afrikaans geleer is en aangesien 

hulle nie ~eer deu!' str~wwe g0dwing is om Eng&ls 

te preat nie, daar gevaar kon Vlees dat hulle in 

Engols minds:: bed~C'ewe .sou wees as vroe~r. Om 

te beweer dat Engelse kinc.:t;:;rs ffiakliker tweetalig 

sou word as Afrikaanse kinders was tog seker ver

keerd (2). 

Die een deel van die bevolking' van Kaapland 

wou g6d\Vongo;ll1.0.~~ta"'d.1m~iu.rn. h~ .~r.. hat. ge@is 

nat Artikel 300 van die Ordonnansie verander 

moes word, sodat die onderwyscr en dle Onderwys

departeracnt;...!1 nie die oUeI's nie moes beslis wat 

die ~ind se huisteal waso As die oUer ontevrede 

met die onderVv'Yser se besliss:i.ng was, moes die oUer 

appellee I' na die OnderV'.rysdepar'Gement, of as dit 

nie wou slaag nie, moes die ou.er 'n be~digde ver

klarinr oor cie huistaal van die kind afl~. Die 

p.nder deel van die bevolkj ng van Kaapl~nd wou die 

keuse aan die oners oorlad'C n'1.i-.t ~ie kinders std. 

VI afgel~ het (3). 

Daar is vandag nog persons wat hulself op

voedkundiges naero, wat beweer dat 'n mens 'n 

vreemde teal die beste aanleer as jy dit as In 

(1) Die :R11rger 18/4/29. Artnwl van Cillie. 

(?) J':I:i.u Unie 1/10/21 bJ ~ - p';. 1\ " " 

(3) Die Burger 18/4/29. " " " 

BaiE' ouers het .;erekefl dat Af'rikaans minder

waardig was en dat In mens se waarde en sosiale 

status van sy kennis.van Engels en sy Engelse 

aksent dfgehang het (1). 

Cillie het dit goedgekeur dat ouers betyds 

daarteen gewaarsku moes word dat, aangesien die 

kinders deur Afrikaans geleer is en aangesien 

hulle nie ~eer deur str~wwe g0dwing is om Eng&ls 

te pr-aat nie, daar gevaar kon wees dat hulle in 

Engols minde~ bedrewe sou wees as vroe~r. Om 

te beweer dut Engelse kirtG~rs makliker tweetalig 

sou word as Afrikaanse k.inders was tog seker ver

keerd (2). 

Die een deel van die bevolking' van Kaapland 

wou g6d\vongc .!D:o~~~fr'd.1meqiutn. he .~m het g~s 

not Artikel 300 van die Ordonnansie verander 

moes word, sodnt die onderwyser en dle Onderwys

departeraent:.-r:t nie die oUers nie moes beslis wat 

die ~ind se huistaal waso As die ouer ontevrede 

met die onderwyser se beslissi.ng was, moes die ouer 

appelleer na die Onder~.'Ysdepa!'tement, of as di t 

nie wou slaag nie, moes die ouer In be~digde ver

klaring oor (lie huistaal van die kind afl~. Die 

Ponder deel van die bevoUd ng van Kaapl~nd wou die 

keuse aan die otters oorlaat nt:ti ~.t ;::'1e kinders std. 

VI afgel~ het (3). 

Daar is vandag nog persone wat hulself op

voedkundiges noere, wat beweer dat In mens In 

vreemde taal die beste aanleer as jy dit as In 

(1) Die ~!rger 18/4/29. Artjkol van Cillid. 

(?) r~u Unie 1/10/21 bJ~- p~. 

(3) Die Burger 18/4/29. 

tI 

" 
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medium gebruik. 
I 

Bover Cillie weet, word hierdie 

beginsel in geen enkele land toegepas nie behalwe 

in Argentini~ waar onderwysers wat voorberei word 

om In vreemde taal te gaan onderwys al hul·onder

rig in ander leervakke deur die vreemde tale ont-

vang (1). In Suid-Afrika·word hierdie beginsel 

nie by die Engelssprekende medeburgers se kin

ders toegepas nie. Die Onderwys-departement 

huldig egter nog die beginsel dat fn leerling 

die Engelse teal aanleer deur . .dit as .. medj.um. te 

gebruik. 

Niemand weet presie s hoeveel.. f n -mens .van In 

taal leer deur dit as 'n medium te gebruik nie 

omdat in al die honderd en meer jare geen weten

skaplike proefneming uitgevl)er is nie. Van 

outoriteitswe~ is al meer as honderd jaar gesuk

kel om.mense te verengels en daarin is nie ge

slaag nie; nou is die poging tot verengelsing 

laat vaar en 'n tweetalige nasie moet gemaak 

word. Hoe dit gedoen moet word, daaroor is dear 

verskil (2). 

Cb) TWEETALIGHEID. 

(1) 'n Agitasie is op tou gesit dat vana! 1944 die 

tweetalige skool tot stand moat kom, d.w.s. 'n 

soort twee-talemedium om sodoende die een deel 

van die bevolking se kinders te red van eentalig 

te word. Eentalige hooggeplaatste persone is 

bekommerd dat die plattelandertjies nie twee

talig is nie maar dat die stedelike Engelsprekende 

kinders eentalig is, daaroor is geen kommer nie. 

(1) Die Burger 18/4/29 ,en 1?/2/l6. Artikels van C. 

(2) Die Burger 8/8/3? Artikel van Cilli~. 

", 
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medium gebruik. 
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Sover Cillie weet, word hierdie 

beginsel in geen enkele land toegepas nie behalwe 

in Argentini~ waar onderwysers wat voorberel word 

om 'n vreemde taal te gaan onderwys al hul·onder

rig in ander leervakke deur die vreemde tale ont-

vang (1). In SUid·Afrika·word hierdie beginsel 

nle by die Engelssprekende medeburgers se kin-

ders toegepas niel Die Onderwys-departement 

huldig egter nog die beginsel dat tn leerling 

die Engelse taal aanleer deur . .dit as.,med;l..um. te 

gebruik. 

Niemand weet presies hoevee~. 'n·mens van In 

taal leer deur dit as tn medium te gebruik nie 

omdat in al die honderd en meer jare geen weten

skaplike proefneming uitgev0er is nie. Van 

outoriteitswe~ is sl meer as honderd jaar gesuk

kel ommense te verengels en daarin is nie ge

slaag nie; nou is die poging tot verengelsing 

laat vaar en 'n tweetalige nasie moet gemaak 

word. Hoe dit gedoen moet word, daaroor is dear 

verskil (2). 

Cb) TWEETALIGHEID. 

(1) tn Agitasie is op tou gesit dat vanaf 1944 die 

tweetalige skool tot stand moat kom, d.w.s. 'n 

soort twee-talemedium om sodoende die een deel 

van die bevolking se kinders te red van eentalig 

te word. Eentalige hooggeplaatste persone is 

bekommerd dat die plattelandertjies nie twee

talig is nie maar dat die stedelike Engelsprekende 

kinders eentalig is, daaroor is geen kommer nie. 

(1) Die Burger 18/4/29 .en 1?/2/l6. Artikels van C. 

(2) Die Burger 8/8/3? Artikel van Cilli~. 
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~u word skole met Afrikaans as voertaal beskul

dig dat hulle hierdie vermeende eentaligheid be

werkstellig. As Cillie bedink dat van die onge

veer 160 hoefrskole in KaE\pland daar skaars 'n 

dosyn is met uitslu.itlik Afrikaans as voertaal 

en dat hulle almal in die laaste 20 jaar gestig 

is, is dit baie duidelik hoe waardeloos so 'n 

beskuldiging is ,(1). 

In al die tyd wat hy as Afrikaanssprekende 

vir die regte van Suid-Afrika se kinders geywer 

het, het hy noo~t een enkele woord teen die regte 

van die Engelse seksie ges€J nie en niks gedoen 

om hul regte aan te tas nie. 

(ii) Daar is hooggeplaatste mense in Suid-Afrika en 

selfs mense wat deurgaen vir opvoedkundiges wat 

die mening toegedaan is dat die hoofdoel van die 

skoolonderwys moet wees om die kinders tweetalig 

te maak. In Mens sou graag aan die mense wil vra 

,om die mens in die hele v~e w€Jreld te gaan haal 

wat in die skool geleer het om In vreemde taal 

te praat (2). Verder sou In mens aan hulle wil 

vra waar in die w~reld opvoedkundiges by die 

onderwys van die een of die ander leervak (be

halwe van die vreemde taal self) Invreemde taal 

gebruik met die doel dat die leerling die vreemde 

taal op die manier moet aanleer. 

(iii) Cilli~ is van mening dat die kinders van die 

platteland nog baie meer tweetalig is as die 

Engelssprekende kinders van die groot stede. 

(1) Die Burger 28/9/43. Artikel van Cillie. 

(2) Die Unie 1/7/38 bls. 2. " " " 

l 
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~u word skole met Afrikaans as voertaal beskul

dig dat hulle hierdie vermeende eentaligheid be

werkstellig. As Cillie bedink dat van die onge

veer 160 hoefrskole in KaE\pland daar skaars 'n 

dosyn is met uitslu.itlik Afrikaans as voertaal 

en dat hulle almal in die laaste 20 jaar gestig 

is, is dit baie duidelik hoe waardeloos so 'n 
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die mening toegedaan is dat die hoofdoel van die 
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vra waar in die w~reld opvoedkundiges by die 

onderwys van die een of die ander leervak (be

halwe van die vreemde taal self) Invreemde taal 

gebruik met die doel dat die leerling die vreemde 
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As tn mens die hele agitasie teen die enkel

mediumskool ten gunste van die dubbelmediumskool 

onder die o~ sien, kDn In mens nie tot In ander 

gevolgtrekking kom nie as d&t dit hoegenaamd nie 

sy ontstaan te danke het 8c'n die vrees dat die 

Afrikaanssprekende kinders besig is om eentalig 

te word nie maar aan die feit dat die Afrikaans-

sprekende deel van die nasie mondig geword het, 

homself wil wees en geen vreemde gode meer wil 

dien nie. 

Die nasie wil duidelik loat verstaan dat 

hy die tweode landstaal nog altyd sal leer, maar 

dat dit by hom sr.l wees d.i.e ,tweede" en dat hy vir 

sy regte en vir die voortbestaan van die enkel

mediumskool met Afrikaans as voertaal baie hard 

sal veg (1). 

Cillie is ten gunste daarvan dat tweetalig

heid bevorder word maar nie deur die opoffering van 

die moedertaal as medium by die onderrig nie (2). 

In die verlede is die ekonomiese sy insake 

taalonderwys beklemtoon en die sedelike sy is ver-

geet. As tweetaligheid op die skool afbreek doen 

aan die sedelike opbou van 'n volk, moet dit laat 

vaar word (3). 

Onderwysers het probeer om die kinders in 

Engels in plaas van in hul moedertaal te laat 

begin, sodat hulle diksels die kinders hul eie 

mo€dertaal deur vreemde medium geleer het en 

(1) Die Burger 30/9/43 en 15/12/43. Artikels van C. 

(2) Die Unie 1/3/45 bls. 166. 
Die Volksblad 14/12/43. 

(3) Die Unie 1/10/21 bls. 85. 
Die Burger 11/12/19. 

Artikel van Cilli~. 
Artikel van Cillie. 

fI 
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As In mens die he1e agitasie teen die enke1-

mediumskoo1 ten gunste van die dubbelmediumskoo1 

onder die o~ sien, kDn In mens nie tot In ander 

gevo1gtrekking korn nie as dat dit hoegenaamd nie 

sy ontstaan te danke het aen die vrees dat die 

Afrikaanssprekende kinders besig is om eenta1ig 

te word nie rnaar aan die feit dat die Afrikaans-

sprekende dee1 van die nasie mondig geword het, 

homse1f wi1 wees en geen vreemde gode meer wi1 

dien nie. 

Die nasie wi1 duidelik 1aat verstaan dat 

hy die tweede landstaa1 nog a1tyd sal leer, maar 

dat dit by horn sr.1 wees d:i.e .tweede" en dat hy vir 

sy regte en vir die voortbestaan van die enkel

mediumskoo1 met Afrikaans as voertaal baie hard 

sal veg (1). 

Cil1ie is ten gunste daarvan dat tweeta1ig

heid bevorder word maar nie deur die opoffering van 

die moedertaa1 as medium by die onderrig nie (2). 

In die ver1ede is die ekonomiese sy insake 

taa10nderwys beklemtoon en die sede1ike sy is ver-

geet. As tweeta1igheid op die skoo1 afbreek doen 

aan die sede1ike opbou van 'n vo1k, moet dit laat 

vaar word (3). 

Onderwysers het probeer om die kinders in 

Enge1s in p1aas van in hu1 moedertaal te laat 

begin, sodat hu11e dikse1s die kinders hul eie 

mo€dertaa1 deur vreemde medium ge1eer het en 

(1) Die Burger 30/9/43 en 15/12/43. Artike1s van C. 

(2) Die Unie 1/3/45 b1s. 166. 
Die Vo1ksb1ad 14/12/43. 

(3) Die Unie 1/10/21 b1s. 85. 
Die Burg9r 11/12/19. 

Artike1 van Ci11i~. 
Artike1 van Ci11ie. 
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deur hulle te dwing om Engels te praat, die 

Afrikaanse ktnd in Engels probeer perfek maak 

het. Dit was In onbereikbare ideaal en die 

hele aff~re het op In aaklige mislukking uit

geloop. Di t het gel(~i tot die afskuwelike 

gewoont(~ wat byna immorali tei t kan genoem word om 

die twee tEle deurmeknE,r te haspel. 

Die man wat Gis of verwag dat die leerlinge 

in std. VI sUiwer tweetalig moet wees, sodat 

hulle vir hulself in albei tale deur cie lewe 

kan help, is besig Ol1' homself en andere te be

drieg. Cilli~ wil h~ dat die twee tale albei 

op die laerskool ondervlYs sal word, sodat die 

middelbare skool verder op die kennis kan bou (1). 

Dat kinders die eerste pear jaar van hu1 

skoollewe net hul I::Joederta8l gE.lleer moet word 

en eers later met die twcede taa1 moet be:sin, 

is SY;:-lS insiens onuitvocrbaar. Dit is in die 

ou dae reeds probcer, met die gevolg d8t die 

tweede taell nooi t c::rmgG1cc:r is nie (2) • 

Die pleidooie vir die studie van Nederlands 

op die skole berus op niks anders as sentiment 

nie. Cil11e hc:t geen 'vvetenskaplike bewys 

dc,t die studie van Nedcrlands op die skole In 

invloed op dit~ gebrtdk van minder anglisismes 

sal h~ nie of dat die AfrikaBnse taal-skat daar

deur sal ui tbrc:d of dat die kul tuur sal verryk 

word nie. Dit is alles aprioristiese rede

nerings. EE;;n ui t olke duisend mense laat die 

(1) Die Unio 1/12/21 bIs. 142. 

(2) Die Burger 6/8/37. 

Artikel van CilliJ. 

11 " !I 
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taal wat hy op skool leer, invloed op sy taol buite 

die skool ui tocc?fen nae' [~t hy SES of tien of twe.alf' 

jear die skool vErlaat het (1). 

(c) Dubbelmedium - en Enkelmediumskole. 

(i) Di t ste an Cillie nie ae n <-'let daar skole met paralle1-

klasse of met dubbelmedium opgerig word nie. Die 

gewenste beleid is soos hy reeds in 1921 neergel~ 

het en in 1926 deur die. Ondcrwysdeparte~ent bekrag-

t is, dat aparte skole vir d twee taalgroepe 

die beste is. Hierdie beleid is reeds in die groot 

stede en in sommige dorpe van die Kaap-Kolonie toe-

gepas (2). 

Die skoolkinders moet volgens hul taalmedium 

in d skool geskei word. Daar kan mfer gerus van 

parallele klasse geprast word maar wie die parallele 

klasstelsel ken, weet m~ar 81 te goed dat vir sekere 

onderwerpe die klasse ruaer weer saamgeneem word en 

dan is die medium van d klas wat so saamgegooi 

word, byna sonder uitsondering Engels. Die 

lydende party is altyd weeI' die Afrikaanssprekende 

kind. Die enigste waarborg vir die eerlike behan-

deling van albei seksies van die bevolking is aparte 

sk01e. Die resu1taat van a1 die honderCle en m~;'er 

jaar toe die twee seksies op dieself'de skool seam 

opgevoed is om hulle sodoende nader aan mekaar te 

bring, is 'n aansienlike aantal Afrikaanse prose

liete wat verengels is en in die geskiedenis van 

Suid-Afrika geen rol meer speel nie. Cilli~ 

(1) Die Unie 1./9/27 bls. 58. 

(2) Die Unie 1/1/38 bls. 269. 

, 
Artikel van Cillie. 
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weet van geen toenadering c;8n die kant van die 

Enge1se medeburgers (1). 

Wannr:;or cl ie tnnlmediumkwessie deur aparte 

sko1e opgelos word, (l, ie kl:dn minderhede 

wot orals versprei is, die grootste moeilikhede. 

Hoe o.i t te ver::mder, vreet niemand nie. Dit geld 

nie en k1r:,in minderhede Afrikronsspre nde kin-

ders in die groot stede nie mner ook lssprekende 

minderhede op d tte1andse dorpe. Op die 

p1atteland waar 0. meeste onderwysers tweetalig 

is, word meestal i tu1e in die k1as ge-

bruik (2). 

( ) Doer is praktiese beswnre teen die aparte skole, 

(iii) 

bv. die beswa0r van to veel koste; daarom sou 

Ci11iC nie deur d hele lend die aparte sko1e wi1 

h~ nie. In die groter scmtra moet dit eenvoudig 

gebeur, as dBcr in die land moet wees (3). 

Die geroep na rte sko10 vir die twee taal-

groepe in die groot steele het al sterker geword. 

Toe dr. 1N. Viljoen Super:i.ntendent-Gen8rarl van Kaap-

land ·geword het, is Afrikaans in die skole toege-

at. Nic net aparte skole het ontstaan nie, 

mnar hendboekE' is geskryf. Die 

soos prof. J. Chris. Coetzee vir C 

om te se, van d skole op die platt 

s en rigt ing , 

ie geleer het 

nd het 

Afrikaans goword. Di t het die AfriltE\Clnssprekende 

Afrikaner n~siebe\rus en kultuurbewus gomaak (4). 

(1) Die Burger 23/9120. Artike1 van Ci11ie. 

(2) Die Burger 18/4/29. 11 " " 
Die Unie 1/2/41 bIs. 235. Artike1 van CilliJ. 

Die Burger 23/9/20. " 11 11 

Die Unie 1/7138 b1s. 2. It 11 11 

(4) Die Burger 30/9/43 en 15/12/43. 11 11 " 
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Cilli~ se beSWP2r teen die instelling van 

die dubbelmedium en parallel-klasse is dat daar 

nog nie ver genoeg met die aparte medium-skole 

gevorder is nie, om non al a a[,roor 'n mening ui t 

te spreek. Die leerlinge wat in dalerdie soort 

skole opgelei en opgevoed is, s:>eel nog nie 'n 

leiden.de rol dj.e samelewing nie omdat hulle nog 

"Le .jollk is. 

Wat d werksaamh(:;de en die atmosfeer in 

d :Le skole P!E·~t Afril:annsrredium betref, vir saver 

as Cilli6 hulle gesien het, moet hy erken dat hulle 

b8j.l~ y!elc~c,dig aandoe·,,). en dat 'n mens in so 'n 

atmosfeer gewis I!mense" kan opvoed (1). 

(iv) Onc1errig deUJo" d ,xJisdertnal is veel aangenamer, 

doel'0r~"ffe!lder) mal:1iker en mensliker as deur 

l n vreemde .taal. Al ~vord nit nou. ges~ dat 

lee1.'11 nge '[vat dour Afrikaans leer, nie so goed 
I 

Engels ken soos C~llie van .. 'TIelewe deur "Engels 

g<~leer het nie 11 :':18t die Tlit)nSe wat so se, daar 

geen s"tnlr.kie b(~VJys \'oor nie. Hulle oordeel 

volgens sub,iel:;.tlew( indrukke. "AI sou die 

leerlinge i:10U al • n bietjie meer Engels deel-

agtig word as hu2.1e d:i.t 8S voertaal by ander 

~Tak1(e ge:Jru:Lk, vp:r>loor hulle saveel by d joe a8n-

1"8r van die vaklw da+: dj.e bietjie Engels dit 

ni8 v8('[~0erl ni8,;1 het. !!l. vername Engelse inspek-

teur VAn sko18 eerurwDl verklaflr (2). 

Cill le ',~dl die moodel'taalskool he en nie 

daardie haJfslC::,gtlge cing wnt kunsmatig van die 

kinC:3r3 IJlO°,:S(,) wil maal: sander ruggraat, sf:-Jlfrespek 

(,) D1a :Jnte 1/1/38 bls. 269. Art ikel ven Cilli~. 

(2) Die Burger 18/4/29. 11 11 11 
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en nasietrots nie. Hy wil die Christelike en 

Nasionale skool h~ - die skool waar die kinders 

hul onderwys en opvoed deur del van hul 

noedertaal ontvang (1). 

CilliJ se b'3 id In volle burgerskap 

is dat ! n f"lenS al twee ndstale m.oet ken. Omtrent 

niemand praat d 

moedertaal nie. 

is dat In enkelmed 

al net so goed soos sy 

emene opvatting vandag 

In Afrikaansmedium-

s};:.ool is. Daar is land ter w~reld wat In 

dubbelHedium gebruik Kinders het nog nooit 

Engels deur van Afrikaans geleer nie. Vyftig 

jaar is die elsmedium probeer maar tussen die 

twee volkse is ~een liefde tot mekaar bewerk-

g n:Le. Die Afrikaanssprekende is. Christe-

lik en te opgevoed om rassehaat te openbaar. 

Dit js huidige skoolstelsel wat die twee 

element,! i 1:-188r dje bui telandse poli tiek 

(2) • 

(i) CilliJ wil graag Dy standpunt t.o.v. taalonderwys 

as volg formuleer: vVac.tr daar aan die beginsel 

van taalmediu.m in sy wyerp betekenis opgevat, 

nie 11i tvoering gegee v!ord nie en die kind stel,-

seiLnat van sy taal en tradisies vervreemd word 

so os onteenseglik dje gev~~ 1 vandag is, veral in 

die Eroot Engelssprekende stede en dorpe, beveel 
I 

Cillie as enigste oplossing aan, d ske ing 

van Afrikaanse en Engelsprekende kinders in aparte 

(1) Die Burger 15/12/43_ 

(2) Die Burger l4/3/44~ 

Artikel van Cilli4. 
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inrigtings. Wa2r Cl.it absoluut noodsaaklik is om 

tn vreeFde medium te gebruik, TEag dit in geen geval 

voor std. VII gebeur nie. Daar is, wat die ge-

bruik van die moederta:::,l 3S voer-casl betref, geen 

prinsipi~le verskil tussen die laerskool en die 

hoeT'gskool en self's die universi tei t nie (1). 

I n Kind kEm alleen behoorlik voordeel trek 

uit sy onderwys as hy dit ontv3ng deur middel van 

sy moederta ,d.i. die tanl wet hy die beste ver-

staen en praat. Wa8r hi-eraie beginsel om soge-

nasmde praktiese redes, soos finansHHe redes of 

deur gebrek Dan rsonGel, nie toegepas word nie, 

word gesond teen die oorste opvoedkundige begin-

sel, nl. dat d ki.nd moet versta2n wat hy leer. 

Die gebruik VElD die moedertaal as medium is nood-

se.aklik nie olleen ani suiwer opvoedkundige redes 

nie, :rn.aar ool{ omdat die wyere kulture belange 

van die kind daarmee gemoeid is. Aan hierdie grond-

beginsel in sy ruimste betEkenis kan in Suid-

Afrikaanse skole by die onderwys uitvoering gegee 

word deur verskillende vorms van skoolorganis(1.sie 

nn gelang van omstandighe(]e. A1Ies hang af van 

d gees waa::r'mee d 
I 

skool:)utoritei te en personeel besiQl 
is. 

Cillie kan nie sterk no protesteer teen die 

beginsel om Engels en AfriY:aans of Hollands om die 

beurt vanaf die sub-standards as medium te gebruik 

nie. Hierdeur sou In brabbeltaal ontstaan (2). 

(1) Die Unie 1/2/28 bIs. 174. Artikel van Cillid. 
Pienaar, E.C. i Taal en Poesie va~ d Tweede 
Afrik22Dse Taalbeweg bls. 90. 

(2) Dte Unie 1/1/12 bls. 230. Artikel ~ran Ci11ie. 
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(ii) Wat die ium in diE: Dni.versi tei tskollege be-

tref, is CilliJ daarvoor dat selfs die wAten

skappe en filosofle deur d moedertaal BS 

medium onderrig moet word (1). 

(e) DIE TAtL§TRYD IvEER fl.LNGEKNOOP. 

(i) Die stryd was gewonne - so het Cillie gemeen 

maar een V2.n 0 ie po ke part ye die dubbel-

mediumskool in 1943 sy strydkreet by die Provin-

siale edsverkiesing gernaak het en daar selfs 

'n boekie ten gunste van die soort sko uitge

gee is, en as gevolg van die 50-50 beleid re 

medium in Bloemfontein, hE,t Cillie se onverskil

ligheid in 'n mate van besorgdheid vir Suid

Afrika se erfenis oorgegaan (2). 

(ii) Die rste Minister, GenGrael S'muts, het ver-

klaar dat Cl it mDeilik was om in die gemengce 

skool waar clbei pe bymekanr was, reg aen die 

godsdiens te laat wedervaar. Die vraae is of 

opvoeders nou so ver spl gaen as om die opkomen

de slag se godsd ns te gaan opoffer aan In 

gewaande voordeol wat by vir sy tweetaligheid 

sal behaal. As twe iL~heid in Suid-Afrika 

d maatstaf vir In man se grcothf:id gemaak word, 

was daar in Suid-Afrika nog nooit tn groat 

Engelsmpn nio. 

(iii) Cillie weet nE3t so gosd as enigo c-mder mens in 

die land hoe noodsdal{lik di.t is dnt leerlinge 

albei landstnle !Yloet kE,n en hy g nie dat daar 

(1) Die Dnie 1/1/12 bls. 230. 

(2) Volksblad JA/12/L1-3. 

Artikel van Cillie. 
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in die land meer as een per sent Afrikaanssprekende 

leerlinge is wat by die Eindeksamen van die ho~r-

skool nie Engels as vak neem nie. As die 

Afrikaanssprekende die Afrikaanse karakter van sy 

skole moet prysgee vir tweetaligheid as:,:;l"'dan;~ 

beskou Cillie die prys as te duur (1). 

(jv) Na aanleiding van 'n bewering van dr. E.G. Ual

herbe se boekie, l1ThA Bilingual School: A study 

of Bilingualism in South Africa" van 1943, nl. dat 

(1 ) 

(2) 

(3 ) 

alle kinders, ook d stadige leerders, beter en 

gouer leer as hulle deur albei media leer, kon

stat2€'r Cilli6 dat dit tn ontdekking is wat seker 

nog net dr. Malherbe en die Administrateur van Suid-Wes-

Afrika gedoen het. Verder het Malherbe uitgevind 

nfrom data in hundreds of schools throughout the 

Union" (2) .dat in die Afrikaansmediumskole die 

"prejudices It en diE: IIAntipathies" teenoor die 

Engelssprekendes m8er ar.meewakker en gevoed word 

as j.n die Engelsmediumskole. Die ergste word dit 

gedoen in die Afrikaansmedi11m-skole in die stede 

en veral in die Normaalskole in Heidelberg en 

Potchefstroom en die minste "in the .uhilingual 

English medium Norme,l College in Johannesburg. 

Pretoria was more or less average" (3). 

Hierd af\nblaas fJU ontwikkeltng V3n die 

IIpre jud ices and antipathie s" word 2.1 erger hoe 

ho~r die kinders er, .'3odat hulle nreach a climax 

in Standard X. 11 As I n mens nou d ink dat daar 

in die hele Kaapland nog geen tien nUnilingurl.l" 

Af'rika2.nse skole is wc:ar kinders tot std. X leer 

Di0. Un:tr 1/11/43 1)18 1 ,94 en 1/9/32 bls. 82 • 
.. rtu{.els v:n Clllle. 

Halherbe, ;:::.G. : : Stuc3 y ,')f Bilingualism in 
South f,frica. The Bi lingun.l School. 

Malherbe, E.G. : The Bilingual School. 
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nie, dat daar .in die Vrystaat net twee is en glo 

eea of twee in Natal, wonder In mens waar die 

minstens horderd in die tagtig ander sodanige 

slwle is om die "hundreds 11 vol te maak (1). 

(v) Dr 0 1.:Talherbe beweer in sy boekie dat leerlinge 

i:~ die t':7e 21ige skole in wat vir hulle die 

t;lJreed8 taal is, beter onderleg is as leerlinge in 

;]:'_8 ee:!tal e skool; dat leerlinge in die twee-

talige skool in weinig in hul moedertaal ten 

er staan by die leerlinge in die eentalige 

skool :i::lanr dat die vordering in die tweede taal ruim-

sk~,)"t;s daar-roor vergoed; dat leerlinge in die twee-

talige skool ook wat tetref die inboud van die 

leerstof bet er vorder as leerlinge in die een-

t:=tlige s:{ool - en di t geld nie net vir die skran-

der leerlircge nie maar ook vir die dommes; dat 

leerlinge in die tweetalige skool minder antipatie 

en vooroordeel teenoor die ander seksi~ koester 

as leerling'3 in die eentalige skool en dat hierdie 

gevoel van antipatie en vooroordeel die sterkste 

in eent21ige skole in die groot stede is maar sy 

hoogtepunt in die Normaalkolleges op Heidelberg 

en Potchefstroom in die Transvaal bereik (2). 

Op grond van hierdie bevindings pleit Kolonel 

Malherbe sondeJ:" enige voorbehoud vir die twee-

talige skool. Volgens die skrywer van die twee-

taligf) skoo1 kan I n mens alleen 'n goeie, opge-

voede en nut eige burger van Suid-Afrika wees as hy 

tweetalig is, anders kan hy horn nie in 'n 

tv;eetalige land ten volle ui tlewe en aan die 

(1) Die Unie 1/11/43 bls. 97. Artikel van C111ie. 

(2) Malherbe, E.G. en Haarhoff, T. : The Bilingual 
School. 
Die Unie 1/4/44 bls. 194. 
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ma20sk~pP3T d:Lensba,ar maak nie. As In mens 

n~u tweetalig~eid die mB staf van opgevoedheid 

81 volblced burgerslmp in Suid-Afrika maak, kon 

e anders as om to vra hoeveel Engels-

~1dc; E:uid -Afril:aYlers wa.t hier gelewe en 

stfl:.:vl'J he'l; sedert die "First Occupation of the 

r:;c,~Je ].1 1306!! wa:::"rlik opgevoed was en is en hoeveel 

(lJ':2:'::' lUG vanc1ag is wat sal moet deurgaan vir on-

( - \ 
J. J , 

halfblood burgers van Suid-f ... frika 

t dr. Malherbe 3,933 erlinge ge-

jn (ie Vl'ystac·t nul~ altesaam 18,773. Nieteen-

s ~.~c voo enoemde ers is hierdie ondersoel{ 

'.TEn ~"'b,2. dour VOO1'D8nS ande, gesaghetbendos 

op diu g od -.Tell etali~heid bestempel as verre-

V.'0~ '-118 om-.-attendste un deEglikste ondersoek i.v .m. 

L, ,,'c:~ ighe id Y'lat nog dusver ond erneem is, se d 

As I n mens mac r net getalle neem, nl. 

3, I') 33 ~_eerlinZf) :1.n Kaapland se sko1e in sewe 

~~OSi2 (van stds. IV tot X) verdeel, en In mens vrB 

ef hC(3Veel lC0rlinge da;,r j n Kac:p1and se 

slw1e in stds. IV, V en VI is, wat deur:,:'lbei 

·.:Gsrtpli:] ordE. :.'vrys ontvc:ng, korn die vraag onwille-

t.el":rj C l)~r ! n mens op of daar, bv. cenOE.g proef-

f(.I',<: :::,:1., V[;E std. IV ',';as om d i8 gevo1gtrekking te 

l~" t, kole rlla1herb .. .:: m[H:;k en of· die woorde 

;;f. '<:: 1:" en nOinvattendste ll nog van toepassing 

L: nl ... '! 1./'lJ 143 bIs . 97" 
1,..·5 iJ EO l/12/~3 bls • 114. 11 11 11 



(-/ii) In A'Jder fei t wat ui t die ondersoek geblyk het, 

is det sommige students aon die Normaalkolleges 

d ~i'ransv,3( I nog nle eers die bekwaamheid in 

di9 de~,aal V8n In std. VI-leel'ling bereik 

nte e:1. di t nogal sutdente vrat die taal by 

d s~woleindeks3m;3n aangebied en daarin geslaag 

l~'~ • Dit is In ba ernst ac::nklag teen d 

GL1'3:i:'VII'-:yrfdepDrtement wat di\:; eksamens afneem en 

c2j e 8itsf!:ninntore sodanige kandidate laat slaag. 

Di -!:; is een van die merltwaardigste ontdekkings op 

o::de 

ur rc,idd 

(1) • 

ebied dat selfs Ildom" kinders beter leer 

van t'vce tale as deur middel van een 

(-,rLii) IJadat Kolonel Malherbe r die tweetalige skool 

op grord arvan d die lesrlinge daar makliker 

en effektiewer leer en beter tweetalig word, ge

pleit het, se hy dat dit egter nie genoeg is nie, 

Vlant die skool moet sy d8(::'l1 bydra om van die be-

vollring van Suid-Lfrika een nasie te m:)c.~k. By ("e~ 

bv. in In beker:de 1~.fri11:8nnsmediumskool in een van 

d edo g nd d bed~ewenheid in Engels 

gep2ard kan gaan met sterk antipatie en voor

oordeel tee~oor die El~else seksie. Die be

c1rey"renhei0. in Engels skryf hy egter daaraan toe 

d2G die leerl:LngE-) van die betrokke skole buite 

1 mnt :':!] ss pr A l<El1.d e kind ers en groot-

mG~se in Banrnking kom. Vir die onbevange leser 

Jy~;: elL t 880:1::' :lj,erdic verskynsel die argument 

·ve::). gn71ste vcm die tWE:etnlige skool as smeltkroes 

twee seksies een te meak, die bodem 

nnis vnn die tWE:ede ta en noue 

Artikel van Cilli~. 
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aanraking met meke.ar vorbeter dus nie die gavoel 

van verdraagsaemheid en toegeneentheid nie. As 

'n Afrikaanssprekende erling wat enigsins per-

loonlikheid en selfrespek het, in tn EngE·lse OID

gewing korn, of omgekeerd, as dit met In Engels-

sprekende leerling gebeur, korn hulls r,6woonlik 

met In baie sterker anti -gevoel teenoor diE.' an-

der seksie terug. Daar is natuurlik die min(!'::;T 

begi.nselveste Afrikcmcrs Welt die metamorfosC' van 

verengelsing ond~1rga8n het en nog steeds onder-

gaan (1). 

(1x) Die Lfrikaanssprekende ~cksie het nog nooit die 

Engelssprekende sE:lksie probecr verafrikae.ns nie. 

As cH t moet bewerkstellig word op die manier wet 

Kol. Mcllherbe di t voorstel, nl. om d tV/ee sek-

sies op In kunsmatigfJ manier bymekaar to dwing, 

om op die wyse mekanr se ta8.1 te leer en rnckaar 

te leer liaf kry, j.s nit so onvel'stanctig en on-

sielkund ig c1.Gt t n mens he:!!'. dnaroor verbaas. Die 

Afrikaanssprekende is ntE: isolasioniste nie maar 

die Engelssprekendes kan [ferus van hul knnt pro

beer om met die .Afirika:~mssprekendes snam te werk 

(2) • 

Cillie g10 in clie onder\'rys van d volk 

deur die taal van die volk d.i. in 'n troue, on-

vervalste moedertaalmediumonderwys as die enigste 

opvoedkundige salig:makende geloof (3). Cil1i~ 

salnie deur die feit det dic medium-kwessio In 

saak vcn praktiese politiek geword het, afwyk 

(1) Die Unie 1/i2/43 bls. 114. Artikel v&n Cillie. 

Ibid. 

Die Unie 1/12/43 bls. 117, 1/7/35 bls. 1. 
/,,..rtikel van Cillie. 
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van sy verklaarde beleid r~ die voertaal in d 

skole nie. Hy wil horn aansluit by die verklaring 

van d Afrika2nse Kerk, dat dit sy oortuiging is dat, 

indien die LfrikE\2.ns enkelmediumskool aan die Afri-

kaner ontneem word, de.c·r In golf van bitterheid 

deur die l2nd sal ga2n. Hy is dac:rvan oortuig 

dat tweeteligheid en welw1llendheid eibnskclppe 

is wat in die Afrik2eIls\, enkelmediumskool gekw<:.ak 

word (1). 

(x) Die Enkelmediumskool dien as In bolwerk teen ver-

onrelsing vnn die Lfrikaanse kind. Di t hei by die 

kind lp sterk gevoel van eie w<:larde, selfrespek, 

en nasietrots c:angebveek, horn geleer om sy nasie te 

e~r, sy taal lisf te h~ en sy vaderland te leer 

ken on wacrdeer (2). Die J~frikaanssprekende moet 

sy taal by 811e leenthode handhaaf, anders be-

gin sy taEllteenstander cl egtheid van sy be-

doelinge te wantrou en verag. Di t is I n ,:~eval 

van Porturiant montes nascitur ridiculus mus." 
" ( :3). 

(xi) As twootaligheid en d proses om die kind twee-

talig te maak, van horn In na-aper, In konter-

feitsel van I n inkrl~iper en wi tvoet'soeker by wet 

can die egto SUic.-LfrikEmer vreemd is,rr.aak, m'Jet 

C 'lJ . I . 
J. .1.e wac~rsku en h2.ndelend optree om die kind 

vir die nasis te probeer red en wat meer is, die· 

kind vir homself te probeer red. Die proses Van 

verbastering moet stopgesit word omdat die 

(1) D:ie Unie 1/12/43 bls. 117 en 1/4/37 bls. 378. 

(2) 

Artikels van Cilli~" 

Die Unis 1/3/44 bIs. 175. 
Inspan Febr. 1946 bls. 

Artike1 van Cilli~. 
5. 

Die Unie 1/3/45 bls. 166, Jan.··Febr. 1908 bls. 
223. Artikels van CilIie. 
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Afrikaners wat daarin verVal, kerklos en kultuurlos 

gemaak word en so vir hul volk en vir hulself ver-

lore raak. Om hierdie proses van verbastering te 

keer, moet die kwaad aan sy oorsprong stopgesit 

word, nl. in die huisgesin en in die skool (1). 

3. SKOOLTUG. 

(i) By die kwessie van straf is die eerste vraag uit 

watter oogpunt t n mens die kind beskou. As mens 

van d kind 'n God wil maak moet mens met 

Rousseau s~ dat die kind heilig is. Dit is goed 

om die kind as heilig te beskou; nogtans bly dit 

'n kind en daarom moet daar tugmiddels toegepas 

word. tn Mens moet onthou dat dit moeiliker is 

om te tug sonder diA roede as om met die roede tug 

te handhaaf (2). 

(il) Die skoolwese verskjl vandag hemelsbreed van die ou 

pedagogiek van vyft jaar gelede (3). 

Die opvoe/.der wil die skool vir die kind aangenaam 

maak - belangstelling by di.e kind opwek. Die ou 

pedago~ meen dat die kinders vandag losbandig is. 

Die onderwys weer wil die kinders vrylaat en ver-

troue in hulle stel. Cillie glo nie daarin dat 

tn mens Tn kind kan reg slaan nie. Dissipline 

moet uit selfbeheer korn en daarvoor is vryheid 

nodig. Die dwang moet dus nie uiterlik nie maar 

innerlik wees (4) 

(1) Die Unie 1/2/47 bls. 177. Artikel van Cillie. 
Inspan Feb. 1946 bls. 5. 

(2) Die Unie 1/1/14 bls. 216. Artikel van Cillie. 

(3) Harris, P.E. : Changing Conceptions in School 
Discipline, bls. 14. 

(4) Bosman, A. : Notas van Cillie 1931. 
Keyter, J. de W. : Opvoeding en Onderwys 
bls. 243-245. 
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(3) 

(4) 
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In die rooderne onderwys is die nuwe dissip1ine 

die grootste verandering. Die opvoeder probeer 

vandag ,a11es van die kind se oogpunt beskou en 

behanue1 hu11e nie roeer as roiniatuur-grootmense 

nie. Die onderwyser moet besef dat dle kind ook 

tn standpunt het. Dit is nie meer In slegmakery 

en slanery van die m6re tot die aand soos dit in 

die 1ang ver1ede was nie (1). Met die yster-

dissip1ine van 30, 40 jaar ge1ede het opvoeders 

ontevrede begin word (2). 

Ci11ie neem gerede1ik aan dat daar baie van die 

sogenaamde nuwe opvoeders is wat met die nuwe soort 

dissip1ine totaal misluk. Hy g10 ook dat die nuwe 

opvoeding met sy 1euse van deur vryheid tot dissi

p1ine heel dikweIs mense op1ei wat totaa1 onge

dissip1ineerd is en hu1 1ewe lank so sal b1y (3). 

Daar is ge;raar dat opvoeders moont1ik te vinnig 

aangaan met die nuwe vryheid waardeur daar miskien fn 

mate van deeg1ikheid prysgegee word (4). 

Mense wat meen dat a1 die sogenaamde nuwe opvoeders 

bande100sheid bevorder en die leer1inge of hu~ eie 

kinders bedel'we, maak In rout. Cil1ie het van die 

sko1e geSien waar die nuwe opvoeding in swang is en 

daar was in baie van hullo perfekte orde. Daar is 

van die nuwe sko1e wear diu tug nie gehandhaaf word 

nie, wear die kinders nooit sal leer om hu1se1f te 

beheer nie maaI' in sommige ou sko1e gaan dit ook so. 

Die Unie 1/11/37 b1s. 199. Artike1 van Ci11ie. 

11 " 1/1/34 bls. 214. It 11 It 

Monroe, Vi.S. • A book in the History of . 
Education, b1s. 199. 

Die Unie 1/10/31 b1s. 36. Artike1 van Ci1Jie. 

tf tI 1/11/37 bls. 199. 11 " n 
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Wat die opvoeder duidelik moet verstaan en 

openhartig erken, is dat die dae toe die kind vir 

alles pak gekry het, verby is. Vir tn leuen, 

vir stokkiesdraai, vir 'n fout in die diktee, vir 

'n verkeerde som- vir alles was die lat die 

remedie (1) • 

Geen mens wat iets van die onderwys 

weet, kan teen die beginsel van selfwerksaamheid 

van die kind wees n:Le (2) • Niemand kan ontken 

dat die kind innerlik gedissiplineerd moet wees 

nie. Plato het reeds beweor dat ,£ts wat tn mens 

onder dwang leer, vir horn geen waarde het nie. As 

dit "jaar sou 'wees, sou die kinders in die nOu skool" 

by die !IOU Meestersl! niks geleer het wat vir hulle 

waarde het nie, wat tog pure onsin is. Cillie ken 

die lewensgeskiedenis van menige groot w~reldfiguur 

wat groot geword het, groot gebly het en groot dood 

gegaan het, VVD.t met dankbaarheid vervul is dat hy 

onder die dissipline, uiterlike dissipline van ouers 

en onder'NYsers in sy kinder- en jeugjare gestaan het. 

Nie wat seuns en meisies in Stds. III en IV op skool 

doen nie maar wat hulle in die lewe daarbuite doen 

en dink .. , 12wer die bevvys of hulle op skool goed 

gedissiplineerd was (3). 

Die mens moet in sy jeug gedissjplineer word en die 

lewe moet vir horn van ki:'-ldsbeen af nie so gematlik 

gemaak V':")rd dat hy nie weet wat swaarkry, sukkel 

en volharding is nie (4). 

(1) Die Unie 1/10/31 bls. 36. Artikel van Cillie 

(2) Comeni') s, H.A. : Didactica Magna. 
RugG, H.O. and Shumaker, A. 
cente red School bIs. 42. 

Hoofstuk 26, 
The Child-

(3) Die Unie 1/9/32 bls. 161. Artikel van Cillie. 

(4) Die Unie 1/9/4·4 bls. 46. ArtikeI van Cillie. 
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(iii) By die dissiplinering van die jeug moet die 

opvoeder met geduld, moed, tak, liefde en 

simpatie optree en daarby moet hy die belang

stelling van die kind win, sodat die betekenis 

en gebruik van wat hy leer, sy gedrag en uitkyk 

(1 ) 

(2) 

op die lewG, horn sal bein~ed en In vaste karakter 

besorg (1). Met hierdie eienskappe is die 

opvoeding maklik en sal die opvoeder baie minder 

moeilikheid met dissipline h&. Dit sal weer tot 

kinderstudie lei en tot In meer humane behandeling 

van J;inders (2) • 

Om kinders nie op 'n humane wyse te behandel 

nie en deur middel van plak-drywery deur die eksamen 

te probeer kry, kan Cillie nie genoeg afkeur en 

veroordeel nie. As tn leerling met brein in die 

laaste jaar van sy skoollewe nog deur die plak moet 

aangemoedig word om sy plig te doen teenoor sy werk, 

sy klas, sy skool, sy onderwyser en veral teenoor 

homself, m.a.w. as die opvoeder die leerling in sy 

laaste skooljaar nog nie so ver gebring het om 

sonder die aanmoediging van liggaamlike straf te 

leer nie, het Cillie vir so In leerling baie min 

hoop in die lewe en Cj_llie kan roe tn alte ho~ dunk 

van sy opvoeder h~ nie (3). Die drilsersant is 

nie altyd die bestE; persoon om mense te dissiplineer 

nie. Alle dissipline moet uitloop op self-

dissipline. Daar is baie ouers en onderwysers wat 

van mening is dat tn mens kinders en grootmense deur 

f'~:'.AP-tl1~, J.A.: Didactica Magna. Hoofs .26. Die Unie 
1/1/34, 11s. 214. Artikel van Cillie. 
Rugg, H.O. anJ Shumaker, A. : The child~entered School 
bls. 32. 

Monroe, W.S. : A Book in the History of Education 
bls.199. Die Unie 1/1/34 bls. 214. Art. van Cillie. 
Ta: .te, B. : Opvoedende Onderwys bls. 163. 

Washburne, C. and Stearns, M.M. : New Schools in the 
Old World, bIs. 46-48. 
Rugg, H.O. and Shumaker, A. : The Child eente·red,:~Shho&l 
Harr1s, M.O. : Towards Freedom and Education bls.15-16. 
Die Unie 1/6/30 bls. 388. Artikel van Cillie. 
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uiterlike dwang en onderdrukking, met geweld en 

hardheid, kBn bring tot selfdissipline. In die 

nuwe opvoeding glo die mense nie meer aan daardie 

soort dissipline nie (1). 

(iv) Die doel van die tug is nie net om liggaamlik 

te straf nie; dit moet dien as tn middel tot 

opvoeding, as 1n middel om die kind van die 

verkeerde, die bose weg te wen en te lei tot die 

goeie weg; dit moet nie dien om die kind af te 

skrik nie; dit moet rn retributiewe en korrek-

tlewe uitwerking hG'~ Die beste mens is hy wat 

onde~ SGlftug staan. Tug moet dus lei tot 

self tug. Cillie glo meer daarin om die lig te 

laat val op wat goed en mooi is as om steeds die 

lelike en die slegte onder die aandag te bring. 

Tug moet dien as 'n middel om van die kind 'n 

bruiltbare burger te maak ( 2 ) • 

Cv) Op die vraag of goeie, nuttige burgers, rein en 

edel van karakter, sonder tug kan opgevoed of 

ontwikkel word, word veral in die laaste tyd 

dikwels beslis positief beantwoord. Elke kind 

is tn selfsugtige, indiwiduele wese, daarom is dit 

noodsaaklik det die onderwyser elke kind en sy 

omstandighede moet ken en elke saak op sy meriete 

moet behandel. Om eenvoudig vir elke oortreding 

dieselfde en veral ligga&mstraf toe te pas, sal nie 

gaan nie. As tn mens tn persoon met opset sou 

doodskiet of dit per ongeluk doen, word die 

omstar.dighede in a~mmerking geneem. Die 

Christelike leer neem dieselfde standpunt in. 

(1) Die Unie 1/6/40 bls. 370. Artikel van Cil1ie. 

(2) Die Unie 1/10/31 bls. 36. Artikel van Cillie. 

Ramson, W .. ; The Freedom We Seek, Hoofstuk 1. 
Lighthart, J. : Jeugherinneringen, b1s. 21 en 22. 



(vi) Daar is gewoonlik drie klasse kinders. 

Groep A bestaan uit fY.n, eergevoelige kinders 

wat tuis tn goeie opvoeding kry. Hier doen 

liggaamstraf, selfs as daar oortree word, meer 

kwaad as goed. Vermaning onder vier o~, ver-

wysing na voorbeeldige ouers, bring dikwels die 

beste te voorskyn. 

Groep B is ook kinders wat nie juis die 

roede nodig het nie mnar hulle moet in elk geval 

weet dnt d:t t daar is en gebruik mag word. 

Groep eis, selfs al is hulle nie laag van 

knrakter r...ie, die rnoeilika klas wat eenvoudig 

"horc)]:-de doof en siendfJ blind 11 is. Hul gevoel 

is nie in die hart nae, en hul verstand nie in 

hul brein n:te, dit alIas in hul sitplek, waar 

dit netjies verwyde.:" !floet word en na die regte 

plek gebring ~oet word. Waer die opvoeder met 

hierdie klas kind te doen het, daar is dit 

onbillik om die doeltreffende middel aan die 

onderwyser te ontneem en teenoor die kind word 

In onvergeeflike pligsversuim gepleeg. 

(vii). Wanneer liggaamlike straf toegedien word, moet 

dit met tn be~oorlike middel op kalme, bedaarde 

wyse gegee word; ook moet geen leledigende 

woorde bygevoeg word nie., By die onderwyser 

moet geen haat teenoor ~je oortreder bestaan nie; 

hy moet d onaangename taak in simpatie aalwaar 

en in liefdp volbring - as hy dit nie so kan doen 

nie, moet h;T dit liewers laat staan, want een 

misdac.3.d word nooi t deur f n tweede vergoed Die (1) • 

(1) Die Unie 1/6/32 bls. 437. Artikel van Cillie. 
Hall, Stanley~ Youth, its Education, Regimen and 
Hygiene, bls. 87-92. 
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In In sarnelewing wasI' daar ongenadig gestraf word; 

in 'n sCtmelewing soos die van Suid-Afrika waar reg

. tars en magistrate nog die rottang en die kats voor-

skrYViTe as strafmiddels - of di t reg of verkeerd is, 

weet Cil1ie nie - kan die skool onmoont1ik liggaam-

like straf uitskakel. Daar is kinders wat vir 

niks anders gehoor gee nie en vir wie dit dus die 

enigste tugrnidde1 is wat invloed op hulle het. 

Die gebr~ik van die tugmiddel moet egter In seldsame 

gebeurtenis wees - so seldsaam dat die dag w8arop dit 

gebruik word met 'n swart kol op die kalender moet 

g emerk word. Die tugmiddel moet ook dle laaste 

toevlug wees as ander middels tevergeefs probeer is 

(1) • 

0_ ) Eksamons goe VOOI' om die kennis van kandidate in 

selwre omskrowe areas VtJ.n sekere wetenskappe of 

leervakke te tOE:ts. Cillie is eerlik van mening 

dat met hierdie beperkinge die eindeksamen doel-

trcffend, betroubaE!r en gf)ldig is. Natuurlik soos 

in alle mens like d:Lnge cn hD.ndelinge, kleef daar 

onvclmaakthede aan (2) • 

(ii) Die nadele van Elksamens in die toetse wnt die op-

v();:,der vandag besit, is: Dit kan nie sodanige dinge 

soos 1nj siatief, karn:~.tcr, wilskrag, oorspronklik

heid en deursettingsvermo(! direk en geldig toets 

nie (3) • IJie:: rnoc~st( eksmr'cns toets bloot kennis, 

(1) Die Unie 1/9/32 bls. 161. 
I 

Artikel van Ci1lie. 

(2) Die Unie 1/2/14. bls. 258 en 1/5/39 bls. 157 en 339. 
Artikels van CilliJ. 

(3) Die Unie 1/10/35 bIs. 10'/. Artikel van Cillie. 
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die geheue. GE'lperdes bc;weer dat die geheue nie 

verbeter k:::~n word nie. As dit so is, help die van 

buite leer vir die eksamens glad niks nie. Die 

onderwyser prop die gc'heu(~ voor die eksDmen vol en 

die kind vergeet W'"er dio meeste van die geleerde 

na die eksamen (1). Volgens prof. J. Chris. Coetzee 

toets die eksamens ni(; d opvoedende deel van die 

onderwys nie. Di t werk in die hand doojo, meganiese 

en ncerdrukkende onderv~s-metodes. Die onderwyser 

word verlei tot skynarbeid, tot afrigting vir'die 

eltsam(-1n. Hy is driller of hy word dit. Die kind weer 

merk dat die eksEimen net diE: goheue en nie sy werk 

toets nie. Hy volg slegto metodes, bloke Eksamen 

is In verlej,ding tot oneerlikheid; dit is nadelig 

vir die gesondheid. Eksamens verlaag die wetenskappe 

eenvoudtg tot nOJnInIJrs van die eksamenprogram. Eksamina-

tore is ni8 op hoogte van wat van die kinders kan ver-

wag word nio. HullE~ is nie altyd eenders nie. Hulle 

kan ook maar In b,: porktc ~rond met hul vra0 dek. Ek-

samens v':Jroorsartk In opgcsond",' kompetis1egees (2). 

(ii1) As IIharde werk" spontaan ?0;:doen word, ui t liefde vir 

die werk, blymoedig en met Ius, sal mededinging op 

die gebied van eksamen nie so erg skadelik wees nie. 

Dan sal mededinging 'n spoorslag tot kragsinspanning 

en getroue pligsvervulling regverdig wees (3). 

As dj.t OndfJr die pInk, (He lat en die slae van In 

sarlwstiese en droigende tong gebeur, is "harde werk 11 

I 

in geen opsig karakterbouend nie. Cillie weet dat 

(i) :':1uy1 er: Notas vnn. Cilli6 1946 •. ,Die Unte 1/10/35 
bl~~ 107. Artlkel van Cillle. 

(2) Burgor 1/2/17 en 7/2/18. 

(3) DiG Unie 1/3/22 bl s. t49. 
Artikels van Cillie. 

Artikels van Ci11i~. 

Die Burger 20/1/21. 
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(2) 
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pragtige uitslae in baie skole sonder daardie soort 

aanmoediging verkry word. By weet ook dat baie 

hoofde van skole onder die gejaag en die gedryf 

vir eksamens vergaan. Teen hul eie beterwete in en 

teen hul eie lewensopvatting word hulle deur die 

publiek wat goeie uitslae, skoolkommissielede en 

ander mense wat goeie simbole wil h~, gedwing om kin-

ders te dresseer vir die openbare eksamens. Baie 

leerlinge van skole se blus is totaal uit as hulle so 

deurgedryf en deurgejaag is. Hulle Ius na kennis is 

totael vernietig. Baie van hulle kan nie werk as 

daar nie t n drywer agter hulle is nie (1). 

As die Matriek-uitslae onbevredigend is, verloor 

die ekool sy reputasie en daar word nie na die 

materiaal gevra nie. Wat die kinders vir die eksamen 

geleer het, kan hulle nie in die alledaagse lewe toe-

pas nie. Dit is geheue-balas uit boeke gekry of ge-

kondenseer ui t die aantekE::minge van die meesters. Al 

die onderwys op die ~~kool, die hele houding is daarop 

bereken dat mens die eks:-illlen beskou as d:iEe hoogste goed 

(2). In die kri tiek8t,~ periode van die lewe van die 

kind word hy met eksamens afgedruk. Dit is in die 

tyd wanneer die kind liggaamlik en geestelik grote 

verandering ondergaan (3). 

Cilli~ glo nie dat die eksamens op sigself so 

tn vreeslike euwel if nje maar wat sterk moet afge-

keur word, is dat die eksamens gebruik word as In 

paaiboelie, soos dit nog dikwels in en buite die 

Die Unie 1/6/32 bls. 434. 
Artikels van Cilli~. 

Die Burger 24/1/18. 

Die Unie 1/5/40 bIs. 335. 
Artilwls van Cillie. 

Die Burger 1/2/17. 

(3) Die Unie 1/9/]9 bls. 57. Artikel van Cillie. 
stayer en Thorndike : Educational Administration 
Deel 111. Paragraaf 16. 
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skole gebruik word. As die opvoeder vir die lewe 

leer en die lecrlinge vir die lewe voorberei, is die 

eksamens, as hulle op 'n redelike, billike en ver

standige manier afgoneem word, lank nie so 'n slegte 

aff~re as WE, t sOlTl.mige monse meen nie (1) • Leer-

linge wat gereeld, sistematies en g6trou werk, slaag 

gewoo~lik goed by d eksamens. Om so gereeld 
tI 

,\[iTerk, eis wilskrag, deursettingsvermoe en inisiatief 

(2) • 

(iv) St2yer en Thorndike gaan in hul boek "Educational 

Administration" van die veronderstelling uit dat sUk-

SC3 op Kollege die maatstt'1f is waarna die voortref-

likheid van iemand moet gemeet word. Kolleges be-

weeI' dat hul toets in 47 ui t 50 kandidate verskil van 

die Matriektoets. Cilli~ glo nie dat dit die geval 

is cat Matrie'k 47 ult die 50 gevalle wat sy toets 

van kandidate betref, mistas nie. Opvoeders glo 

tog seker almal dat die maatstaf moet we er , suk.ses in 

die later lewG op el{Qnomi:,)st~, ma8tskap1ike en veral 
I 

op geestelike gebied, dG1U'Om konstateE:'r Cil1ie dat 

Stayer en Thorndike van 'n fouti.ewe verondeI'stelling 

uitgaan. 

As die toets moet wees wie op die UniveI'siteit 

of op die Ko11ege ~~uksesvol1e werk kan doen, moet 

tog die professor vael heter in staat wees om te oor-

deel as die onderwysers. Baie onderwysers wat kan-

didate vir die UniV8~siteit voorberei, was nooit 

self op 'n Universiteit nie (3). 

(1) Die Burger 24/1/18. Artikel van Cillie. 

Die Burger 1/2/17 en 24-/1/18. Artikels van Cillie. 

Die Un~e 1/9 /35 b~s •. (4 en 1/11/35 bls. 143. 
Artlkels van Cll1le. 
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(v) Die Matrikul[~sie-8ksamen, die Transvaa1se en die 

Kaapse Standerd X-eksamens is betroubare toetse van 

kennis in sekere beporkte areas van sekere wetens'kappe 

en hul1e is betroubare toetse vir wat hu11e voorgee 

om te toets. Studente wet in voorgenoemde eksamens 

In goeie vGrtoning maak, doan dit ook aan die Univer-

siteit. Die wat dit op die Universiteit doen, doen 

dit ook in die latere 1ewe. Daar is natuur1ik uit-

sonderinge mElGr hulla is sE;ldsaam (1). 

Die eksamen moet In cenvoudige toets word, sodat 

die eksaminator kan uitvind of die 1eer1ing die 1eer

stof begryp het en die geleerde weet toe te pas en 

in die prakt.iese Aange1eenthede van die 1ewe te ge-

bruik. Mens moet sekere dinge onthou. Die basis 

van die denkvEJrmo8 j_s die geheue (2). 

A1ma1 WC1t met skole en onderwys te doen het, 

stem toe dat aan die eind van die kursus die resu1-

tate van die wark wat ondc>I'm,em en gedaan is, moet ge-

toets word. Die vraag is hoe d toets afgeneem 

moet word. 

(vi) In Amerika doen d meester3 die werk self in die 

sogenaemde "accredited l1 skole maar dit word as baie 

onbevredigend beskou. In Duitsland doen die onder-

wysers d1 t met aangEstelde eksaminatore dE~llr d staat. 

Die veroordee1n.ars VQn 8uio -Afrika se stE.~lse1 is ge-

woonlik doodst as hull e gevra word om iet s aan die 

hand te gee om in di€':' p1l3k ven die 8uid-Afrikaanse 

sisteem te ste1 (3). 

(1) Die Burger 17/2/21. Artike1 van C111i~. 

(2) 

(3) 

Die Unie 1/11/35 bls. 143. Artike1 van Cil1 

Die Burge~ 1(~/17. Die Burger 17/2/21. 
van C~ll:ie. 

ilrtike1s 
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(vii) tn Mens sou graag sien dat eksamens skriftelik en 

mondelin~ afgeneem word. Die onderwyser en iemand 

van b~lite moet die eksamen afneem. In die geval van 

g:!'ensgeva waar getwyfel word of die kandidaat moet 

slaag, :r.1oet In arbiter ingeroep word om die deurslag 

te gee. By die eir.deksamen behoort die jaarrekord 

as ! n k()n:~role in aanmerking geneem te word. Ekster-

ne oksa?l1el1S vraar die pe rsoonlike element nie in aan-

merkir'.£ Rem nie, is nie goed te keur nie. Dit is 

onmoontlik om In oordeel wat juis is en die moeite 

werd is, to gee oor iemand wat In mens nooit gesien 

of geh0o~ h~t nie (1). Geskrewe en vergelykende ek-

samens vir kinders van 14 of 15 jaar oud is 'n skand

v1ek in die 0p'.Toeding (2) • 

(viii) N~LeT!J.an.d lnit:i.seer ooit die klastoetse van die onder-

wyser nie. Hierd metode verminder die neiging 

tot blok vocr in eksamen. Dit hou alles varser in 

die geheue. Dit help die onderwyser om uit te vind 

of die leerlj_nge yerstaan wat hulle wi1 leer, of hulle 

die leerstof kan gebruik wat hulle aangebied is (3). 

(ix) Om te beweer dat die hersieningswerk, blok, 'n paar 

dae voor die eJ{samens af te keur is en da t, as die 

leerlin~e aan hulself oorgelaat word, dit verkeerd is 

en aat hulle dit onder die toesig van hu1 onderwysers 

(1 ) 

(2) 

om opvo.:.dlw.ndi redes en oor~.vegings behoort te doen, 

gee aan die hele ondcrwy.3stelsel tn "testimonium 

pc'tU:ner·tRtisll wat dit seker nie verdien nie. Nadat 

kinders agt, tien of twaalf jaar skool gegaan het, 

OOh()0rt ~lU11e in staa t te wee s om tydens bloktyd 

Die Burger 7/2/18e Artikel van Cilli~. 

Die Unie 1/3115 bls. 229. Artikel van Cillie. 
Die Burger 1/2/17. 11 11 " 

Kuyler, Notas van 9.flli6 1946. Die Burger 17/2/21. 
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self te leer, sonder die toesig van hul meesters (1). 

(x) In verband met die verskil wat daar soms is tussen 

tlas:;.::unt.1 en puntl'l :,ehaal by die publieke eksamen,S, 

moet S~lli~ s~ dat alleen reg gemeet kan word as die 

opvoeder tn standaardmaat het. Die maat by die 

waardebepaling van eksamen-antwoorde het hy nog nie in 

so tn vorm dat hy dit maklik kan gebruik nie (2). 

(xi) Die onderwyser het twee soorte gestandardiseerde toetse 

wat hy by beroepsvoorligting kan gebruik, nl. vers~.ands-

en beroepstoetse. Eersgenoemde behoort veral tuis 

by die ,58"TO::.1e skool en dien as aanvoorwerk vir die 

latere beroepstoetse WElt in die beroepslewe toegepas 

word. Verstandstoetse is onmisbaar by beroepsvoor-

ligtin.g en behoort die skakel tussen die gewone skool 

en die arbeidsburo te vorm. 

As die opvoeder d kind se verstandspeil gemeet 

het, weet by min of meer hoedanig die verstandelike 

eise van die beroep moet Wf;8S W2arvoor die kind geskilt 

sal wees. Die gewone onderwyser kan dus gedurende 

die jare wat die kind onder sy ~org is by wyse van 

verst'1TI0 S :.0(: ,,",se nuttige inligting vir die beroepsvoor-

ligter inwin. 

Die groot mceilikheid waarvoor die opvoeder staan 

en wat al1e lande in minder of meerdere mate cndervind, 

is om In geskikte persoon te kry, wat die toetse kan 

gebruik. In Bllid-Afrika is die stelsel van beroeps-

voorligtjp£:, i:og maar in die beginstadium. Die hele 

CnG6.1. 'v'YEstelsel sal hervorm moet word as di t die doel 

is om aan elke kind leiding te gee ten opsigte van 

die inge,dkkelde ekonomiese eise van die maatskappy (3). 

(1) Die Burger 3/2/16. Artikel van Cilli~. 
(2) Die Udie 1/1/25 bls. 171. Artikel van Cl11i~. 
(3) Die Unie 1/12/34 bls. 215. tI " n 
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Daar is 'n bevrebinE, ,,":.2 kinders binne een klas 

te toets en in groepe te verdeel en volgens hul 

groepeise te behandel. Die groeppunte word volgens 

die hoogste moontlikhej.d van die groep self bepaa1. 

A-groep·;;:lOO, B:;30, C=60, D=40., Elke groep is dus 

homogeen. Volgens die intelligensie-toetse is die 

volle punte van A-groep natuurlik 'l:terskillend van die 

volle punte van die B-groep, ens. In die 1ewe is 

so In waarderingsmerk '/8:'1 gEH3n waarde nie. Cilli~ 

glo nie in so '11 verdeling nie en daar is niks ver

derflikers as dit nie. Cil1ie se eie ondervinding 

is dat :nisluk!dngs in die 1e111e nie aan gebrek aan 

intelligensie toe te skrywe is nie, maar aan gebrek 

aan Itarakter. In Dui tsland js die intelligensie

toetsmanie reeds dood (1). 

5. INSPEKSIE ~ 

(i) Die ideale amptenaar is hy wet inspekteer omdat hy 

wi1 weet hoe om te help. Inspekteur$ het houterig 

geword en rueer RS een het sy sie1 tussen die verkeerdei'i 

somme, die spelfoute en. die opstfJlle van std. 1 tot 

std. VI verloor. 'n HopelosE; oordrewe waarde is ge-

heg aan spellin~, rekenlmnde en formele grammatika .. 

Miskien moes daar glad geen stelse1 van inspeksie 

gewees het nie, maar moes elke inspekteur vrygelaat 

gewees het om indiwidll('c;; en o('t'spro!1klik soos tn 

regte, egte knnstenaar sy eie manier uit te dink en 

toe te pas (2)4 

(1) Die Ur..ie 1/1J /22 bls .. 86 0 

(2) Die Unie 1/10/34 bls. 142. 

Artikel van Cilli~. 

" tt 
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(li) Die jnspekteur moet persoonlikheid h~. Hy moet insig 

( ... ) 11.1 

( ". ) .I 

en deursig in onderwyssal~e, idees, gedagtes en ver-

Hy moet die moed h~ om 'n suiwere 

Srd6 -l..frj.~{2.e,nse stelsel van onderwys te ontwerp (1). 

Dj.e ir:spekteur moet ondervinding, be kwaamhe id , 

b",sondere begaafdheid en inisiatief h@. Hy moet In 

vrit:nd er.. ray.dgew8r \~TE)eS. Sy besoek moet In ge-

beurter.is wees waarna uitgesien word. Hy moet met 

di ~~l''l.::.tste gedagtes en metodes na 'n skoo1 korn en 

be~1oort die hele gebied van die teorie en die praktyk 

van die opvoeding te beheers. Hy moet vo1korne op 

hooete '''28S van wat in ander lande op onderwysgebied 

gaen~e is en gedoen word. Hy moet vera1 mensekennis 

he e~ weet hoe om met mense en kinders om te gaan. 

Hy moet baie sLnpatle en In veelsydige be1angstelling 

in 311e nd8 vraagstukke h~ fI 

Irl.lli.lidnele of hoofdel:;.ke inspeksie word orals in die 

w~reld ten gU::1ste van klassikale inspeksie veroordeel 

(2).. InJivriJuele inspeksie is ondoe1treffend omdat 

daar te yeel 188rlinge is om elkeen afsonderlik te 

WFl.ar I-:.oofdelike inspeksie toegepas word, 

worJ. die nadr\ll{ op die meganiese vakke gel~, wat 

makli1{ hie:!.'mee getoets ka~ word. Een man kan nie 

allcD selmur in 'n paar d:J,.e nasien nie. Die kinders 

mc...c... t 'v ~l <"0,-·r. Cl ie wette van die k1nderlike verstand 

en die e:i.se van die moderne sielkunde ge!nspekteer. 

WOI'd. Hoofdellke inspeksie word 'n sleur, tn een-

tcnige bedryf, oefeR In dodende invloed uit (3) 

n lo Fur~8r 13/1/16 0 

.!.::,tersen, Peter: Die Nieu Europese Opvoedings
waging bls. 188. 

(2) Die Unie 1/2/33 bIs. 320 en 285. Artikels van Cill:Le .. 
IIaJ.:lcl'b" E.G. : History of Education in 6.1>.. bls. 142. 

(3) Die Unte 1/6/32 bIs 9 434. Artl¥el van Cillie. 
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D:Je onderwysers moet in oorleg met die inspekteur 

dj_e lr.1nders klassifiseer en bevorder; 

U-v) O.i.lde:C't"ysers moet meer vertrou word en minder van 

die sogeD.aamde IIsurprise visits It hoor, want dan sou 

p'ens b~T hulle eergevoel en liefde vir hul werk wek, 

w:::.t :near :Y3!:'eJ sou weElS as 'n halfdosyn van die le~, 

1101klii1l:tellde en niksseggende rapporte wat na so In 

inspeli:!.'ie gestuur word; rapporte wat mens laat dink 

san die Orakels van Delphi wat mens na albei kante 

kan ~J.j tl~ • Die opvoeder is deur die leerplan ge-

bind aarl. die sillabus, aan die grille van die inspek-

ten.r en cp:'n die eksamens. Daar moet meer vryheid 

by (Ue opvoeding vir die onderwyser wees, anders word 

hy In klinkende metaal (1). 

(i) In baie gevalle word daar misbruik van en metuhuis-

v;erk" ge:me.ak. Kinders ly gE~volglik daaronder. 

Verstandige onderwysers en oUers gee huiswerk op 'n 

verstcmdige o(jrceelkundige manier en beoordeel die 

gee van hnis,'!erk op tn verstandi§e wyse. Onver-

standige onderwysers maak huiswerk egter In las en 

tn gruwel vir die kinders, sodat onverstandige OUers 

daaro~;r k'iJ'aad word. 

Nie:mand sal 001' hierdie vraagstuk die laaste 

wocrd sf' nie. As daar kinders in std. IV. onder een 

onderwyser is, wat net die een klas het en die leer

linge korn uit gegoede hUisgesinne waar daar boeke, 

t~r,1~1~r" ftc en koerante is, en broers en susters en 

::>1l'3rs vlat lees en gasels 001' sake van belang - huise 

(1) Die Burger 28/3/18. Artikel van Cilli~. 
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met In ku1turele agtergrond - is dit amper jammer 

om die kinders somme t~is te laat doen of woorde 

te laat leer spel, as hulle in die vader se 

biblioteek kon rondgekrap en gelees het of geluis

ter het na die gesprekke oor vrae van die dag. 

As die onderwyser drie, vier of ses of ag 

klasse het en die kinders het tuis nie boeke nie, 

is d probleem heeltemal anders Cl). 

(ii) Persoonlik glo Cillie in In matige hoeveelheid huis

werk wat verstandig geplan en verstandig gegee word 

en sorgvuldig en simpatiek nagesien en Qehandel word. 

Dit leer die kind om self en sonder opsig en toesig 

werk te doen. Di t bring die skool en d,ie huis saam 

(2) • 

Uit ervaring weet Cillie dat daar meer kinders 

die reguit pad verloor deurdat hulle ledig is en 

rondloop, as wat liggaamlik, geestelik en sedelik 

deur oorlaaiing met werk geru!neer word. 

(iii) In Switserland, Denemarke en in sommige plekke in 

(1 ) 

(2) 

(3 ) 

(4) 

die Verenigde State is huiswerk verbode. Daar meak 

die onderwyser sy e1e leerplBn - horn word alleen 

die bre~ trekke van die werk voorgeskryf (3). 

Die skole het In vaste leerplan en die onder-

wysers moet daardeur kom. Dit lyk vir Cillie ver-

keerd ~at iemand In re~l oar huiswerk sal neerl~ 

(4) .. 

Die Unie 1/f:/12 b • 3'(. Die Unie 1/2/13 bls. 243. 
Artikels ~an CilJie. 

Die Burger 13/1/16. Artikel van Cillie. 

Die Burger 10/5117. 11 " " 
Die Unie 1/2/33 bls. 285. Artikel van Cillie. 
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(iv) Cillie is van oordeel dat feitlik geen huiswerk, 

seker niks skrifteliks nie, tot en met std. III 

behoort gegee te word nie en dat daarby ook baie 

versigtlg moet gehandel word deur liewer te min 

as te veel te gee en altyd die nodige voorlig

ting te gee ten einde tydverkwisting by die voor

bereiding te voorkom (1). 

(v) Die doel van huiswerk is om verantwoordelikheids

gevoel by die leerling aan te kweek; om die ge

heue en begripsvermo~ te toets en te ontwikkel; 

om die ouers te bevredigi en miskien ook om deur 

(vi) 

die lcerplan te werk. Ook word deur die voor-

standers van huiswerk beweer dat die doel is om 

netheid, presiesheid en deeglikheid te toets wat 

nie Cilli~ se sienswyse is nie; inteendeel is dit 

jUis een van die argumente wat vir afskaffing aan

gevoer word .. 

Argumente teen die afskaffing van huiswerk is dat 

huiswerk binne die perke van die leerplan self-

standigheidsgevoel gee. Die kind leer om pro-

bleme self aan te pak en die oplossings daarvan te 

soek en nie altyd op die hulp van ander te vertrou 

nie. Huiswerk gee pligsgevoel. Die kind moet 

voel dat hy ook In taak het om te vervul en sy 

eerste plig behoort by sy skoolwerk tewees. 

werk moet gegee word om die ouers te bevredig. 

Sor£lIl1ige ouers skat nog die onderwyser by die 

hoeveelheid huiswerk wat gegee word. Re kening 

HUis-

moet dus met d omgewing en die wense van die 

ouers gehou word. Huiswerk bring die skool en die 

lewe daarbuite nader aanmekaar. Die ouers leer 

(1) Die Burger 10/1/18. Artikel van Cilli~. 
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Die ouers leer belangstel in die skool en in hul 

eie kind. Afskaffing van huiswerk mag as gevolg 

h~ dat ouers nog meer onverskillig word om kinders 

onnodig uit die skool te hou. Huiswerk verhoed 

dat d kind in losbandj.gheid verval. 

(vii) Argumente ten gunste van afskaffing Van huiswerk 

is dat toesig oor die werk by die huis ontbreek 

met die gevolg dat die werk onbevredigend gedoen 

word. Sodanige huiswerk is sonder belangstelling 

en ondoeltreffend. Slordigheid word deur sodanige 

huiswerk in die hand gewerk. Huislike omstandig-

hede is soms nie tot deeglike huiswerk bevorderlik 

nie. Selfstandigheidsgevoel word nie jUis by d 

huis gekweek nie, want dikwels word die kind deur 

ander met die huiswerk gehelp, sod at die kind as 

gevolg van die verskillende metodes verward raek. 

Huiswerk maak die kind ongelukkig en dood sy skep

pingsgees (1). 

7. ONDERWYSMETODE. 

(i) Op skool moet die onderwysers die kinders leer om 

hul gedagtes mooi en netjies in te klee en uit te 

druk. As hulle dit doon, kan hulle die helfte van 

die tyd wat non met al d taalonderwys verkwis 

word, vir ander vakke gebruik (2). Slordig praat 

of slordige taal is die openbaring of uitvloeisel 

van slordig dink by In mens. Deur slordig te praat 

kan die kind nooit log s pn reg leer dink nie. 

(1) Die Unle 1/2/33 bls. 285~ 

(2) Ibid. 

Artikel van Cilli~. 



bit word veral by die skrywe van opstelle geopen

baar (1). 

(ii) Die opstelle in standerds IV en V waar mens aan die 

kinders iets voorlees en die kinders 'n opstel 

daaroor laat skr~ve, is werklik tn" skandaal, tn on

sielkundige aff~ro. Dit is heeltemal meganies en 

laat aan die leerling geen kans om eie inisiatief te 

openbaar nie. Dit korn alles neer op onthou en re

produseer, soos dit ook by die resitasie die geval is. 

(iii) . Watdie resitasie soos aangegee op die leerplan vir 

die standerds betref, moet die kinders in stds. 1, 

11 en III resiteer met kennis van die betekenis en 

aanspelinge ( meanings and allusions). poasie 

is tog kuns en wek kunssin en kunsgevoel op. Van 

letterkundige appresiasie word niks gerep nie. Of 

die vers wat mens resiteer mooi is of waarom dit 

mooi is, daarvan praat die leerplan niks nie. Dit 

is· 'n gemeganiseerde besigheid ,suiwere verstandswerk. 

Die gevoel is van geen belang nie. Die gevolg is dat 

die kind geen smaak vir letterkunde, geen taalgevoel, 

ontwikkel nie (2). Wanneer In digter se werk gekriti

seer word, maet mens hom:::elf allereers probeer plaas 

op die standpunt waarop die digter moes gestaan het, 

of nagaan wat in die brein van die digter omgegaan het, 

toe hy sy po~sie geskryf heto Die bekande word so 

dikwels in die skole deul' die onbekende opgehe.lder 

i .. p ,v .. die onbekende deur die bekende (,3). 

(1) Die Unie 1/2/33 bIs. 320. 

(2) Die Unie1/5/33 bls. 432. 

(3) Die Burger 1/8/21. 

Artike1 van CiI1ie. 

It 11 11 
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(iv) Vanaf die aanvangonderwys behoort die kinders so 

(1) 

(2 ) 

(3) 

geleer te word dat die onbekende deur d bekende. 

opgehelder word. Van hul sesde tot hul agste 

jaar behoort daar van In medium geen sprake te 

wees nie. Mens moet hulle leer praat. Die eerste 

twee of drie jaar behoort alle onderwys praat

onderwys ts wees; hoe hul gedagtes onder woorde 

te bring. Dj.t was in die lang verlede In ongewen-

s metode om die kleintjies te laat lees en dit 

nogal meestal in In vreemde taal - ui t boekies waar-

in sulke smaaklose verhaaltjies voorgekom het dat tn 
I 

mens -met; die bes wil van die w~reld hulle nie 

smaaklik en interessant kan maak nie. Die kind 

moet van sy 6ds tot sy 8ste jaar of 9de jaar geleer 

word om sy eie gedagtes onder woorde te bring en 

op In verstaanbare en net wyse aan ander mee te deel 

i.p.v. die gedagtes van ander wat reeds lang vergeet 

het hoe die kinders clink, te herkoti en per slot van 

rekening nie begryp en assimilser nie (1). In d 

Kindergarten moet die kind al spelende leer om sy 

hande en sy o~ to gebruik. Speel en werk moet saam-

gaan. In die "Kindergarten ekserseert men nOIJllnerS 

i.p.v. mensen op te voeden li (2). s~ Ellen Key in 

"De Eeuw van 't Kind n • As dlt van Noorwe~ en 

Swede waar is, hoeveel te meer in die imitasie van 

die Kindergarten wat ons het. Hier word die ge-

woonte van !lio op te l(:'t nie, aangekweek. 

in d te kan sian en rigting ts gee 

aan die karakt<.::rs ,3D. hulle te vorm (3 ). 

Die Burger r,', :(1/1n :.-:::- .'::. / ,,) ~ .j. Artikel van Cillie. 

Die Unie 1/3/17 bls. 699. 11 11 " 
Die Unie 1/1/12 bls. 230. 11 11 It 
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Daar word gekla dnt kiDders nie behoorlik kan 

lees nie. Die vrsag is of opvoeders nie die 

skuld daarvoor het nie deur in die stds. tot en 

met IV sorns d leesboekies wat per slot van 

rekening baie oninteressante stukkies en brokkies 

bevat, drie - tot vierm8.c'11 en selfs meermaal te 

laat deurlees nie en dan nog dag na dag diktee uit 

die lesse laat skrywe. 

Cilli~ ken hom nie ts meer onsielkundig voor-

stel as die met6de om kinders te leer spel (1). 

Hy meen dat spelling 'n blote konvensie is (2). 

Die onder~~ser moet daarop aandring dat wat d 

kind ook al mag doen i.v.m. sy skoolwerk, absoluut 

pedanties korrek moet wees. Hoe eerder In mens die 

les leer en in sy 8iel oppeem dat daar in die 

w@reld nie soiets as halfreg is nie, hoe beter is 

di t vir sy later levvE"'; (:)) • 

(vi) In die prim~re 81<;::)01 moet klem op selfaktiwi tei t en 

skeppingsvermo~ gel@ word (4) • 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 

Die gevaar is dat die onderwyser in d laer-

skool te veel prant en die kind te veel luister • 
. ' 

Cillie beklemtoon die feit dat 'n kind nie-iets ver-

staan, tensy hy dit self deurleef nie en nie in iets 

belangstel, tensy hy dit self gedoen het nie. As 

die opvoeder die geskiedenis en aardrykslm,nde so 

onderwys dat die kind el'S meer deur middel van kaarte 

te teken, opsoll'mJings uit w~t hulle gelees het, maek 

en d w@reld rondom h1l11E:~ observeer, sal hulle nie 

alleen vin,'liger vordeI' ni(~ maar hulle sal diA dinge 

mal{liker onthou omdat hulle di t self deurleef het; 

Die Unie 
Die Unie 
Die Unie 
Die Unie 

Jan.-Febr. 1908 bls. 223. 
1/3/17 bls. 699. Artikel 
1/11/30 bls. 127. " 
1/11/38 bls. 146. 11 

Artikel van C. 
van Cilli~. 

" " 
11 11 
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omdat die dinge binne hul ervar"i.ng en ondervinding 

is en vir hul betekenis het. Dit moet die uit-

gangspunt wees waarmee al die ander vckke gekor

releer word (1). 

(vii) Cilli~ weet dat ondGrwysers se beswaar twec:-lr:i 

is, nl. dat hulle nie genoeg handboeke het niG en 

dat die doen-proses baie langsa:n.3r is J sodat; met 

'n oorlaaide leerplan d:te inspekteur op hulle sal 

afklirn omdat hulle te min gedoen het. Die eerste 

beswaar is gegrond en is die vernaamste moeilikheid 

maar die tweede beswaar bestaan slegs L', hul tra-

disionele opvatting. Ondervlysnrs kan dit gertls 

probeer. Die kinders moet meer vryhcid h~ en meer 

deur middel van voorbeeld en suggestie kry. As 

onderwysers cie belangstelling van hul kinders kan 

opwek deur hulle meer self te laat doen, sal op-

voeders geen vrees vir dissipline h~ nie (2). tn 

Kind vind homself alleen Wa,I:l1leer hy self7ertroue 

het, en dit verkry hy deur wat hy self presteer. 

In teken, sang en lees, kan die ondf-:rwyser cUe kind 

lei om die selfvertroue te kry (3)$ 

(viii) Die kind se mmgewing moet die 13ermeester d uit-

(1.) 

(2) 

gangspunt maak WaaI'Inee die ander vakke gekor:i.'81eer 

word. Hy moet kennis van (~ie kind h~. Die nuwe 

psj.gologie eis dat hy die reaksies van \."tip kt,v1 onner 

seker6 omstandighede moet verstaan en moet weet hoe 

om die prikkels wat die gewenste reaksies veroor-

saak, te gee. As onderwysers die l{Uns verstaan 

Die Unie 1/8/34 bls. 73. Artikel van C111i~. 

Doughton, l. : Modern Public Education Bls. 683-687. 
Die Unie 1/8/34 b1s. 73. Artike1 van Cilli~. 

(3) Die Unie 1/8/34 bls. 73. Artikel van Cil1ie. 



319. 

hoe om die kind volgens sy aard te stimuleer, sy 

belangstelling gaande te maak, s~l dissipline en 

die onderwys baie makliker vir hulle ivord. Die 

onuerwyser is tn vormer van die kind en sy hoof-

taak jos om die kind te ontwil{kel tot In mens met 

'n veelvoudige belangstelling - nie alleen in sy 

besondere beroep nie - mc::,ar in dle lewe in die 

aleemeen (1) e 

(ix) Op die metode VEin Dewey het sy \yolgelinge aller-

lei el{sperimente ui tgevoer, bv 0 die Projekne~ode, 

die Dalton~·plan, die WinnetkD-plan, Child..('entered 

801'.001, ;Ton Kinde ans, ~:owards Freedom. Hierdie 

eksperimente het eintlik hul oorsprong in die stel

ling van Frobel ~ nl .. r.:at die kind nie juis In cnt-

vanklike maar In skeppende wese is. Hy IDC)et vry-

heid h~ om te skep (2). 

(x:) Cillie- glo dat alle opvoeding selfopvoeding is. 

In die verlede is d l{ind te veel aan br1.nde gel~ 

maar die rol van die onderwyser moet nie onderskat 

word nie ( 3 ) • Cil1ie glo nie aan d:le 80genaamde 

"paplGpel-pedagogiek~' waardeur &lles vir cl kind 

maklik gemaak word nie. Hy moet selfstandig leer 

dink en handel en selfs moeilike vakke bestudee:.." (4) 0 

(xi) 'Die 

(1 ) 
(2) 

(3) 
(4) 

voeder die Idnd wil help om selfwerksR.3m te 'lv-ees, 

'sy bela.ngstel1ing in sy nerl{ wil help prikkel en 

bevorder en sodoende die leerproses wil bespoedig 

Die Un1e 1/8/34 bls. 73. Artiksl van Cil1ie. 
Die Unie 1/8/34 bls. 73. 11 11 11 

Ravlson, 'If! ~ : The Freedom we seek. Hoofstn'k 1. 
Die Unie 1/8/34 bls. 96. Artikel van CillidQ 
Key, E11en i De E°Eru.w van Tt Kind bls. 203-213. 

Die Unie 1/2/38 bls. 347. A:c .. tike1 van Cil1ie. 
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en vergemaklik. Cillie onthou nog dat Come-

nius in sy boelt "Didactica Magna 11 wet hy ongeveer 

in die helfte van die sewentiende eeu geskrywe het, 

s~ dat sy doel is om die onderwyser minder onder

wys te laat gee, die leerling gouer, makliker en 

plesieriger te la at leer. Rousseau het probeer 

om op Comenius te verbeter en het In hele ent ver

der in sy metode gegaan om die kind self te laat 

werk en te laat begaan. Sy dissipels, veral 

Ellen Key, Rugg en Schumaker en die Freudiane het 

vir die mens wysgemaak dat as hy tn kind te~gaan 

in sy begeertes of iets verbied, ontwikkel hy kom

plekse en as hy genoeg komplel!se ontwikkel het, 

lei dit tot wat die psigiaters en psigoloa met 

hul geliefkoosde woord "wanaanpassings" beskrywe (1). 

(xii) Nou moet Cillie sommer uit die staanspoor erken 

dat in die dae toe die mense :10g nie van komplek-

se en hul oorsake E-)n van wanaanpassings gehoor het 

nie en gesonde egpare 10, 12 en meer kinders gehad 

het en daar miskien nie genoeg liefde om onder so 

In groot getal te versprei, was nie en elkeen 

dus met minder as sy beskeie deel moes tevrede wees, 

dia ouers nie so noulettend op die belangstellings . 
en die neigings van ht1.1 kinders was nie. 

Is die opvoeders van vandag - onderwysers of 

ouers - nie miskien met a1 hierdie nuwe metodes 

om die werl{ vir die k:l nders aaTlge.f1a~m ~ j nterpssant 

en maklik te maek of soos di t in die leerboeke 

ges~ word: "Die leerplan by die kind i.p.v. die 

(1) Key, Ellen : Die et.l./i.li/ van 't Kind, bls. 203 en 206. 
Die Unie 1/9/'11- bls. 46. Artikel van Cillie. 
Rugg en Shumaker : The Child Centered School 
bls. 37-38. 



321. 

kind by die erplan te laat aanpas nie", en met 

die vrees dat opvoeders by hul k6mplekse wat tot 

wanaanpassings kan lei, kan laat ontstaan, besig 

om hullo geestelik en sedelik dood te druk? (1). 

(xiii) Hierdie metodes is in Amerika op verskillende plekke, 

en op verskillend.e voorwendsels en onder verskil

lende omstandighede toegepas en uitgetoets. In 

sommige gevalle is die mense baie ingenome met die 

resultaat en word die metodes hoog aangeprys. Die 

ou metodes word as dood en doods en dodend beskrywe 

(2). 

f <:JP die ander kant egter ontbreek di took. nie 

aan stemme wat daarteen opgaan nie. Veral, so 

word beweer, ontbreek dit die so opgevoede mense aan 

dissipline en ean die gewoonte en vermo§ om tn moei

like probleem of saak, of tn onplesierige stuk werk, 

aan te pak, deur te dryf en klaar te speel. Ook 

het hulle nie die nodige gevoel van verantwoordelik

heid nie e~ hulle is ook niebetroubaar nie - In mens 

kan nie op hulle reken nie. As daar In terugslag 

korn, pak hulle die skuld op alles behalwe hulself. 

Op die skool het hulle roos geleer dat die werk vir 

horn by hullemuet aanpasen nie hulle by die werk 

nie en tn mens moet alleen die dinge waarin hy be

langstel, doen (3). 

Die toets of In metode van onderwys en op

voeding goed is, 1s en bly tog maar altyd of daar

deur beter mense gevorm word. 

(1) Die Unie 1/9/44 bls. 46. 

(2) Ibid. 

(3) Ibid .. 

Artfkel van Cillie. 
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(xiv) As Cilli~ die Nuwe en die Oue met mekaar vergelyk 

en teen mekaar opweeg, korn hy tot die volgende slot

som: Laat opvoeders die nuwe metodes uitprobeer en 

na nog meer nuwes soek, sodat hulle in hul professie 

nie doodgaan nie. Laat opvoeders aan die ander kant 

aan een gedagte vashou, nl. dat die mens in sy jeug 

gedissiplineer moet word. Die lewe moet vir hom van 

kindsbeen nle so maklik gemaak word nie. Hy moet 

kan volhard (1). 

(xv) Uit persoonlike ervaring weet Cillie van die metodes 

in sy eie land so te s~ niks nie (2) • 

8. SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING@,.a 

(i) Die voertaalvraagstuk op skole en die tweetaligheids

vraagstuk is so nou met mekaar verbonde dat die een 

nie sonder die ander bespreek kan word nie; nogtans 

is di t twee afso.nderlilte begrippe. 

Die tweetaligheidsprobleem ontstaan waar twee 

tale in een land gebes word 8n waar albei so sterk 

is dat die een nie deur die ander verdring kan word 

nie. Waar dit d geval is, soos in Suid-Afrika, 

is dit noodsaaklik dat die een bevolkingselement ook 

moet kennis dra van die taal van die ander. Dit 

is tn probleem van wye omvang en gewoonlik is die 

nasionale en kulturele strewe Yan die twee bevolkings

element.e daarm"::c gemoeic1. 

Die voertaal kan dr d moedertaal df tn 

vreemde taal wees. Opvoedkundiges is dit eens dat 

die moedertaal die voertaal dwarsdeur die skoollewe 

moet wees. 

(1) Die Unie 1/9/44 bIs. 46. 

(2) Ibid. 

Artikel van Cilli~. 



(ii) Dit is sielkundig vasstaande dat 'n vak alleen 

behoorlik nangeleer kan word as daar tn sterk ge

voelde behoefte bestaan en 'n hooggewaardeerde 

bevrediging op die leer van die vak volg. 

,As' die onderV'!yser min entoesiasme vir die 

tweede taal' toon of min belangstelling wek, sal 

die taal beswaarlik deur die leerlinge aangeleer 

word. 

Toeg(:,pas op Suid-Afrikaanse toestande is dit 

vanselfsprekend dnt waar die twee bevolkingsele

mente vyandig teenoor IDtJka,s,r was, daar maar ge

durig versteurende gevoelstoestande met die aan

leer van die tWE:ede taal gepaard gegaan het. 

Nasionaliteit en liefde vir die kultuur is 

die sterk2te waarborg dnt tn vreemde taal nie sal 

inslaan nie. Die moedertaal is aan die emosies 

vasgekoppel en as tn vreemde taal dit bedreig, 

word die sentiment van liefde vir die eie taal 

des te sterker en ken tn gevoel van afkeer vir 

die tweede teal ontwikk .. )l word. 

Die taal is ook d.ie uJ.tdrukking van die indi

widualiteit van Tn volk. In Poging om deur middel 

van In vreemde taE11 te denasionalj.seer, is tot 

mislukking gedoem omdat dit Jie indiwidualiteit 

van die volk veronagse.um en omdat die volk se ge

voel daardeur gaande gemaak word. Nog baie 

ingewikkelder word die taf11st:!~yd as di t bestaan 

tussen twee nasies wat vroe~r teen mekaar gev€:g l:;::;t .. 

Tweetaligheid hoef nie onder alle omstandighede 

tn nadelig8 invloed te h~ nie. Waar dit egter 

met 'n vreemde taal te doen is, wat die nasionale 

en kultuurtaal moet verdring, kan die gevolge 

aIleen nadelig waes. 
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(ii1) 'n Vreemde medium bring ernstige nadele met hom 

mee. D1t werk stremmend op die verstandelike 

ontwikkeling van die kind. Hiervan moet egter 

nie afgelei word dat die aanleer van tn vreemde 

taa.l as sodanig nadelig is nie. In die verlede is 

Latyn, bv. weens sy dissiplint3re waarde geleer. 

Die nuwe sielkunde aanvaar nie die beginsel van 

verstandsoefening of oefeningsoordrag nie. Som

mige opvoedkundiges is van mening dat die aanleer 

van die vreemde taal geen nadelige gevolge op die 

verstandsontwi.kkeling knn he nie (1) • Hierdie 

vraagstuk is egter nog nie sielkundig eksperimenteel 

opgelos nie. Vir diG slim kind mag die aanleer van 

die vreemde taal of die gebruik van In vreemde me

dium nie so moeilik as vir die dom kind wees nie. 

Die opvoedeling behoort geen formele onderrig in diG 

vreemde taal te ontvang, voordat hy nie sy rnoeder

taal goed magtig is nie. Die taal speel tn belang

rike rel by die dinkproses. Die assosiasie~~ in 

'n vreemde medium is nie helder omlyn nie. 

In Vreemde medium kan emosionele storinge ver

oorsaak. By die huis kry die kind liefde en respek 

vir sy eie taal maar op skool dr1ng dit tot sy 

bewussyn deur dat sy eie taal minderwaardig beskou 

word. So ontstaan die gedenasionaliseerde tipe 

wat voorkeur aan In vreemde taal gee en so kan 

gedurig konflikte ontstaan. 

Toegepas op Suid-Afrikaanse toestande is dit 

logies om af te lei dat die Afrikanerkind in die 

verlede geweldig baie moes ly as gevolg van die 

vreemde medium. 

(1) Malherbe, E.G. : The Bilingual School. 



(iv) Daar is nog geen eenstemmigheid onder gesagheb-

(1 ) 

(2) 

bendes omtrent die ouderdom waarby In begin met 

die aanleer van die tweede taal gemaak moet word 

nie. Een groep is van mening dat die tweede taal 

reeds op die eerste skooldag ingevoer moet word, 

met die oog op aktiewe beheersing van die taal 

en omdat die aanl€:!er van die vreemde taal geen na-

delige invloed op die verstandsontwikkeling het 

nie. Ander redes wet aangevoer word, iSI (i) Hoe 

jonger die kind is, hoe makliker ontstaan die ver-

binding tussen beeld en beeldbenaming. (ii) 1 n 

Ta8l word veral deur mondelinge nabootsing geleer. 

Hierdie aangebore vermo~ om mondeling na te boots, 

verdwyn op tienjarige leeftyd, want na hierdie 

ouderdom is die kind meer sensi tier en word hy 

tweetaligheidsbewus wat die aanleer skade berokken 

(1) • 

'n Tweede groep gesaghebbendes maak beswaar 

teen die invoer van d le tweede taRl op die eerstG 

skooldag omdat dit die moedertaal skade sal aandoen, 

aangesien die proses van taalryping eers op onge-

veer lO-jarige leeftyd bereik word. Ander be-

sware is dat dit taalvermenging sal veroorsaak; 

dit kan le1. tot swakheid van ltarakter as twee teJ.f" 

slordig aangeleer word. As die kind eers in die 

moedertaal bedrewe is, leer hy die tweede taal 

maklik aan. Hierdie groep is van mening dat die 

tweede taal op ongeveer 9-jarige oUderclOIr. ingevopr 

moet word (2). 

In Derde groep huldig die teor dat die tweede 

taal eers op l4-jarig(:3 leeftyd moet ingevoer word 

en dat dit den deur grammatikale metodes aangeleer 

West M. : Bilingualism. 
Bilingual School. 

Malherbe, E.G. : The 

Ibid. 
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moet word (1). 

Die hele kwessie hang myns insiens daarvan af 

watter doel met tweetaligheid in Suid-Afrika beoog 

word en watter mate van beheersing i.v.m. die tweede 

taal verlang word. Cillie beweer dat omtrent 

niemaand die tweede taal soos die moedertsal sal kan 

besig nie. My mentng is dat die doel nie moet wees 

om deeglik tweetaliges te vorm nie maar dat die 

klem op die tweede teal op die deeglike verstaan en 

lees daarvan moet vale 

(V) Die vraag is of daar in Suid-Lfrika enkel-, parallel-

of dubbelM~diumskole ~oet wees. Dit is vandag 'n 

kontensieuse vraagstuk. Daar is voordele en nadele 

aan elkeen van die drie soorte skole verbonde. Op-

voedkundig is dae.r baie voordele aan die enkelmedium-

skool verbonde. Enkelc van die vernaamste voordele 

is dat daar on onnodige kulturele stremming is nie. 

Die organisasie is rnakliker as die van enige ander 

skool. 'n Groter keuse van vakke kan aangebied 

word. Die personeel is meer verteenwoordigend van 

die ouers self. 

Parallelmediumskole is skole waar parallelklasse 

bestaan. Die voordel~ aan hierdie soort skole ver-

bonde, is dat die opvoedkundige beginsel van moed8r

taalonderv~s gehandhaaf word; die kinders van die 

twee rasse word nie in twee aparte kampe afgeskei 

nie en het di.e geleentheid om vryelik te meng. Die 

opvoedkundige beginsel van moedertaalonderwys word 

gehandhaaf. Vanuit In ekonomiese standpunt het die 

parallelmediumskole in dieselfde dorp die voordeel 

(1) West, M. : Bilingualism. 
Malherbe, E.G. ; The Bilingual School. 
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bo aparte enl':Elmediumskole. Die besware daarteen 

is dat waar Afrikaans- en Engelssprekende kinders 

baie ongelyk. is, die E'en groep sally. Maatskap-

like komplikasies is opvallend. Gebeurtenisse 

van geskiedkundige belang by een groep wek nie be

lang by die ander nie. Waar in een klas alles in 

'n ander ta 1 moet oorges~ word om 'n minderheid te 

h8lp, ly aJtwee groepe opvoedkundig daaronder. 

lfJ.bbeb1ediumskole is skole wat net soos 

pa:rallelmediumskole deur b6ide Engels- en 

Afrikaanssprekcnde kinders besoek word, maar hier 

neem .3lbei seltsies sommige vakke deur Afrikaansmedium 

en sommige deur Engelsmedium. 

in die selfde kamer. 

Beide saksies is 

Bommige opvoedkundiges beweer dat hier die 

tweetallgheidsb(;gil1sel die suiv/erste gehandhaaf word 

en dnt Idnders van die twes bevolkingselemente in 

intieme aanreking met mek.aar in die klaskamer en 

moontlik op die speolterrein gebring word. Volgens 

die opvoedkundiges se beskouing is dit itanuit tn 

nas10nale oogpunt gesien baie gesond, want hulle 

leer m~"kacu ken en verstaan. Die yernaamste be-

Si'VS.ar teen dubbelmediuIDskole is dat die opvoed

kundige beg:i_nseJ_ van !Iloedertaalonderrig in die geval 

van sel:ere vaklw oor die hoof gesien word. 

Die hoofdoel van die skole in Suid-Afrika is 

myns jnsiens nie om mense tweetelig te meek nie, 

of die opsetlike by ..... mekaarbring van die twee rasse 

nif~ • Opvoeding slui took in geestelike, morele 

en sosi&le ontwikkeling, en hierdie doel kan die 

beste verwesenlik word ~1eur suiwer enkelmedium

skole wat oJ:iToedkundig .• sielkundig en godsdiens -

nasionaal die natuurlikste en gesondste vir beide 

blank.e rasse is. 
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(vi) In 1906-1907 was Cilli~ teen Afrikaans as voertaal 

op skool maar ten gunste van Nederlands. In 1917 

het hy van sienswyse verander toe hy Afrikaans naas 

Nederlands as amptelike taal aangeneem het. Hierdie 

verandering was so geleidelik dat In mens sou gedink 

het dat Cillie maar altyd ten gunste van Afrikaans 

as voertaal was. In verband met die taalstryd het 

Cilli~ deur die jare heen ontsaglik veel tot die 

erkenning van Afrlkaans as taal en voertaal op die 

skole bygedra. Waar dit Afrikaans as taal en me-

dium dwarsdeur die hele skool gegeld het, het hy vir 

niemand een oomblik teruggedeins nie. "Moedertaal

medium is vir die Afrikaanssprekende kind eenvoudig 

In lewensvraag waarmee ons nie durf dobbel nie. 

En niemand salons dit kwalik neem nie. 

In eersgeboortereg" (1)0 

Dit is 

(vii) Al die opvattinge oor die tug kan in twee groot 

klasse gegroepeer word, nl. die wat as uitgansspunt 

die leer van die erfsonlle en die versoening van die mens 

met God aanvaar en die wat soos Rousseau glo dat die 

mens volmaak uit die han~e van die Skepper korn (2). 

Die moderne rigtings in die dissipline is diH 

histories-christelike rigting, voorgestaan deur die 

Calvinistiese opvoedkunde en is teosentries van aard. 

Die ui tgangspunt is dat God, die Skepper, almagtig 

en oppermagtig is en alleen Hy besit die absolute 

gesag. 

Die naturalisties - humanistiese rigting is 

antroposentries omdat die uitgangspunt die mens is 

en die gesag by die mens berus. 

Daar is verder die psigologiese rigting en hier 

word die kind as die uitgangspunt beskou. 

Ten slatte is daar die sosiologiese rigting 

(1) Meiring,;' .c-. - ; ni~ Huisgenoot 4 Julie 1947.' 
(2) Stoker, H.G. s Vryheid, drie lesings bls. 9. 
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waar die samelewing voorop gestel word. Met Dewel" 

vooraan beoog dit die rekonstruksie van die ervaring, 

die reorganisasie van die ervaring deur sosiale ak

tiwiteit. 

(viii) Die nuwe metode van opvoeding gee alle geleentheid 

vir die ontwikkeling van die indiwidualiteit van 

elke kind deur uit te gaan en rekening te hou met 

die indiwiduele aanleg, vermoan~, kragte en be

langstelling van elke kind. Elke kind moet horn in 

sy doen en denke vry en spontaan ontwikkel. 

By benadering van die tugvraagstuk moet In mens 

altyd in gedagte hou die u1tgangsp'llnt, nl. die kind 

en sy wese, die doelpunt en metode van alle op

voeding. Tug beoog die wilsvorming in die kind. 

(ix) Sommige opvoedkundiges beskou t'lg as wraakneming, 

omdat die gesag van die onderwyser geskend word. 

Andere beskou tug as In waarskuwing teen herhaling 

van die oortreding deur die oortreder en deur 

andere. Tug word ook beskou as fnmiddel om te 

voorkom en as voorbehoedmiddel. As die opvoeder 

sy doel met die tug wat hy wil toepas, wil behaal, 

moet hy elke kind, sy persoonlikheid, sy omstandig

heid ken, want geen twee kinders kan op dieselfde 

wYse getug word n~e, veral waar dit die toepassing 

van direkte tugmiddels betref. Kinders word dan 

gewoonlik volgens hul indiwjdv~liteit, hul per

soonlikheid in verskillende klasse gedeel. Die 

soort tug wat vir die een goed is, doen meer kwaad 

as goed aan die ander. Daar is In klas kind waar

voor geen ander tug so doel treffend is as liggamn;Like 

straf nie. 

(x) Wanneer die opvoeder as outoritatiewe persoon 



liggaamlike straf moet toepas, moet hy dit op 

'n humane wyse, sonder haat van sy kant af teen

oor die oortreder, doen. Wanneer die onder

wyser tug, moet hy die volgende in ag neem: 

Elke onderwyser behoort self te tug maar van 

Owerheidswe~ is die opvoeder se regte beperk 

i.v.m. liggaamlike strafe 'n Klas as geheel 

moet nie vir die oortreding van die enkeling ge

straf word nie (1). Die tugtiging van fn kind 

mag ook nie die klasorde steur nie (2). Die 

onderwyser moet regverdig straf en die regte oor

treder strafe Liggaamlike straf mag ook nie 

voor die hele klas plaasvind nie, veral as dit 

vir ernstige oortreding is. Straf vir In oor

treding mag ook nie lank uitgestel word nie, 

maar moet spoedig daarop volg. Die kind wat ge

straf word, moet oortuig wees dat hy die straf ver

dien. Tug moet op In onpersoonlike, objektiewe 

manier plaasvind. Liggaamlike straf moet ook 

die laaste toevlug wees, as ander middels tever

geefs probeer is. Myns insiens moet die meer

derheid van kinders nie deur middel van die plak 

deur eksamens gedryf word nie, want so word nie 

karakter opgevoed nie. Die drilsersant is nie 

altY9 die beste persoon om mense te dissiplineer 

nie. 

(xi) Dit iSjammer dat Cillie nie meer omvattend i.v.m. 

die tugvraag'stuk is nie. Hy gee sy sienswyse 

slogs i.v.m. liggaamlike straf en die toepassing 

daarvan. Daar is verskillende middele by die 

(1) Colvin, S.S. : Morals in Evolution, bls. 125. 

(2) Bagley, W. : School Discipline, bls. 9. 
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handhawing van tug, bv. die direkte en indirekte 

tugmiddel (1). Onder die direkte tugmiddele 

is dc:ar, bv. straf met die cog en die wcord, straf 

met die daad, natuurlike strawwe en straf deur 

middel van beloninge. By indirekte tug hang dit 

die meeste van die optrece van die onderwyser in 

sy klas af, sy persoonlikheid, sy metode en tegniek 

van onderwys, sy organisasie en die roetine wat hy 

volg. Hy moet ook die metodes van die buitenskool-

se aktiwiteite in sy klaskamer aanwend. As 'n 

onderwyser orde in sy klas wil h~, moet hyself hard 

werk en die belangstelling van sy leerlinge gaande 

hou, en hulle tot selfwerksaamheid prikkel. .As die 

leerlingeook In sekere mate van verantwoordelik

heid i.v.m. die ordelikheid en orde in hul klas-

kamer dra, sal die onderv~ser baie minder moeilik

heid i.v.m. dissipline, gehoorsaamheid en die tug

vraagstuk h~. 

(xii) Cillie laat oak nu om In indeling van oortredinge 

( 

te gee. Oortredinge word gewoanlik in twee groepe 

verdeel, nl. volgens hul uiterlike openbaringsvorm, 

op verskillende mani6r onderverdeel, en tweedens 

min of meer volgens die klaarbIyklike innerlike 

gesindheid en strewe van die kind of die klas. 

Daar is ook verskillende oorsake van skool-

oortredinge, soos bv. fisiolcgiese oorsake, per-

soonlike en sosiale faktore (2). Voorgenoemde 

geld natuurlik vir die onderwyser sowel as vir 

die leerlinge. 

(1) Colvin, S.S. : An Introduction to High School 
Teaching, bls. 61. 

(2) Gutsche, C·.E.W. : Opvoedkundige Straf, bls. 90. 
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(xiii) Toetse en eksamens dien as uitstekende m1ddele om 

die kind tot ingespanne verstandelike arbeid te 

dwing, Wanneer die kind hom vir die eksamen 

voorberei, ontdek hy die gebreke in sy kennis, 

en bekwaamheid. Die eksamen stel die onderwyser 

weer in staat om uit te vind watt er gebreke daar is 

en laasgenoemde wend dan remediale middele aan. 

Toetse en eksamens moet nie alleen as prikkels tot 

meer werksaamheid dien nie maar moet ook die kind 

voorberei om die verwerfde kennis te kan aanwend en 

toe te pas. Nieteenstaande die nadele aan eksamens 

verbonde, dien dit as uitstekende middel om kinders 

na I n ho~r standard te be'lTorder. 

Die doel van moderne eksamens is om vas te stel 

watter moeilikhede die kind in sy geestelike ar

beid ondervind, hoeveel kennis hy verwerf het en 

die prestasie wat hy in die kennis behaal het. 

Toetse en eksamens moet kinders volgens hul kennis 

en bekwaamheid rangskik. Eks~~ens voorsien die 

onderwyser van die midde1 om die doeltreffendheid 

van sy onderrig te bepaal. 

Toetse en eksamens kan op twee maniere gehou 

word, nl. deur vrae skriftelik of mondeling te be

antwoord, Daar is ook nog geykte toetse en ver

standstoetse wat die kennisontwikkeling van die 

kind wil vasstel. Laasgenoemde toetse word nie 

deur 'n onderwyser afgeneem nie aangesien hulle 

suiwer wetenskaplike middele is. Die geykte 

toetse word saamgestel en vasgestel vir elk van 

die skoolvakke of bedr~vighede. Dit kan klassi

kaal gegee word. 

DieJ;praktiese onderwyser maak gebruik van die 

ou en d'ie nuwe eksamen en hy moet goed tussen 

hulle onderskei. Die ou eksamen 1s gewoonl1k 

la er of korter 0 stelle en meer skrifte11ke 
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werk word van die kind g~eis, terwyl die nuwe ek

samen baie minder skriftelike werk van die kind ver

lang. Dit sou goed wees as die ou eksamen en die 

objektiewe metode van toets veral vir die laer stan

derds, behoue bly. Die objektiewe toets kan die 

veld beter dek as die 011 eksamen maar dit is nie 

ewe goed vir alle vakke nie aangesien dit feitlik 

net feite meet. By die toepassing van die oU ek-

semen vind daar meer beredenering, verklaring, ver

gelyking en defini~ring plaas as by die toepassing 

van die objektiewe toets. 

Eksamenvrae moet duidelik, saaklik en ondubbel

sinnig opgestel wees, sodat elke kind dit kan ver

staan. Hulle moet aanpas by die rypheid van die 

leerlinge. Hulle moet die hoofpunte van die vak 

behels. Die vrae moet so geformuleer wees dat 

hulle net een regte antwoord verlang. Daar moet 

getrag word om die vrae op so 'n wyse te stel dat 

die waarheid of onwaarheid van die stelling nie deur 

die metode van die vraag geopenbaar sal word nie. 

Elke toetsi tc;n moet onderskeidende krag be si t , 

want die funksie van alle meting is om te onderskei. 

Die vree moet so gegradeer word dat daar baie maklike 

en baie moeilike vrae is. Dit is wenslik om die 

vrae in stygende rang van moeilikheid te rangskik. 

Die swakste kandidaat moet ook die geleentheid h~ 

om te kan presteer en die beste moet nie vOlpunte 

behaal nle. 

By die nasien van die skrifte moet die onderwyser 

noukeurig, betroubaar, en objektief te werk gaan. 

Die resultate van die nasienwerk moet grafies voor

gestel word om te sien of hulle min of meer normael 

versprei is. 
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Ek glo saam met Cillie dat eksamens nie op 

sigself so 'n euwel is nie, maar wanneer eksamens 

'n doel op sigself is, word dit tyd dat daarmee 

weggedoen word. Dit gaan hier oor wat nou werk-

lik met die eksamens beoog word. As die eksamen-

manie tot wanordelike onderwyspraktyk lei,.is dit 

hoog tyd dat daaraan In einde gemaak word. Alle 

euwels i.v.m. eksamens ontstaan as gevolg van die 

oordrywing van eksamens. 

(xiv) tn Oordrewe indiwiduele inspeksiestelsel is myns 

insiens af te keur, want dit veroorsaak oorlading 

teen die end van die jaar en senu-inspanning wat 

altyd sy nadelige invloed op die gesondheid van die 

kinders het. 

Die werk van die inspekteur behoort te wees om 

te kyk of die kind verstandelik en geestelik volgens 

die beste metodes van onderwys ontwikkel en of orde 

en tug gehandhaaf word. 

Binne sy w0rk ressorteer dan alle skooladminis

trasie, leervakke, skoolorganisasie en dissipline. 

V~rder rapporteer hy oor skoolgebou, terrein, 

meublement en uitrusting. Vir die eksamens en 

bevordering van leerlinge in die laerskool behoort 

die skoolhoof saam met die betrokke leerkrag die 

meeste verantwoordelikheid te dra. met die hulp van 

die inspekteur as moderator. fiie moderne inspskteur 

is dan tn toesighouer en superin-Gandent.Hy moet 

nie probeer foute soek nie, maar leiding en raad gee. 

(xv) Skoolwerk bestaan in die re~l uit die voorbereiding 

tuis deur die leerlinge van die inhoud van die lesse, 

die verwerking of toepassing van wat in die skool 

onderrig en geleer word, en die skrywe van opstelle 

en briewe. Die gee van skoolwerk deur elke leerkrag, 
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veral op die middelbare skool, behoort deur die 

skoolhoof gekontroleer te word, sodat die nadele 

van skoolwerk uitgeskakel word. 

Persoonlik glo ek saam met Cillie in In 

matige hoeveelheid skoolwerk wat sorgvuldig en 

simpatiek nagssien en behandel moet word. Feit-

lik geen skoolwerk, sel:.er niks skriftelik nie, 

behoort tot en met std. III gegee te word nie en 

daarby moet ook bai8 versigtig gehandel word deur 

liewer te min as te veel te gee. 

(xvi) Slordige praat of slordige taal is die openbaring 

of die uitvloeisel van slordig di~k by In mens. 

Daar is, bv. diskursiewe en intu!tiewe denke van 

die een kant en induktiewe en dedu.ktiewe denke aan 

die ander kant (1). Om die kind logies te leer 

dink, moet die onderv~ser baie aandag aan oie 

oefening van die leerling vanaf sy agste jaar in 

wetenskaplike denke gee. Voor die ouderdom van 

agt jaar is daar omtrent geen logiese denke by die 

kind nie ( 2 ) • Die kind moet doelbewus geoefen 

word om probleme reg te leer. Die nnderwyser 

moet veral aandag gee aan die keuse en die sarne-

stelling van die probleme wat deur die leerling 

opgelos moet word. Die opvoedeling moet ook ten 

volle met die beheer oor die feite vertroud wees. 

Baie belangriker as die 'TG:;:s3.:rr;eli~~; van feitevennis 

is die deurdenkir~ daarvan. 

(1) Coetzee, J.C. : Inleiding tot die Ernpiriese Opvo[~dkunde 
bls. 160. 
Syrnonds, P.M. : EdUcation and the Psychology of 
Thinking bls. 191-197. 
Vloodworth, R. : Psychology bls 0 468. 
Dewey, J. : Ho 1"1' we think? bls. 56. 

(2) Syrnonds, P.M. : Education and the Psychology of 
Thinking bls. 241. 
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Die denk-metode by die onderwys is die metode 

van vraag - antwoord. 

met die kindernatuur. 

Dit hou besonderlik rekening 

'n Ander metode van onderwys gee is deur mid del 

van direkte, persoonlike a~nskouing, waarby die 

kind die dinge wat onderrig word, met sy sintuie 

waarneem. Dit is In belangrike metode, want die 

kind lewe deur aanskouing. 

Die opvoeder kan cok aan die kind die nodige 

kennis direk meedeel of vertel. Dit is 'Jok In 

vername onderwysmetoc1e, want kinders en veral jong 

kinders luister graag en neem in wat vertel word. 

Die metode is egter nie bevorderlik vir die 

inisiatief en selfwerksaamheid van die 18erlinge nie. 

Die metode van onderwys ')m kinders In vraagstuk self 

te laat oplos, vind ook groet byval by die leerlinge, 

want hulle wil graag dinge self doen en uitvind. 

Die handboekmeto6.e en die studiemetode is minder 

goeie metodes by die onderrig van kindGrs. 

By alle onderwys moet die belangstelling van 

die kinders gacmde gehou werd. Om dit te bewerk

stellig sal die onuerwyser allerlei middele moet 

aanwend. Hy sal d leerstof aanskoulik, toe

paslik en begryplik moet maek, van die bekende ne 

die onbekende, van die konkrete na die abstrakte, 

van die enkelvoudige ne die saamgestelde en van 

die empiriese na die rasionele moet heenwerk. 

Die leerstof wat die onder~7ser die kind onderrig, 

moet in die lewe funksioneer; daarom moet d 

opvoeder in sy onderrig prakties wees. Die leerstof 

moet die kind as skeppende wese tot groter 

skeppingsdade prikkel. Die kind sal d leerstof 

moet ken bewaar en reproduseer. 
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Die resitasie-mctode word egter min in heden

d aagse skole aangetref omdat di t nie ui ting aan die 

skeppingsdrang en inisiatief van die leerlinge gee 

nie. 

By die mededeling van kennis en vaardigheid 

sal die opvoeder mear gedurig moet herhaal en toe

pas, want "repetitio est mater studiorum." 

Die onderwyser sal elke dag van sy lewe horn 

behoorlik moet voorberei en sy les deeglik beplan 

as hy goeie onderrig wil gee. 

Ek onderskrywe Cillie se sienswyse omtrent 

die "paplepelpedagogiek" waardeur alles vir die kind 

maklik gemaak word. Hierdie soort pedagogiek maak 

van die kind nie In selfstandige, selfdenkende wese 

nie. 

Die toets of 'n metode van onderwys en opvoeding 

goed is, bly tog mear altyd of daardeur beter mense 

gevorm word en daarmee wil ek volstaan. 




