
HOOFSTUK XIV. 

INDIER-ONDERWYS ONDER 'N DEPAR1r.T:DMENT VAN INDIER
EN KLEURLINGSAKE 
AANBEVIDLINGS. 

l 

1. Inleicling. 
In hiardie studie het die ondersoek van die 

geskiedenis v~n die Indigrs getoon dat die Indigr-pro~leGa 
een van Suid-Afrika se grootste problema is •. Ook is gevind 
dat die verloop van die geskiAdenis tot 'n baie groat mate 
die verwikkel,in9e op onderwysgebied be"invloec'!. en bep::L::1l 
bet, -soms tot so 1n mate dat die onderwysgebeure alleen 
verstaan kon word in die lig van die g~~ski,~clenisf~i tr~. 

Sub-departemente vi~ Indiijr-onderwys in rlie ver
skillende provi~siAs kan tot 'n groat mate re::g la·'!:t g~;-, 
skied teenoor hierc~ie vreemde bevolkingsgroep 9 nnRr op ' 
grand van die bevindings ·in hierdie stud.ie word c~i.~ st':~nc1~ 

punt ingennem dat die ligg.g,am wat die g"~skiec~enis v·1.n 'n 
volk bepaal ook die verantwoordelikheid vir ~ie on~erwys 
van daardie volk MOst dra. As gevolg van hierdiA stan~punt 
moet Indier-onderwys dus direk onder die Unie-rsgering vn.l. 
Terwille van dis bestaande stelsels v~n gemengde skole en 
omdat die bevolkingsgroepe nie groqt is· nie, wore~ ::.tanbeve.el 

•• · YtJIJvlob"l 
dat Indier-:en Kleurlingonderwys.A saP.rm gegroepet:"lr sal word. 

2. Administra?ie van Indier-onderwys~ 
Daar moet 'n departement van Indier- en 

Kleurlingsake onder 1 n minister van Indier- >Jn Kleurlin:<:..:. 
sake ingestel word. Soos in die ander departemente moot 
hier oak 1 ri sekretaris van Indil3r- en Klourlings11kn vwns 
en onder hom 1 n direkteur van Indier- en Kle~rlingomL;rwys. 
Onder hierdie direkteur moet daar ~an die een kant 'n hoof
inspekteur vir Indil3r- en Kleurlingonderwys met sy onder
inspekteurs wees vir elkeen van d~e betrokke provinsies, 
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en aan die ander kant 'n tegniese ad~eur met 'n n2v0r~ings
raad. 

Die t,'3gniese s.dviseur met sy navorsings-
raad moat in samewerking met die inspektoraat n~vors~g· 
doen in verband met probleme wat ~ie o~derwys ra~k en aan
beve.lings do en by die chrekteur. Die werk van hieY"die raG.d 
moet ook die opstelling van· spesiale lecrplanne 9 b;:;roeps
opleiding en beroepskeus.evoorligting inslui t, Di t ·sal ook 
navorsing op die gebiec1 van c~ie beskikbare beroepr1 dringend 
noodsaaklik mag,k en hiervoor is samewerking met verteen
woordigers van die sakew~relc'l.·1 ·1andbou en and er beroepe, 
nodig. 

· Bekwame Indier- en Kleurlinghoofde kan ook 
as onder-inspekteurs ·die ~.:-.wone inspekteurs behulpsg,am vroos. 
In die ge-val van Naturelle- onderwys in Trsmsv:::ull worn_ bier
die onder-inspekteurs~ ~psieners genoem. 

Skematies kan die administrqsie soos volg 
voorgestel worc1: 

Minister v-:Ln Indier- en Kleurlingsake • 
. Departement van Indier- en Kleurli~gsake. 
Sekretaris van IndiMr- en-Kleurlingsqke~ 

Direkteur van Indier- en Kleurling-onderwys. 

Hoof-inspe-kteur Vtm In-
dier- en Kleurling-onderwys• 
InspektAurs van Inc1ier- en 
Kleurling~onderwys. 

Onder-inspekteurs of opsieners. 

- . ; ·.· ... ,-.. 

Tegniese adviseur. 
Navorsingsraad. 

.. 
..t..M.~. ........ J · ...... cs (' 

3. Inrigtings vir dio opvoeding v~1.n IndH~rs. 

Waar moontlik moet aparte ~nrigtings vir 
elkeen van hiereie bevolkingsgroepe opgerig wor~. Inrig
tings vir Indiers r-m Kl<:mrlinge moet wees lf\r,~rskole 1

1 mid-. . 
delbar(:J skole, nywerheidskole of beroepsopl8idingsinrig- · 

tirig~t 
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tegniese skole 9 opleidingsinrigtings vir onderwysers en ·~ 

eie universit~re inrigting. 

0 
4. SQesiale leerplanne en beroepsopl~iding. 

Faktore soos die volg0nde maak 'n .spesiale 
• 

leerplan vir Indierskole dringend noodsa0.klik:-

a). Die lA.ng skooldag van die Indierkind. Die buite

skoolse seremonies, godsdir:ms- en taalklasse mar:t.k dat · die 

Indierkind gemidc.eld 8 uur per dag op di,:; skool banke moet 

deurbring. Hierby kom nog C.ie ekstra tyd w8.t in b:=~sl~.g ge-

ne em word met die voorbereiding van die werk vir c'~i0 ~~kstra 

klasse. As hierc"ie kinc1ers nog 1 n oomblik1de vry het dan 

help bulle na, skool hul ouers in hul besiglv'ldG. 

b). Die Mohamm9daanse kind moct vr:m jon1:;s-af 8.1 

leer om aan die vaste voor bulle vaka.nsiedae c,eel te nee4me 

Di t gebeur mas.r gedurende een maand in die j8.R.r 9 m"'l''..r di t 

moet die vordering op-skool bei"nvloed. 

c) , Die baie geestelike eri liggae.mlike ~;;ebreke 
onder Indierkinders beinvloed ook die vordering op skool. 

Hierby kom nog die groot invloed van verarming en onder

voeC.:ing, 

d). Met die volgende f~ktore moet ook terdee re

ken:ing gehou word ~ Swak skoolbesoek9 vroet;Y'skool V('!rlating1 

die hoWgemidd elch~ oud~rdomme V'J.n c1i 13 leerlinge. r:;n die f0i t 

dat meisies bai~ min voordeel uit die onderwys trek. Hi/er

diB faktore is in ., n bA.ie groot mate kenm.;rkend v·=tn Indi~r

onderwys, 

e). Die Indierkind moet verder 'n nuwe beska~ing 

deur 'n vreemde voerta"ll op skool aanleer, Di t is 'n taB./ k 

wat ~ op sigself 'ri uitsondering in dis geval van die 

Indi~rkind regverdig. 

In die lig van bostaande is dit nodig dat 'n 

aparte leerplan vir Indierskole opgestel meet word.· Die 

leerplan vir blankes is heel temal te vel en ondoe--1 treffend. 

vir die Indierkind. By die opstelling v~n 'n spesialo -
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leerplan is di t noc1ig dat elemen~ere beroe.psopleic'.ing nie 

uit die oog verloor sal wor~ nie. Gewoonlik word beroeps

opL:dding ui t0estc.l tot na c.ie laerskool-stac;.ium 9 omdat 

l0erlinge eers 'n algemene oploic.:.ing nodig bet en grwwonlik 

gedurende die laerskool-tydperk nog nio seker is van die 
beroepe wat bulle gaan volg nie. In die g·8val v;:1.n die I:ncl.i~rs 

is dit anders. In bierdie studie is reeds vqs~estel tat 

bulle die beroepe vrm bulle ouers volg en dus weet ons 

waqrvoor ons bulle moet oplei. 
1 n Algemene oplc:;iding sRl ook nie ui tgesk>:tkel , 

word nie. So sal die twee offisigle tale en rek8ne altyd •n 
vereiste bly. Maftr as ons Cl.ie. lt~erplan wil lQO,t 'J.o=j,npas by 

die omgewing cJan ·kan aA.n 1 n besiesbeidsgemeenskFLp aan die 

kinders ongeveer van stan~erd 111 af kommersiele rekene ge

gee word. Ook besigbeidsmetodes kan ingevo::>.r word. Hulle 

kan ookal.tik en fie beginsels van boekhou laer, 

In 'n gemee:nskap wat oorwegend landboukundig is 

kan voorsiening 5emaq.k word vir 'n vereenvoudi<;;cl e lr-mc~bou

kursus. Di t mo8t. 1 n prr~"ktiPse kursus wees, Die beskikbarc-? 
' grand moet so groot W8es o:::rt di'~ leerlinge instA.':l.t gest.;;l 

word om die.- helo prosec.ure vqn bt:.marking :,m beleg-:?;ing van 

bulle gelt te kan be-oefen. 

Dit sal nodig wees dat die leerplanne van 

opleidingskolleges so gewysig sql wore: clat bulle c:i.e onder

wys...-ers S8~l oplei om bulle by e.ie nuwe leerplanne· :::.<J.ri t'? p8.s. 

Die voorgestelde navorsingsraq.c, kan ook "I f:eur 

navarsing 1 n blywend,::; bydrae vir die nuwe leerplqnnc-o lewer. 

Dit is ook nodig dat spesiale leerplanne 

nie alleen vir die laerskool ~ maar ook vir micldelbarr~ en 

boer-9nderwys opgestel sal word. 

Die beginsel wm apqrte leerplB.nne, eksqm(:;ns 

en sertifik~te vir nie-bl~nkes is DiG onbakenn i~ Suid

Afrika nie. In al die provincies is daar reeds wqt die 
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op1eicting van onderwysers betref, apar~e leerplanne 9 ek-
samens en sertifikate vir IndiEir- Bn Kleur1ing-onderwyserse 
Wat Nature11e-onderwys betref het Transvaal ook tot aqn die 
einde van ~ie 1qerskoo1, ap~te· 1eerp1anne en eks~~ens(l). 

spesi:J.1e re-·Natu~e1le-onderwys in Transva~l word ook deur 
gu1asies beheer.( 2 ) Die Kaqpprovinsie het ook spesiA.10 leer-

1 . . "" Kl 1 . · ~- 1 ( 3 ) p anne vJ.r prJ.mere . . ::mr J.ngs.t~.O e. Hierdie 1eer)1qnne 
s1uit onder andere ook 'n studie van beroepe in.(4. Die 
Kaqpse 1eerp1s.nne is vnt die ku1 tur<-~1e vakke betref in 1937 
hersien en tos is ook spesiq1e 1eerp1anne vir naa1dwerk an 
huishoudkunde ingeste1.( 5 ) 

5. VerbBterde kwa1ifikqsies en op1eidinss
fs.si1iteite vir onderwysers. 
Rierdie studie het die vo1gende be1~ngrike 

feite in verband met die onderwysers openba~r: 
(a). 'n Tekort aRn opgs1eide ogderwysers. 

Daar is 'n eroot tekort aan·opge1eide ond8r~ 
wysers en vera1 onderwyseresse. Da8.rom word b1an1{<3 en K1eur-
1ingonderwysers ook in Indiersko1e ar.1.ngeste1. Din st::md~ 

punt w9.t hier gehu1c,ig word, is dat die IndiEir c~eur die 
Indier onderwys moat wore!, As ander nasion?,1i tt3i tr:; wr::J1 
aangestel moet word clan moat hu11e sp8si?..,=t1 opgelt:d wecs 
om vir Indil3rs onderwys te gee. Hulle moet ook 1n d0r-:.g1ike 
kennis van die Indi~r se geeste1ik<:3 1ewe h€: en ver<-?.11 van 
d~e besondere produkte van di~ twee graot In8iEirgadsdiensta 

. n1.· Hindoel.sme en Mohammec1Rnisme. HierC.ie kennis is abso-
1uut noodsaak1ik omdat die onderwys~r d~ardeur die ma~te 

(1). Transvaa1se Onderwysdepartemsnt: Leergange.. vir 
Nature11e sko1e. 

( 2). Tr:msvaa1se Onc1-srwysdepG~rtement: Handboek vq.n Regu1n..si.::;.s 
(3). The Provinoe8Bf1£ti~re~~~ 8 @f Good Hope~ The Education· 
(4). t~a.p.; 1164-G!f@~~e • 8/11/1934; 1142-
(5). Ka~p die Goeie Hoop. Depqrtement van Onde~wys: Leer

plan vir die Primers skool; 74-86, 
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leer ken \lfo.t die IndH~r · se lewe beinvloed en beh':;ers. Jy 

moet die siel van die Indi~r ken as jy sy verstand wil ont
wikkel. 

Dit is dus noodsa8.klik dat die onderwyser 
'n produk sal we0s van die gemeenskap wat hy later moet 
dien; maar as dit nie ~ltyd moontlik is nie, dan is 'n 
grondige k::;nnis vqn C.ie Indier se a::1-rcl, kul tuur en go(lsC.iens 

' 
die minste wat verwag kan word van 'n persoon wat Vir In-
diers onderwys wil gee. 

Dieselfde vereistes geld vir ~i~ inspekt~ur 
van IndH3r-onderwys. Die gewone prosedure is om c~ie inspek
teur van skole vir ·blankes ook verantwoordelik te maak 
vir ~ie Indierskole in sy kring. Hier~ie beleid kan nie 
volkome reg laat geskied aan die Indier nie. Die inspek
teur se oordeel kan sterk beinvloec1 word. as hy kennis c1ra 
van feite soos die volgende, 

( 1) Die vermoe.iena.e~: lang·~werksd:\.e't van · .. dille.- IhdiE3::vT 
kinde~~~···) "i' ·5 :; • · ,. .,,. ... · ir ' 1 •• ••• . 

(ii). Die ui tsonderlike hol:/ar:mtal iiggaamsg:ebreke., 
(iii). Die vaste.voor vakansiedae. 

(iv). Die Oosterse kultu~, gewoontes, eodsdiens. 
Alles C.inge wat die leerlinge se dade tot in oie fynste be
sonderhede bepaal. 

Daar moet.dus ook spesiale inspekteurs wees 
wat tenminste as gevolg van 'n sp,7.1siale studie, Indiers 
ke:O.Daarom word aanbeveel dat solank d8.ar van blanke 
inspekteurs gebruik gemaak moet word(, een· of twee bekw::tme 
Inc.ierhoofde as onder-inspekteurs 8.angestel sal word om 
elk van die blanks inspakteurs behulpsaStm te wees. 

(b). _Onopgeleide onderwysers in die diens. 
Daar is nog heelwat onopgeleide onderwysers 

in die diens. Middels soos verbeterde diensvoorwaqrdes, 
vry-opleiding ens. moet aangewend word om rekrute vir dio 
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onderwysberoep te trek. Beroepskeusevoorligting kan 
ook baie help. 1 n Geed toegeruste selfstandige norro8:1lkollege. 
met koshuise, apart van enige middelbare skool sal baie 
help om hierr1ie toe stand op te los. So 1 n inrigtin{; het 
'n status en kan 'n eie onderwys-tradisie opbou, Elke 

. provinsie het so 1 n selfstanc1ige inrigting no dig, 8.1 sou c~i t 
betsken d~t waar daar beperkte getalle is, soos in Tr~nsva~l, 
IndiE3r- en Kleurlingonderwysers voorL)pig nog sRam opgelei. 
sal word. 

(c). Lae kwe.lifikasies van onclerwysers. 
Die kwalifikasies van die meeste onder\ivysers 

wat wel opgelei is, is besonc~.~r laqg. As da_qr enige voorui t
g8.ng gemaR.k moet word. op die gebiec. Vf:'l.n Indier-on(~_er,vvys, dan '!! 

is dit 1 noods~aklik dat ~ie akademiese en professionel~ 
kwalifikasies V",_n die to_ekomstige onderwysers aanmerklik ver..: 
hoog sal word. 

(d). Swak onderwysers en die aR.nvangsklasse • 

. 1 n Teleurstellenc1e kenmerk wat· c1eu.r hinrrUo , 
studie openbaar is, is ~at die ~anvangsklasse in Aie meeste 
gevalle toevertrou word aan onopgeleide, tydelike en oner
vare onclerwysers. Di t is in c1ie aanvangsklasse rrvaP..r die fon
darnent vir die toekoms gel~ word en waar die Indierkind •n 
bruikbare kennis v~n sy voertaal moet opdoen. Swak onder
wysers Kan nte aan hierdie eise voldoen nie. Die grar1e klasse 
in die Indierskole is oor die algemeen ook te groot vir die 
suksesvolle aanloer van die eerste beginsels van 'n be~ 
skawing wRt vir die leer ling(::: heel temal vreernd is. 

6. 'n Offisiele taal as voertaal. - . 

Voordat enige aanbevelings in verband met 
die voertaal gecoen word, word eors·die wese en reg v2n die 
moedertaal en die gevolge van 'n ander taal-med.ium bc;;p~'l-1, 

Dit word. gedoen aan die hand van 1 n studie van Prof. J. 



335. 

Chr. Coetzee oor Moedertaal en die skoollewe (Tydskri£ 
vir middelbare onderwys. September 1930). soos verwerk in 
die skrywer se M.Ed-proefskrif: 11 Inc1 ier-onderwys in Suic.
Afrika." (l) 

(a). Die moe~ertaal. 
Die wese v~n die ~oadertaal kan onder die 

volgende vier hoofde saamgevat word: 
(i) Die kind leer die moedertaal as sy eerste 

menslike taal aan en da~rin uit hy sy psigiese behoeftes, 
_,. '\>egeertes, gevoelens en strewing·e. · 

'(ii).Die moedertaal is die taal van dis liefde 9 

blydskap 9 doodsangs en s.anbif.c"ing. Dus die intiemste midr1el 
vir psigiese omgang. 

(iii).Dis die eerste 9 doeltreffendste en mees
gebruikte miC.C'.el vir geda~s-t evorming en ui ting. 

( i v) .Di t is ook c~ie. enigste draer V'-"'.n die· 
n•J.sionqle kul tuur, r~ie micidel vir d,ie bew ar-ing en oorc1rF.t:.;ing 
vF.tn die nasionale besit. 

~b). Die moedertaal as voertaRl. 
Die nasionale kultuur word geara deur aie 

moedertaal. D9.arom is die aangt-?Wese mic~c:el vir c:ie onc1 c~rwys 

en opvosain~ dan ook die moedertaal. Die volgen~e is qrGu
mente ten gunste v1n moedertaal-onderwys: 

(i). Die skoal moet die kind benader deur fie taal 
wat sy eie is 9n dit ~s sy moe~ertaal. 

(ii). Deur moedertaal-me(ium sluit die skoal by 
die br)kenae aan. 

(iii).Hierdeur word 'n noue samewerking tussen 
die huis en die skoal ook 'bevorder. 

(i v). Die Skoolopvoeding is doel tref·f'end as eli t 
gebruik maak van die kennis en die instruments w:·-':.t Cl.ie 
kind in sy voorskoolse lewe opgedoen het, gebruik en hom 

(1) Naude: IndiEir-onderwys in Sui0.-Afrika: 88-90. 
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mee vereenselwig bet; 

( v). Ondersoekinge wA..t. oor die voertae,l-probleem 

inge:f'#stel is bewys deurgaans dat die kind die beste leer 

deur sy mo~deriaA..l, en dat die gebruik vqn 'n ander taal as 

voertaal remmencJ imverk op sy geestelik;$3 ontwikkeling. Di t is 

die getuienis van Owen, Edwards, Saer~ Smidt en Coetzee. 
' 

(vi). DaRr is ook histories-nasionale.grondslae. 

Die behoud van cie volksiel 1@ in die handhawing vqn die 

moedertaal as voertaal. 

( 
(c). Die gevolge vqn die ander taal-medium. 

As die gevole:; van poli tieke-, sosir-tl~.~-, 

ekon.miese- of opvoedkundige oorwegings word 'n and~r taal 

soms· qs voerta>:tl ingevoer. Die volgende is V":.l.n diG -i"'vol{,;e 

van ande:rft·~Rl-modium: _ · 

li). Alle eksperimente bewys d!J.t 'n vreernde voer

taRl stremrnend inwerk op die gaestelike ontwi~kelin« van 

die kind, Die vreemde voerta.:;.l veroorsaRk afnerning· vr-:.n dio 

spont~ne belangstelling. Deurrl.at die kind mf;er ~ekonscmtre·Jr

c~e. A'l.nde.g rnoet skenk en d.eurdat sy a~nc:_ag gedurig rnoet wissel 

tussc:m die inh;:md en die vorm van die anc1er t·~al, worcl hy 

gouer vermoeid. Omdat die kine~ die inhouc'l. nie verst;:'l.!J.n ni~; 

l?E"~r hy mo.::::1.r die \I'Orm ui t die hoof. Di t werk (1us meg'aniese 

memorisering in die hand. Die kind vra nie, dink nie, skep 

niey maar neem not op en so word sy skeppende self-aktiwi

teit gestrem. 

(ii). Die vreemde voertaA..l bring ook 'n ongewenste 

skeic:.ing tussen d.ie huis en die skoal. Die ,skool verlu·Jr sy 

t -'1' ,. " • l ~ t h t J' :] ' b' 0 0 va op ~..,1<,=; l{lno_ersle orne a .. y rr1e etle vreemG.e ver 1nc:. wore. 

·Die kind leer alleen vakkenrti.s met vak-terminologie ;-:m die 

· skadelike gevoel van minderwqo_rdigheid ontwikkel. Die kine. 

kan hom self later sk~~m vir sy tqal, s~ volk en sy 

nasi0nali tei t. 
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(d). Die vo@rtaal in Indi~rskole. 
9 

Ui t cie voorgaP~nde blyk eli t clat c1io. moAdert~r-:tl 

die i4eale voertaal is oak vir die Indigrs in Suid-Afrik~. 

Ui t die ge.gev-vens biyk. di t ef;t8r (?J~elik (~9.t eli t onmoontlik 

is, want da~r wor6.te veel Indi~rtale in Sui~~Afrika ge
praat. Di t is selfs onm.;ontl·ik om die t~al van die meer

derheic-1' as voortaal te neem, want c.i t sou beteken dat in 

die een skoal die een Indi~rtaal en in ander skole weer 

ander Indi~rtale die voertqal sal wees. So'n toestand is 

onprakties en onwenslik. 

Daar bestaan twee moontlikhe~e: 

(i). In die eerste plek kan enige vooraRnitaqnde. 

IndiertaA.l in ~uic1-Afrik8. qs :roertaql 5enec:m :':vorcl.. G8.ndhi 

het byvoorbe·'Jld Hinc.i 'l.rlnbev•::el R.s voerta8.l vir Indi8 ·• 

Di t beteken dat al die Indi~rkinders d':l.n c1eur een Indittr

tA.al onderwys SC?.l ontvang. In die praktyk sal Cl.i t egtc:~r n.;t 

betaken de.t die offisiele ta8.l deur 'n Indisrt8.:'!.l vervang 

is, want die· IndiertR.le verskil tot so 'n mate r'1.at 9.1 die 

kinders wat nie die Inclier-voerta~l as huistaal bt?Sig nie, 

dit maar net soos die offisiele taal in die skole sql 

moet aanleer. 

(ii). Die enigste uitweg blyk dus t3 wees ~ie 

gebruik ve.n 'n offisiEHe taal as v.o_erta:-:.1. In byn'3.. al ( ie 

Indi~rskole ~ord Engels as voertaal gebesig. As be~insel 

moet neergel~, .:1 1 t , · """i': · ''l t 1. t · r k 1 wore. c,'::t r-le 0-L-lSle e aa wa ln n s oo 

as voert~al gebruik sql word, die_oorheersende offisiele 

' ta9.l van daardie betrokke omgmving sal wees. Di t sal be~ 

teken dat in oorheersen~e Afrikaanssprekende omgewings, 

Afrikaans die voertaal sal wees, en in oorheersende , 

Engelss:grekende omgewings, nngels. Dit wil nie s~ dat die 

offisiele. taal wat nie r~i·e voertaal is nie 9 verwaA-rloos 

sal word nie. In die voorgestelde spesiqle leerplqnne vir 

Indierskole sal daar geleentheid wees om spesiale :l.anc1ag 

aan cUe offisi(:He tale te gee,. Hierdie beleid behoort <~.us 
nie belemmerend in te werk op die vordering vstn <'lie klompie 

. ' 
wat verder as 
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die laerskool ga~n nie. 
' 

Die bests onderwysers moet in die grade onder-, 
wys gee en bulle moet ook instaat wees om in die begin deur 
middel van die Indi13rtale te verduidelik waqr dit nodig is. 
Omd .. at die Indii3rkinders geimonlik 1 n gangbare kennis van 
die offisii3le taf-'Ll van die omgewinr;S het as hy vir die 
eerste keer skooltoe kom, s~l.die vordering ook bai~ 
vinniger wees. 

'n Offisii3le taal as· voertaal het verder die 
voordele dat cit die moontlike stryd vir voorkeur onder 
die Indi13rtale ui tskakel en die IncJ.i13rs instqat stel om •n 
deeglike k~nnis op te doen van die offisiMle tale van 
bulle aangenome vaderlanc1. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • 




