
HOOFSTUK I. 

Inleiding •. 

1. Die Hersti9ting van die Geref, Kerk in 
Suid-Afr1ka, 1859. 

Gedurende die eerste honderd jaar van die 

vo1ksplanting aan die Kaap is daar getrou ge1eef val

gens die Gereformeerde beginsels ten opsigte van leer, 
1) 

diens en tug. Maar gedurende die agtiende eeu kon 

a1 tekens bespeur word van die insype1ing van nuwe 

denkrigtinge, en die kerk1ike lewe het oor die a1gemeen 

op 1n laagwatermerk gestaan. Dit het die bodem voorbe-

rei vir die geheel nuwe bee1d wat die negentiende eeu 
2) 

vertoon het. 

Die Franse Revo1"tA:.~_?-e het sy skokke ook in 

Holland, waar die Bataafse Repub1iek toe tot stand ge

kom het, tarde~ laat voe1 en daar het oor die a1gemeen 

ingrypende veranderinge in 1794 - 1795 p1aasgevind. Na 

die Vrede van Amiens, 1802, word die Kaap oorgedra aan 

die Bataafse Repub1iek. De Mist, 'n geesteskind van 
3) 

die Franse Revolusie, word gekies om die Kaap van die 

Engelse oor te neem en om verouderde inste11ings deur 

ander wat die gees van die Franse Revolusie geadem het, 

te vervang. So het hy onder andere die Dordtse Kerk-

orde verwerp en in plaas daarvan gestel 'n kerkorde deur 
. 4) 

d1e staat antwerp, niet uitgaande van het gerefor-
" 

meerde beginse1 maar van het beginsel der Franse 
'5) 

Revo1utie!" •. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Van der Merwe, Die Kaap onder die Bataafse Republiek, 
213. 

Cachet en andere, Gedenkboek van het 50-jarige Be
staan der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 4. 

Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 
Christelike Kerk, 348. 

Du Toit, Die Geskiedenis van die Gereformeerde Kerk, 
1. 

Cachet en Andere, Gedenkboek van het 50-jarige Be
staan der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 6. 

Van der Merwe, Die Kaap onder die Bataafse Repub1iek, 
213. 

Cachet en Andere, Gedenkboek van het 50-jarige be
staan der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 6. 

Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 
Christelike Kerk, 316. 
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Dit was dan ook die formele einde van die oorspronklike 

Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. 

In 1806 is die Kaap vir ·~ tweede keer deur 

Engeland in besit geneem, sodat kontak met Nederland 

vir 'n tweede keer verbreek is. Maar in 1824 word die 

regering versoek om toestefnming te gee om rn sinode te 

mag hou. Op hierdie sinode is nie teruggekeer na die 
l) 

Dordtse Kerkorde nie, . maar is tot grondslag geneem 

die bestuur van die Nederduits Hervormde Kerk van 1816 

in Nederland. 

Ontevredenheid met die bestaande toestande op 

kerklike gebied sou weldra in die grensdistrikte van 

Kaapland voorkom. Omdat hierdie grensdistrikte etlike 

honderde myle van Kaapstad gele~ was, het hulle die 

minste die invloed van vreemde elemente ondergaan. Die 

ou Hollandse karakter en die ou godsdiensvorm is deur 

die inwoners van hierdie distrikte die suiwerste bewaar . 

en hulle was uiteraard konserwatief, dit wil s~ behou-
2) 

dend. Hulle het hulle nie laat be!nvloed deur die 

Metodistiese idees van die Skotse predikante nie, want 

Hun leidslieden hebbende in Smijtegeld, A'Brakel, 
" Hellenbrach, d'Outrein en de Bybel getrouw met de kant

tekeningen lezende was het niet te verwonderen dat zij 

in't leven eenvoudig en in de Gereformeerde leer stand-
3) 

vastig waren." 

l) Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Her
vormde Kerk van Afrika, 10. 

2) _Ibj.d, 8. 

3) Feestkomitee, Gouden Jubileum van Het Vyftig-Jarige 
bestaan van de Geref. Gem. Burgersdorp, 2. 

Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 
Christelike Kerk, 349 -350·. 
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Die ontevredenheid het toegeneem nadat 

Skotse predikante vanaf 1822 ingevoer. is. Baie van 
i 

hierdie Skotse predikante het in die grensdistrikte, 

waar juis die ontevredenes was, te lande gekom. Teen 

hulle gees en rigting het 'n sekere groep lidmate in 

verset gekom. Veral het hulle dit in die begin gehad 
1) 

teen die sing van gesange, wat in 1814 in die Kaapse 

Kerk ingevoer is. Verder was hierdie mense nie genoeg 

verengels om hulle onder evangelieprediking, waar 

Engelse Metodisme die toon aangegee het, tuis te voel 
2) 3) 

nie; hulle was in murg en been Calviniste, en 

daarom kon hulle hul nie vereenselwig met die leer en 

lewe van die skotse predikante nie. Waar daar 'n 

vreemde leer verkondig is, het daar dadelik teenstand 

ontstaan. 

Die ontevredenheid oor kerklike toestande 

het so sterk tot openbaring gekom dat die ring van 

Graaff-Reinet, waar die meeste ontevredenes gewoon het, 
. 4) 

in 1842 met 'n Herderlijke Brief" gereageer het, 
II 

Hierin is diegene wat hulle nie aan die kerk se re~linge 

l) Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Afrika, 145. · 

2) Ibid, 159. 

3) Gerdener, Ons Kerk in die Transgariep Geskiedenis 
van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en 
Transvaal, 8. 

4) Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits 
Hervormde Kerk van Afrika, 146. 

Feestkomitee, Gouden Jubileum van Het Vyftig
Jarige bestaan van de Geref. Gem. 
Burgersdorp, 2. 
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wou onderwerp nie, van1 ~ie sakramente geweer en sensuur 

is op hulle toegepas. Hierdie mense, wat nie met 

die liberalistiese idees wou vereenselwig nie en wat 

aangedring het op hervorming, het die bynaam Doppers" 
" 2) 

ontvang. In beginsel was die breuk reeds daar. 

Baie van die Doppers" het aan die Groot 
II 

Trek deelgeneem, meestal onder kommandant Potgieter. 

Een van die redes wat hulle opgee vir hulle trek, was 

die feit dat hulle moeg was vir die plagerije" van die 
" 

kerk. Met die Engelse regering wou hulle niks te doen 

h~ nie en met die Kaapse Kerk so min moontlik. Later 

sou hulle dan ook die beweging in Transvaal steun wat 
3) 

alle bande met die Kaapse Sinode wou verbreek. 

Toe die vestiging in Natal misluk, verhuis 

die meeste van hulle na die omgewing van Rustenburg 

waar hulle gevestig geraak het. Aangesien slegs enke-

les in Natal agtergebly het, is dit begryplik dat die 

Gereformeerde Kerk hier nie dadelik wortel geskiet het 
4) 

nie. 

In die Transvaal is nie so drasties opgetree 

teen die persone wat nie gesange wou sing nie, nie so 

drasties as wat in Kaapland die geval was nie; ds.Dirk 

van der Hoff het inteendeel versoenend opgetree. Aan 

die begin van die bediening van ds. Van der Hoff kom 

hulle dan ook goed met hom klaar. Toe dit egter spoe-

dig geblyk het dat hierdie leraar nie streng regsinnig 

1) Gerdener, Ons Kerk in die Transgariep Geskiedenis 
van die Ned. Geref. Kerk in Natal, Vrystaat en 
Transvaal, 5. 

Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Her
vormde Kerk van Afrika, 146. 

Feestkomitee, Gouden Jubileum van het Vyftig-Jarig 
bestaan van de Geref. Gem. Burgersdorp, 9. 

2) Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Afrika, 145. 

3) Cachet en andere, Gedenkboek van het 50-jarige Be
staan der Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 21. 

4) Ibid, 18. 
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was ni~~ het tekens van ontevredenheid dadelik sigbaar 

geword. So gebeur dit dat reeds in '1853 1n depu-

tasie van negentien gemeentelede onder leiding van 

S.J•P• Kruger in die algemene kerkvergadering verskyn 

met 'n versoekskrif om die gesange uit die openbare ere-
2) 

diens te verwyder, dog sonder sukses. Na hierdie 

mislukking sou die Doppers" predikante uit Holland pro-
'' 

beer kry. 

In 'n brief onder datum 1855 van ds. Van der 

Hoff, leraar van die Hervormde Kerk in Transvaal, word 

melding gemaak van 'n gerug dat sommige lidmate toe 

reeds pogings aangewend het om 'n predikant, wat nie 

gesange laat sing nie, uit Nederland te probeer verkry. 

Op hierdie skrywe is egter nooit 'n antwoord ontvang 

nie. Dit skyn selfs of ds. Van der Hoff, op versoek 

van ouderling P.J.Vv. Schutte, 'n brief na Nederland ge

skryf het om hulp van die Christelik-Afgeskeie Kerk al-

daar te verkry. Dit is egter nie bekend wat van die 
3~ 

stuk geword het nie. 

Ook in die Vrystaat was daar ontevredenheid 

in die kerk. So het die vise-president, J.J. Venter, 

reeds in 1858 sy lidmaatskap opgese. In sy bedanking 

as lid van die Ned. Geref. Kerk noem Venter sy besware, 

wat daarop dui dat dit nie net die gesange was wat die 

ontevredenheid veroorsaak het nie, want hy maak ook 

beswaar teen: 

1) Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 
Christelike Kerk, 351. 

Cachet en andere, Gedenkboek van het 50-jarige be
staan der Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, 22. 

2) Engelbrecht, Eeufees-Album van die Nederduitsch
Hervormde Kerk van Afrika, 25. 

Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Her
vormde Kerk van Afrika, 147. 

Gerdener, Ons Kerk in die Transgariep Geskiedenis 
van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en 
Transvaal.,. 2 68. · 

3) Du Toit, Die Geskiedenis van die Gereformeerde 
Kerk, 11, 12. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 5) 

- 6 -

bidstonde in die kerk; 

kruistafels by die Avondmaal; 

die nuwe vorm van die huwelik; 

die wyse waarop jong lidmate in die geloof bevestig 
word; 

1) 
die verklaring van die evangelie in die kerki 

Hierop stuur hy 'n blanko beroepsbnef na Nederland aan 

'n sekere ds. Callenbach wat volgens sy vermoede aan die 

Christelik-Afgeskeie Kerk behoort het, die kerk wat ge

stig is deur die persone wat hulle in 1834 van die Ned. 

Hervormde Kerk afgeskei het. 
2) 

Ook hierdie skrywe het 

geen sukses gehad nie. 

Ouderling J. van Andel van 's Hertogenbosch 

het terselfdertyd 'n brief in Nederland van eerw. Van 

der Rijst, sendeling van die Ned. Geref. Kerk in Kaapland, 

ontvang wa~rin daarop aangedring word dat di~ Christelik-

Afgeskeie Kerk die saak van die geestelike nood in Trans-

vaal ter harte moet neem. Op hierdie wyse het die saak 

voor die sinode van die Christelik-Afgeskeie Kerk in die 
3) 

jaar 1857 gedie~ Toe die Christelik-Afgeskeie Kerk 

in Nederland so deur korrespondensie bekend word met die 

gevoelens van die ontevredenes" in Suid-Afrika, is be-
" 

sluit om ds. Dirk Postma na Suid-Afrika en in die beson-
4) 

der na die Transvaal, te stuur. 

Intussen is die Hervormde Kerk in Transvaal 

in kennis gestel van ds. Postma se sending. Hierdie 

l) 

2) 

3) 

4) 

Gerdener, Ons Kerk in die Transgariep Geskiedenis 
van die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en 
Transvaal, 171-172, 291. 

Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Afrika, 147. 

Du Toit, Die Geskiedenis van die Gereformeerde Kerk, 
- - 12. 

Feestkomitee: Gouden Jubileum van het Vyftig-Jarige 
bestaan De Geref. Gem. Burgersdorp, 14. 

Du Toit, Die Geschiedenis van die Gereformeerde 
Kerk, 12. 

Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Afrika, 149. 

Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 
Christelike Kerk, 352. 
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briewe van die sinodale kommissie· van .die Afgeskeie Kerk 

van Hollanq is op 30 Aug. 1858 deur ds. Van der Hoff 

voorgelees in 'n kerkraadsvergadering van Rustenburg. 

Ook is die versoek voorgelees van die oud-kerkraadslede, 

Ph. Snyman en s.J. Kruger, wat namens 'n gedeelte van die 

gemeente van Rustenburg en nog eenige andere menschen, 
II 

elders woonachtig; allen menschen die gaarne een leeraar 

in hun midden wenschen te zien, die de Evang. gezangen 

niet zingt. En aangezien genoemde voorstanders van oor-

deel zijn en de hoop koesteren dat boven-afgevaardigde 

leeraar uit de afgescheidene geref. Kerk in de Nederl(anden) 

aan hun verlangen zal voldoen, zoo hebben zij aanzoek ge

' daan bij de Eerw. Kerkeraad van Rustenburg om met hen sa-

mente werken in het verkrijgen van genoemde leeraar." 
l) 

Die kerkraad van die Hervormde Gemeente van 

Rustenburg het hierop besluit om saam te werk, maar onder 

voorwaardes, waarvan die belangrikste was dat ds. Postma 

nie diens mag aanvaar voordat 'n algemene kerkvergadering 

van die verskeie gemeentes, die geregtigd zal zijn ge-
II 

noemden leeraar in het stuk der geloofbelijdenis te onder-
2) 

zoeken 11
• 

Genoemde onderzoek het dan op 10 Jan. 1859 

plaasgevind in Pretoria op die Agste Algemene Kerkver-

gadering. Op voorstel van ds. Van der Hoff moes dit die 

predikante vrystaan om te kies of hulle gesange wou laat 

sing tydens eredienste of nie. Die voorstel is egter 

deur die vergadering verwerp. Hierop is 'n brief aan 

ds. Postma gerig waarin die besluit van die vergadering 

aan hom meegedeel is. Ds. Postma het hierop in 'n brief 

geantwoord dat hy nie gesange kon laat sing nie, want 

1) Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Afrika, 152. 

2) Ibid., 152, 153. 

die/ •••••••• 8. 
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die mense wat hom as predikant wou h~, wou juis die ge-

sange uit die kerk ban. Voorts het ds. Postma te kenne 

gegee dat hy hom nie meer geregtig ag om aan die Her-

vormde Kerk hulp van sy kerk toe te s~ nie. Hy sou hom 

dan ook voortaan nie meer onthou van die bediening van 

die sakramente soos hy tot nou toe op versoek van die 

Volksraad gedoen het nie. 

Op dieselfde dag het vyftien persone 'n brief 

aan die vergadering gestuur waarin hulle te kenne gegee 

het dat hulle ophou om lede te wees van die Hervormde 

Kerk en as 'n Vrye Gereformeerde Kerk wou bestaan ooreen-
1) 

komstig die leer, tug en diens van die Dordtse Sinode. 

Op 11 Feb. 1859 is die Gereformeerde Kerk on

der 'n groot seringboom op Rustenburg toe offisieel her

stig en op dieselfde dag het ruim driehonderd lidmate 
2) 

hulle by die kerk gevoeg. Kort hierop is verdere ge-

meentes gestig te Potchefstroom, Pretoria, Waterberg en 

Lydenburg - almal nog in dieselfde jaar. Ook die 

Vrystaat sou nie agterbly nie en op 12 Mei 1859 is die 
"3) 

gemeente Reddersburg gestig. Die volgende jaar sou 

gemeentes ook in Kaapland gestig word: Burgersdorp op 

21 en 22 Januarie en later in die jaar ook Middelburg en 
4) 

Colesberg. 

In Transva~l, Vrystaat en Kaapland het die 

stigting van nuwe gemeentes vinnig op mekaar gevolg en 

met onvermoeide arbeid het ds. D. Postm~ van een distrik 

1) 

2) 

~~ 

Engelbrecht, Geskiedenis van die Nederduits Hervorm
de Kerk van Af~ika, 155 - 158. 
Gerdener, Ons Kerk in die Transgariep Geskiedenis van 
die Ned. Geref. Kerke in Natal, Vrystaat en Trans
vaal, 171 - 172, 291. 
Hamersma, Los en Du Toit, De Geschiedenis van de 

Christelike Kerk, 353 - 355. 
Cachet en Andere, Gedenkboek van het 50-jarige be

staan der Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika,33-36. 
Du Toit, Die Geskiedenis van die Gereformeerde 

Kerk, 23. 
Ibj_d., 24. 
Feestkomitee, Gouden Jubileumvan het Vyftig-jarige 

bestaan van de Geref. Gem. Burgersdorp, 21. 

na/.. • • • • 9. · 
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na die ander gereis in diens van die nuwe kerk. Die 

betekenisvolle reaksie op sy preke en optrede was: 
l) 

nu hebben wij Smijtegeld weer gehoord". Die ;lank 
II 

gekoesterde verlange na die ou paaie het in vervulling 

gegaan. 

2. 

(a) Kaa;pland~ 

Terwyl die kerk direk of indirek gesorg het 

vir die minimum-onderwys gedurende die eerste honderd-

en-vyftig jaar van die volksplanting aan die Kaap, het 

De Mist dit radikaal gewysig deur in sy re~1ing op die 

voorgrond te stel die verantwoordelikheid van die staat

om vo1ksonderwys te re~l en die onttrekking van die on-
·2) 

derwys aan die gesag en direkte invloed van die kerk. 

In 1806 is die Kaap vir die tweede keer deur die Engelse 

beset, en hierdie keer permanent. Van nou af het die 

bedreiging van 'n beleid van verengelsing die Hollandse 

koloniste bo die hoof gehang. 

Sir John Cradock was die eerste Engelse 

Goewerneur wat sy aandag ernstig aan die saak van die 
3) 

ondervzys geskenk het. Hy het die onderwys ten 

nouste met die kerk verbind deur te bepaal dat skole op 

verskillende kerkplekke opgerig moes word en dat die on-
·4) 

derwys deur kosters of voorsingers waargeneem moes word. 

Hierdie skole het onder die onmiddellike toesig van 'n 

1) 

2) 

3) 

4) 

Feestkomitee, Gouden Jubileum van Het Vyftig-jarige 
bestaan van De Geref. Gem. Burgersdorp, 15. 

Du Toit, Onderwys in Kaapland, 54. 
Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A. Republiek, 11. 
Ma1herbe, Education in South Africa, 60. 
Du Toit, Onderwys in Kaapland, 63. 
Ibid., 64. 

plaas1ike/ ••••••• 10. 
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plaaslike liggaam, gewoonlik die kerl\:raad, gestaan. 

Die onderwysers in hierdie sogenaamde Koster- of Voorle-

serskole sou dan benewens die helfte van die skoolgeld 

deur die leerlinge betaal, ook nog 'n jaarlikse salaris 
"1) 

van vierhonderd riksdaalders (sowat £60) ontvangi 

Om onderwysfasiliteite ook vir die meer verafgele~ dele 

van die Kolonie, waar feitlik geen skool was nie, te 

skep, is 'n jaarlikse toelaag van driehonderd riksdaal

ders (sowat £30 - £40) aan rondtrekkende onderwysers be-
2) 

taal. 

Hierdie skole van Cradock het egter misluk 

omdat dit nie in die behoeftes van die bevolking, wat 

private onderwysers in diens wou neem, voorsien het nie. 

Ook was dit gedoem tot mislukking vanwe~ die Engelse 
3) 

gees_daarvan. Cradock het dan ook gehoop dat hier-

die skole tegelykertyd van diens sou kon wees om die ken

nis van Engels ook binne bereik van die plattelandse 

jeug te bring. 

Na die slag van Leipzig in 1813 is die Kaap 

finaal aan Engeland afgestaan en ~on_ Lord C}lC):;rl~s S<?II1.e!:-:_ 

set kragdadige pogings ~anwend om die Kaap te verengels.  Die stigting van sy vrye skole, waarvoor hy Skotse onder-

wysers ingevoer het, was deel van sy skema om die Engelse 
4) 

taal aan die Kaap te versterk. Verder is ook neer-

gel~ dat Engels en Latyn die enigste tale sou wees wat 
. d. 1 -5) 
1n 1e goewermentsko e gebesig mog word.. Ook hier-

die skole was gedoem tot mislukking weens die verset van 

die kant van die Hollandse deel van die bevolking. 

Malherbe, Education in South Africa, 61. 
Du Toit, Onderwys in Kaapland, 65. 
Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A. Republiek, 12. 
Malherbe, Education in South Africa, 58. 
Du Toit: Onderwys in Kaapland, 69. 

As/. • • • • 11. 
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As reaksie teen di~ skole word daar toe van privaatskole 
l) 

deur die Hollandse deel van die bevolking opgerig. 

Goewerneur George Napier het in 1837 onder 

die diepe indruk van die leemtes en gebreke van die be-

staande stelsel gekom. Daar is ook gevoel dat dit ge-

biedend noodsaaklik was om 1 n geskikte sentrale beheren-

de gesag in die lewe te ruep. In 1839 dan word James 

~e-In~e-81 aangestel as die eerste Su:perintendent-Gene-
2) 

raal van Onderwys in Kaapland, Godsdiensonderrig is 

van nou af wel gedoseer, eintlik net ter wille van die 

feit dat dit deur medium van Engels sou geskied, terwyl 

Hollands van nou af as vak erken is by die laer onderwys, 

maar eintlik net in soverre dit nodig was om die Hollands-
·3) 

sprekende lcinders die Engelse taal te leer. 

Rose-Innes stig dan twee tipes skole, wat be

kend gestaan het as die established schools" van 1839: 
" 

die Eersteklas of Principal Schools 11 vva t vir groter 
" 

dorpe en stede bedoel was, en wat voorsiening vir 1 n pri

m~re en sekond~re kursus gemaak het; die Tweedeklas of 

Secondary Schools" wat vir kleinere plekke op die platte-
" 
land beduel was, met slegs :prim~re kursusse. In die 

eerste soort skole moes skoolgeld betaal word, terwyl die 
4) 

laaste groep vry onderwys verskaf het. 

In 1843 het Rose-Innes nog 1 n derde soort 

skool in die lewe geroep, naamlik die sogenaamde Derde-
5) 

klas of Third Class Schools". Hierdie skole kon 

l) Malherbe, Education in South Africa, 81. 
Venter, Die Verband tussen Kerk en Slcool in 

Suid-Afrika, 20. 

2) Malherbe, Education in South Africa, 72. 

3) Du Toit, Onderwys in Kaapland, 84. 

4) Malherbe, Education in South Africa, 79. 

5) Ibid., 8o. 
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reken op steun van regeringswe~, mits hulle voldoen 

aan sekere voorwaardes, onder andere kon die Bybel elke 

dag in die skool gelees word, maar sektariese onderrig 
1) 

is verbied. Aan hierdie regulasie sou die mense 

hulle later egter nie veel steur nie, veral in die ver-

afgele~ distrikte waar daar baie van hierdie soort skole 
2) 

was. As gevolg van die onsekere basis van geldelike 

toekenning is later baie oneerlikheid in die hand gewerk 
·3) 

by die instandhouding van hierdie skole, 

'n Groot moeilikheid op hierdie stadium was 

die tekort aan onderwysers. Rose-Innes het dit wel 

deeglik besef en het dan ook aangedring op ~ie invoer van 
•4) 

opgeleide onderwysers (in 1841 is vyf ingevoer). 

Rose-Innes het selfs gepoog om in 1842 'n normaalskool op 

te rig wat onderwysers vir die prim@re skole sou oplei·. 

Hierdie skool is agtien jaar lank in stand gehou deur 

bydraes van die publiek, maar het in al die jare nie een 
5) 

enkele onderwyser gelewer nie. 

In 1847 het ook die sinode van die N.G. Kerk 

bes1uit om 'n op1eidingskoo1 vir onderwysers, wat in die 

behoefte van onderwys in die buitedistrikte moes voor-

sien, te stig. Twee jaar later voer hulle dan ook die 

plan uit toe so 'n skoal in Kaapstad opgerig is met drie 

leerlinge onder die heer D. Sluiter. Die aanta1 leer-

1inge het spoedig vermeerder, maar tog is hierdie skool 

in 1851 om finansi~1e redes gesluit sander dat die leer-

1) McKerron, A History of Education in South Africa, 65. 
2) Venter, Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid

Afrika, 20. 
Malherbe, Education in South Africa, 89. 

3) Du Toit, Onderwys in Kaapland, 94. 

4) Ibid., 85. 

5) Venter, Die Verband tussen Kerk en Skool in 
Suid-Afrika, 62. 
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1) 
linge hulle leerjare voltooi het. 

Die onderwysowerhede moes dus maar weer op 

die kwekelingstelsel terugval. In 1855 kon Rose-

Innes dan in sy jaarverslag aanteken dat sowat vyf-en

sestig onderwysers in die Eersteklas-skole opgelei 
2) 

is. 

Die regeringskemas en - bemoeiinge het die 

grensboer maar baie min be!nvloed. In die afgele~ 

distrikte was nie skole in die eintlike sin van die 

woord nie. Die meeste ouers het hul kinders maklike 

gedeeltes in die Bybel leer lees (wat eintlik maar spel 

was). Op die meeste plase is godsdiens daagliks gehou 

en van die kinders is verwag om vrae te beantwoord oor 

die gelese gedeeltes uit die Bybel. Die kinders het 

verder ook hulle Bybels en psalmboeke saam veld toe ge-
3) 

neem om daar te sit en leer terwyl hulle skape oppas. 

Die enigste steun van die grensboere was die rondtrek

kende onderwysers wat gewoonlik gewese matrose,soldate 

of mislukte boere was. Baie van hulle was dan ook te 
4) 

lui om iets anders te doen. Daarom is dit maklik te 

verstane dat hierdie tipe onderwysers nie juis eerbied 

ingeboesem het vir die onderwysersberoep nie, en hulle 

was ook maar 'n baie skrale noodhulp in die dae toe daar 

nog feitlik geen vaste onderwysers was nie. 

Wanneer een van die kinders van 'n gesin 

oud genoeg was vir aflegging van belydenis van die 

1) Venter, Die Verband tussen Kerk en Skool in Suid
Afrika, 61, 62. 

Du Toit, Onderwys in Kaapland, 89. 

2) Ibid., 89, 90. 

3) McKerron, A History of Education in South 
Africa, 60, 62. 

4) Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A. Republiek, 13. 
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geloof, is so •n meester gehuur. Hy onderrig dan vir 

drie of vier maande al die kinders van die gesin, maar 

konsentreer veral op die kandidate wat belydenis wou 

afl~. Aan die einde van di.e paar maande kon so 'n kan-

didaat dan lees, alhoewel hortend en stotend, op 'n ma-
l) 

nier skryf en so 'n bietjie sing Daar was egter 

enkele onderwysers wat ook ander vakke soos Geskiedenis 

en Aardrykskunde by hulle leerplanne ingesluit het en 

dan is in hierdie verband niks oor Suid-Afrika geleer 

nie, omdat hulle nie oor sodanige gegewens beskik het 

nie. Boeke wat hulle gebruik het vir hierdie twee 

vakke, was volgens die vraag-en-antwoordmetode saamge

stel, sodat alle leer eintlik op die memoriseer van ant-
2) 

woorde neergekom het • 

Die salaris van hierdie rondtrekkende onderwysers was 

maar baie karig en daarom was daar geen beswaar dat hulle 

buite die skooltyd allerlei werkies mog doen nie, soos 

skoene versool, hare kap of briewe tussen minnaars op

stel 3 ). 

Omdat die skool op 'n bepaalde plek selde 

langer as ses maande geduur het, is dit te verstane dat 

'n pennanente gebou onnodig was. Gewoonlik is gebruik 

gemaak van 'n kamer of gedeelte van 'n voorhuis of selfs 
. 4) 

waenhu1se '• Meeste van die skoolbenodigdhede het die 

meester self vervaardig. Penne is gesny uit gansvere, 

ink is van bossies gekook, leeshoutjies het die kinders 

self gemaak en van 'n stuk lood is 1n potlood gesny. 

Die belangrikste boeke van daardie tyd was die A.B.C.-
.. 

boek, A.B.-jab-boek, Trap der Jeugd, Vraeboekie en die 

l) 

2) 
3) 

4) 

Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A. Republiek, 13. 

McKerron, A History of Education in South Africa, 64. 
Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A. Republiek, 14. 
·rdem, 13. 
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Bybel. Die hoofdoel was leer lees en bietjie skryf. 

Omdat dit die enigste vereiste vir die aflegging van 

die belydenis van geloof was, is ander vakke as onnodig 
1) 

beskoua 

Met die herstigting van die Gereformeerde 

Kerk in 1859 was daar dus in Kaapland nog nie 'n ge

vestigde onderwysstelsel wat blywende vrugte afgewerp 

het nie. Daar is nog algemeen gebruik gemaak van rond-

trekkende onderwysers, veral in die noordelike grens

distrikte waar die Gereformeerde Kerk se eerste gemeen-

tes gestig is. 

(b) Die Transvaal en Oranje-Vrystaat. 

Die naturellepolitiek en 'n opeenhoping van 

ander griewe, onder andere ook die verengelsing deur mid

del van die onderwys, het die lewe van die boerende be

volking in die grensdistrikte van die Kaapkolonie in die 

dertiger jare van die l9de eeu ondraaglik gemaak. Daar-

om het sommige van hulle besluit om die binneland in te 

trek sodat hulle onder die vreemde oorheerser kon uitkom. 

Vanaf 1834 het die Boere stelselmatig die Kaapkolonie 

begin verlaat om in die Noorde, waar hulle hul eie idees 

en sienswyses kon uitleef, 'n nuwe tuiste te gaan soek. 

Hierdie trekkende Boere was op twee dinge uiters ge

steld: hulle godsdiens en die onderwys van hulle kin

ders. Vandaar dat hulle van die begin af uitgesien 

het na geordende predikante en na skoolmeesters - twee 

beroepe wat vir die Trekkers onafskeidelik aan mekaar 

verbonde was. As gevolg van die afsydige en vyandige 

houding van die Kaaps-Hollandse Kerk kon hulle geen 

predikante kry nie. In die verkryging van skoolmees-

ters was hulle gelukkiger, want meesters het hulle wel 

1) 

2) 

Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A. Republiek, 14. 

Ibid., 15. 
Coetzee, Onderwys in Transvaal, 9, 10. 

2 
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1) 
gekry, alhoewel nie genoeg nie. 

So vind ons by'Trigardt se trek meester Dani~l Pfeffer, 

wat dan ook in Soutpansberg die eerste skoolten noorde 
2) 

van die Vaalrivier opgerig het. By die Potgieter-

trek was meesters Macdonald en Tielman Roos, by Maritz 

weer eerw. Erasmus Smit en sy vrou, terw;yl rneester 
3) 

Wynand Mar~ by Retief se geselskap was. 

In die eerste grondwet van 16 Junie 1837 van Retief, 

wat as goewerneur van die Trekkers gekies is, en wat 

slegs uit 9 artikels bestaan het, word geen melding van 

die onderwys gemaak nie. Omdat eerw. Smit hierdie 

leemte ingesien het, het hy Retief versoek om met die 

aflegging van die Heilige Eed" sy hand te le op die 
" 

plek in die Heidelbergse Kategismus waar ons lees van 

onderwys van de Christelijke leer, die in de Neder-
" 
duitse Gereformeerde Kerken en Scholen gebruikt wordt, 

mitsgaders de belijdenis des geloofs bestaande uit 37 

artikelen en de Liturgie derzelve Kerken". Dit toon 

duidelik die verband wat die leiers gesien het tussen 
4) 

kerk en onderwys en wat hulle ook wou handhaaf. 

Gedurende die trekjare was daar geen sprake van gereel-

de skoolonderwys nie. En tog het die noodsaaklike 

onderrig van die jeug nie agterwe~ gebly nie. 

As die waens saans in 'n laer getrek is, is die kinders 

byeengeroep vir die nodige onderrig. Die ouers moes 

maar self inspring en die werk is met elke kind afson-

derlik so goed moontlik behartig. As die trek vir 'n 

korter of langer tyd tot rus gekom het, is daar ywerig 

1) Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A. Republiek, 16. 

~l 
Ibid., 1']. 
Coetzee, Onderwys in Transvaal, 11. 
Ibid., ••• 11. 
Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A. Republiek, • • • • 19, 20 • 
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voortgegaan met die onderrig van die kinders en die 
1) 

jeug. 

Wanneer geskikte oomblikke hulle voorgedoen het, het 
• 

die Trekkervader en -moeder hulle kinders van die won-

derlike dade van die Here vertel. Reeds lank voordat 

die kinders kon lees, het hulle al baie geweet van die 

Bybelse Geskiedenis. Maar hulle doel met die opvoeding 

was om die kinders tot 'n selfstandige lees van die 

Bybel te bring. Daarom dat 'n essensi~le deel van die 

opvoeding was die onderrig van die kinders in die kuns 

om die Bybel te leese Dit het ook 'n deeglike elemen-

t~re onderrig in lees, spelling en taal vereis. So kon 

die kinders uiteindelik gebring word tot die belydenis 

van die geloof, want vir elke jongman en jonkvrou was 
2) 

dit 'n voorreg om lidmaat van die kerk te kon word, 

en om so toegelaat te word tot die staat van die heilige 

huwelik. 

Die kinders het die kennis van die Bybelse Geskiedenis 

opgedoen uit die vertellings van die ouers, uit die leer 

van Jacobus Borstius se Enige Korte Vragen voor de 
11 

kleine kinderen," maar ook uit die lees van die Bybel 

self. Die onderrig in die geloofswaarhede het geskied 

aan die hand van die boeke van Abraham Hellenbroek, veral 

sy Voorbeeld der Godelijken Waarheden," deur die stu-
lf 

die van Het Kort Be grip der Christeli jke Leer'' en van 
lf 

die Heidelbergsche Katechismus". Sangonderrig het be-
lf 

staan uit die sing van sogenaamde geestelike liedere", 
II 

soos di~ van Willem Sluijter, Jacobus van Lodestein en 

Johannes en Jacobus Groenewegen. Dan is ook nog die 

II 
Statenbijbel 11 met kanttekeninge gelees, wat in die leer 

l) Coetzee, Onderwys in Transvaal, 11, 12. 

2) Gedenkboek V.V.O.O.Z.A., 44. 

aangeva1/ •••••••• 18. 



- 18 -

aangevul is deur die lees van die werke van mense soos 

C. Mell, B. Smijtegeld, A. Hellenbroek, C. van Niel en 
1) 

W. a Brakel. 

Nadat die Trek afgeloop was, was daar soveel werk in 

die vorm van lande skoonmaak, huise bou, ens. dat daar 

beslis nie veel tyd kon oorbly vir onderwys nie. Dat 

dit egter nie verwaarloos is nie, word bewys deur die 

feit dat die besoekende predikante van Kaapland, wat die 

Trekkers vanaf 1847 tot 1851 besoek het, baie jongmense 

na behoorlike ondersoek toegelaat het as belydende lid-
2) 

mate van die ker~ 

Van onskatbare betekenis vir die geestelike versorging 

en opvoeding van die emigrante in Transvaal was die be-

langstelling uit Nederland in hulle en in hul lotgevalle. 

So vind ons dat in 1851, deur die bemoeiinge van prof. 
2b 

Lauts van Nederland, drie Hollandse onderwysers na 

Transvaal kom. H. van der Linden en J.W. Spruyt wou aan-

stellings van die Volksraad h@ en het dj_t ook gekry. 

Van der Linden is geplaas te Potchefstroom en Spruyt te 
3) 

Rust en burg. Albei is opgedra aan die kerkrade wat 

versoek is om sorg te dra vir die re~ling van die onder-

wys. W. Poen het intussen 'n ooreenkoms met die 

Lydenburgse Kerkraad getref om daar aan te bly as onder-
4) 

wyser en as voorleser by die godsdiensoefeninge. 

Na die benoeming van die onderwysers deur 

die owerheid is die saak van die onderwys verder oorge

laat aan die inisiatief van die kerkrade. 

1) 
2) 
2b) 

Coetzee, Onderwys in Transvaal, 14, 15. 
:Ibid., 18. 
Ploeger, 'n Inleiding tot die studie van die grond

slae van die Christelik Nasionaal Onderwys in Suid
Afrika, met besondere verwysing na die Zuid-Afri
kaansche Republiek, 44. 
Malherbe, Education in South Africa, 226. 
Coetzee, Onderwys in Transvaal, 19. 
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Gelyktydig met die aansoek om plasing as onderwyser het 

Van der Linden aan die Volksraad ook 'n voorstel tot 

re~ling van die onderwys voorgel@, wat dan ook deur die 

Raad aangeneem en goedgekeur is. Dit handel oor vrye 

onderwyserswoning, die skoolgeboue, die skoolmeubels 

en- behoeftes, wat deur die gemeentebestuur deur die 

gemeente of ouers betaal moes word. Aan die gemeente-

bestuur (dit wil s@ plaaslike regering - opmerklik dat 

Van der Linden se neiging dus weg van die kerklike toe

sig is) word die skoolopsig opgedra en die leervakke be-

paal: lees, skryf, rekene en ander vakke van onderwys, 
1) 

alles met 'n godsdienstige strekking. 

Gelyktydig met die versekering van die po-

sisie van Van der Linden, het die Potchefstroomse kerk

raad op voorstel van ds. Van der Hoff, wat in 1853 as 

eerste predikant van die Transvaal uit Nederland aange-
2) 

kom het, , 'n nuwe voorstel oor die onderwys aangeneem, 

wat die tweede poging was tot re~ling van die onderwys 

in Transvaal. Hierdie re~ling bepaal dat alleen perso-

ne deur die kerkraad goedgekeur, hier te lande zich 
II 3) 

als onderwijzer der jeugd zal mogen vestigen•. Ver-

der mog daar voorlopig op elke dorp net een onderwyser 

wees, aangestel deur die guewernemen t inoorleg met die 

plaaslike kerkraad. Daar word verder geleentheid ge-

skep vir die oprigting van 'n kinderskool vir kinders 

onder vyf jaar op elke dorp met die toestemming van die 

kerkraad. Ook mog onderwysers op buitenplaatsen 11 net 
II 4) 

met goedkeuring van die kerkraad werksaam wees • 

1) 

~~ 
4) 

Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 
S.A. Republiek, 261. 

Ibid., 44. 
Ibid., 47. 
Ibid .. , 47- 49. 
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Ds. van ·der Hoff, die skoolopsiener, het daarin geslaag 

om die skole in Potchefstrqom en Rustenburg op 'n manier 

aan die gang te hou, maar In 1857 het alles feitlik stil

gestaan as gevolg van broedertwiste wat ook sy invloed op 

die onderwys laat geld het, en het die regering besluit 

om self beheer uit te oefen. So is 'n ander onderwyser 

in Potchefstroom deur die regering aangestel en sy sala-
. '1) 

ris betaal ~a goedkeuring van die plaaslike kerkraad, 

I:ri-:18~'8 ·is .J.oorlopig voorsiening ook gemaak vir 
2) 

Pretoria. In 1852 is daar nie 1n onderwyser in 

Soutpansberg geplaas nie, omdat rondtrekkende onderwyser 

Jan Helberg daar goeie werk verrig het, terwyl ds. 

P. Huet in 1858 self 'n tyd lank daar onderwys gegee 
3) 

het. 

Meester Poen se skool op Lydenburg het altyd 'n private 

skool gebly. Toe A.P.C. van Heyningen na 1857 daar ge-

kom het, kon die twee egter nie met mekaar stryk nie en 

het die plaaslike kerkraad die regering in 1859 om 'n 

spesiale toelaag gevra vir •n·ander meester, wat dan ook 

in 1860 benoem is. Voortaan moes ou meester Poen hom 

beperk tot katkisasiewerk 
4

) • 

Tydens die herstigting van die Gereformeerde Kerk in 

Suid-Afrika was ook in Transvaal die onderwys nog op 

geen vaste voet nie. Daar was wel in elke groot" dorp 
" 

•n onderwyser werksaam onder die toesig van die plaaslike 

kerkraad, en verder rondtrekkende onderwysers, maar 'n 
. -

gevestigde onderwysstelsel wat blywende vrugte afgewerp 

het, was daar nie. Die hele aangeleentheid het maar 

nog in die begin van sy ontwikkeling gestaan. 

Coetzee, Onderwys in Transvaal, 22. 
Lugtenburg, Geskiedenis van die Onderwys in die 

S.A. Republiek, 57. 
Coet~ee, Onderwys in Transvaal, 22, 23. 
Idem. 
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In die Oranje-Vrystaat was dit veral ds. Andrew Murray 

wat hom beywer het vir die onderwys daar. Nadat hy in 

1849 bevestig is as pr·edikant van die Oranje-Vrystaat, 

het hy sake bietjie verbeter deur etlike onderwysers van 

Holland af te kry. Die groot gros onderwysers was ook 

maar die rondtrekkende tipe wat in di~ dae in Transvaal 
1) . 

en in Kaapland algemeen was. 

In 1854 is die onafhanklikheid van die gebied tussen die 

Vaal- en Oranjerivier erken met die Konvensie van 

Bloemfontein. Alhoewel in die grondwet van daardie 

jaar bepaal is dat die onderwys opgedra word aan die 

sorg van die Volksraad, is daar tog niks hieraan gedoen 

nie. Die inwoners het natuurlik onder pionierstoe-

stande geleef en hul meeste energie is gebruik om vir 

kos en beskerming te sorg. Daarby het hierdie mense 

nog in die voortdurende gevaar verkeer dat die oorlog-

sugtige Basoeto's aan hul oosgrens hulle te eniger tyd 
"2) 

kon aanval. 

In 1855 skenk goewerneur Sir George Grey van Kaapland 'n 

bedrag geld aan die Vrystaat vir die oprigting van 'n 

skool in Bloemfontein. Omdat die pasgevormde regering 

van die Oranje-Vrystaat nog nie stewig gefunksioneer het 

nie, het hy die geld aan die kerk vir beheer opgedra. 

Hierdie skool is egter nie voor die begin van 1859 geopen 
3) 

nie. 

'n Volksraadsbepaling van 1855 het voorsiening gemaak 

vir plaaslike komitees, wat deur die inwoners gekies 

sou word om kontrole oor skoolsake uit te oefen, maar 

bloedweinig is gedoen. Gedurende die volgende 16 jaar 

Malherbe. Education in South Africa, 353. 
Idem. ·· 
Ibid., 354, 355. 
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is wel baie voorstelle gemaak vir die ontwerp van 'n 

onderwysstelsel, maar jaar na jaar het die Volksraad die 
I , . 1) . , 

oruierwys verwaarloosa 

Ook wat die Oranje Vry~taat betref, vind ons dus dat, 

met die herstigting van die Gereformeerde Kerk in 1859, 

daar nog geen bloeiende onderwysplan bestaan het nie. 

J)Samevatting: 

Gedurende die eerste honderd jaar van die 

volksplanting aan die Kaap is daar getrou geleef vol-

gens die Gereformeerde beginsels. Maar gedurende die 

18e eeu kon al tekens bemerk word van die insypeling 

van nuwe denkrigtinge. 

Hierdie veranderinge is veral duidelik in -· 

Suid-Afrika nadat De Mist die Kaap van die Engelse oor-

geneem het namens die Bataafse Republiek. So het De 

Mist oa. die Dordtse Kerkorde verwerp en 'n ander ont-

werp wat ongereformeerd was. Nadat die Kaap vir die 

tweede keer deur die Engelse in besit geneem is, is nog 

verdere veranderinge aangebring. Teen hierdie libera-

lisme in die kerk het veral so~nige grensbewoners, wat 

later die skeldnaam van Doppers" gekry het vanwe~ hulle 
" 

konserwatiewe beginsels, in opstand gekom. Hierdie 

mense het dit in die begin veral gehad teen die sing van 

evangeliese gesange in die eredienste. Hierdie moeilik-

hede is nooit bygel~ nie en ontevredenheid het nie net 

in die grensdistrikte van Kaapland voortgeduur nie, maar 

dieselfde moeilikheid en beswaar was daar ook onder die 

Trekkers wat bulle in die Transvaal en Oranje-Vrystaat 

gevestig het. En toe ds. Dirk Postma deur die Christe-

lik-Afgeskeie Kerk van Nederland na Suid-Afrika gestuur 

is om hier te kom help met die geestelike bearbeiding 

van die ontevredenes, is onder sy leiding die 

1) Malherbe: Education in South Africa, 357. 
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Gereformeerde Kerk in Transvaal herstig, waarna ook die 

Oranje-Vrystaat en Kaapland gevolg het. 

Ook op die gebied van die onderwys het 

 De Mist ingrypende veranderinge aangepring. Terwyl die 

onderwys tot op hierdie stadium een van die pligte van 

die ouers was, het dit nou die plig van die staat geword, 

waarna dit nie weer verander is nie. 

Nadat die ~ge~se die Kaap in 1806 vir 'n 

tweede maal in besit geneem het, het hulle doelbewus 

daarna gestreef om die Kaap te probeer verengels. En 

dit wou hulle doen deur Skotse predikante en onderwysers 

in te voer. Hierdie verengelsingsbeleid was dan ook 

een van die redes waarom die Groot Trek, wat die meeste 

inwoners van die grensdistrikte onderneem het, plaasge

vind het. Hier in die grensdistrikte was rondtrekken

de onderwysers nog algemeen tot 1860 sodat die verengel

singsbeleid daar n~e eintlik enige vrug afgewerp het 

nie. 

Hierdie Trekkerboere was op twee dinge in

tens gesteld: hulle godsdiens en die onderwys van hulle 

kinders. Predikante kon hulle nie kry nie as gevolg 

van die afsydige en vyandige houding van die Kaaps

Hollandse Kerk, maar etlike onderwysers het saamgegaan 

op die Trek. Die onderwys deur hierdie onderwysers, 

net soos in die geval voor en ook na die Trek, het groot

liks bestaan uit die voorbereiding vir die belydenis, 

iets waarop die Trekkers uiters gesteld was. 

H. van der Linden, een van die onderwysers 

wat in 1851 in Transvaal diens aanvaar het, het dadelik 

1n voorstel tot re~ling van die onderwys aan die Volks-

raad voorgel~. Twee jaar later het ds. D. van der 

Hoff verder daarop voortgebou m8t sy re~ling wat ook deur 

die Volksraad goedgekeur is. 

In/. • . • • • • . • 24. 
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In die Oranje-Vrystaat is ook Hollandse 

onderwysers ingevoer en wel op ini.siatief van ds. Andrew 

Murray. Maar dit was nie voor. 1855 dat 'n Volks~aads

bepaling voorsiening gemaak het vir die benoeming van 

plaaslike komitees, wat deur die inwoners gekies is om 

plaaslike toesig te hou oor skoolsake, maar bloedweinig 

is gedoen. 

Met die herstigting van die Gereformeerde

Kerk in 1859 het die onderwys in heel Suid-Afrika dus 

maar op 'n betreklike losse voet gestaan. 




