H 0 0 F S T U K VI.

VORDERINGE ONDER DU TOIT EN STIEMENS.
1881-189!.
Na die teruggawe is dadelik die wette van v66r die anneksasie
weer in: werking getree. Dus ook wet 4 van 187 4 wat die onderwys
betref. Dit bet egter nie lank geduur nie. Daar moes weer 'n nuwe
Supt. aangestel word, want v. Gorkom bet na Holland vertrek.
Die oog van die Driemanskap bet dadelik geval op S. J. du Toit,
predikant in die Paarl, wat in die Republiek geen onbekende
was nie. 1 } Sy konneksie met die onderwys in <lie Kolonie,
sy stryd vir die vrye Kristelike Skoal en gedurende die Vrybeidsoorlog sy openlike verdediging in ,,Di Patriot" van die
Republiek, bet horn nog geskikter gemaak vir die taak, en nadat
by eers gepols is, is horn die betrekking aangebied. 2 ) Hy bet self
Transvaal-toe gekom om sake te bespreek en op sekere kondiesies 3 )
bet by die pos aangeneem.
Die kondiesies bet o.a. beding dat by predikant sou bly en verder
dat die Regering sekere grondbeginsels vir 'n op te trekke onderwyswet sou aanneem. In die laaste tref dit ons veral dat (a) alles
sal uitgaan van private inisiatief, (b) godsdienstige ondei:wys aan
die kerk oorgelaat word, ( c) die medium van onderwys sander
omskrywing Hollands moes wees, en (d) dat met die eenvormige
subsiediestelsel, wat toelae gee per kind, die platteland in 'n groot
mate ook die hulp sou kan gebruik by afwesigheid van bepalings
omtrent 'n mienimum aantal kinders. Die groot doel is om eers die
kinders die noodsaaklike mienimum te gee, 4 ) veral die op die land.
1)
J. D. du Toit: .. Ds. S. J. du Toit in Weg en werk"; blss. 10, 1 I.
Notule van die Nederd. Herv. Kerk te Pretoria onder 19-9-74.
2)
R. 3 5 78/8 I; Argief.
3) R. 3994/81 do.
4) Hy gee 'n uiteensetting van sy doe! in antwoord op 'n brief uit Rustenburg. Opgeneem deur J. D. du Toit: aangeh. w; blss. 50, 51, 52.
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Aan rondgaande skole glo by nie en by wil vaste wykskole stlg.
Vergelyk ons die grondbeginsels met vorige wetgewing in die
Republiek, dan skyn dit ons asof daar nie iets in is wat absoluut
nuut is nie, hoewel du Toit dit meer aan Kaapse toestande ontleen
dan uit die Transvaalse geskiedenis opgebou bet.
Die aanhef van art. I verskil nie baie van die Burgerswet nie,
en nog minder van die regulasies wat opgetrek is onder wet Io van
'80 onder die superintendentskap van Ds. Bosman. Art I (a) is
heeltemal beliggaam in die aangehaalde regulasies sowel as in die
Burgerswet; art 1 (c) was vermeld in die rapport van '73, in die
Burgerswet opgeneem en weer aanbeveel deur Lyle en Bosman.
Art. 2 (a) word in die v. d. Linden Reglt. genoem, maar is geheel
omskryf deur 2 (b) wat letterlik netso in die Burgerswet, art. 26,
voorgekom het. Art. 2 (c) stem ooreen met art. 26 van die Burgerswet. Art. 2 (d) is in dieselfde artiekel van die Burgerswet ingesluit.
Art. 2 (e) was toegelaat onder die B-wet en dit was ook op sekere
plekke gedoen, 1 ) en in '52 was dit selfs by V. R. besluit aan die
kerkraad opgedra. 2 ) Art. 3 was direk die ideaal van Shepstone en
is duidelik uitgedruk deur Lyle in sy verslag. Selfs die verslag van
'73 wys in dieselfde rigting. Art. 4 is 'taamlik in lyn met wat Lyle
suggesteer in Art. I 90 van sy verslag. Art. 5 is gewoon tegnies.
Art. 6 wat 'n toelae van £ 2 en £ 3 p. j. per kind voorstel vir laer
en middelbare onderwys is nie baie verskillend van Art. Io van die
regulasies van 1880 nie, wat 7/-, 6/- en 4/- per maand toeken
aan skole van die 1ste, 2de en 3de klas resp. Art. 7 wat Hollands
as medium stel, sender verdere beperkings is miskien die enige wat
verskillend is van wat al tevore bestaan bet, hoewel dit natuurlik
onder die reglt. van '5 2 en die van '5 9 as vanselfsprekend gevolg bet.
Die manier vir aandele wat hy aanbeveel vir die stigting van wykskole is dieselfde as wat v. d. H. in '53 en '54 in Potchefstroom,
Lydenburg en Soutpansberg aan die gang gesit bet.
By die behandeling van hierdie kondiesies in die V. R. is die
beginsels en hulle strekking sander moeite aangeneem, maar by die
puntsgewyse behandeling van die beginsels is daar 'n lang diskussie
ontstaan in verband met art. 2 (d), wat stipuleer dat skoolbesture
skoolgeboue moet afstaan vir leerstellige onderwys - godsdiensonderwys volgens die ou wet. Iemand wou hieraan toegevoeg sien
,, buiten die skoolure". Die vise-president, Paul Kruger, wat by die
1)

2)

Volksraadsnotu!e: art. 66 van 5-10-81.
Notule van die V. R. sitting te Rustenburg op 15 Maart, 1852.

132

bespreking van die memories teen die Burgers-wet horn sterk teen
dogmatiese onderwys in skoolure verklaar bet, verdedig dit nou
omdat dit 'n goeie middel sal wees om toenadering te bring tussen
die verskillende kerkgenootskappe. Dit was duidelik dat die meerderheid van die V. R. van opienie was <lat dit binne skoolure moes
geskied, m.a.w., presies wat Lyle voorgestel bet. Of dit oorspronklik
du Toit se bedoeling was is nie seker nie, ons meen van nie, anders
sou <lit onder 2 (b) ingesluit wees, want bier word omskryf wat
onder die skoolure moet gebeur.
Met die aanname van die beginsels is ook die benoeming van
die Supt. bekragtig. 1 )
Daar sou voorlopig geen skaarste van onderwysers in die Republiek wees nie. Die vier snelopeenvolgende oorwinnings van die
boeremagte in die stryd teen Engeland bet die hele wereld met
'geesdrif vervul en Transvaal was toe so bekend en bemind as wat
Ctit nog nooit van tevore gewees bet nie. Uit die Kolonie, uit Hol'land, uit Duitsland bet briewe ingekom van onderwysers wat in
'die land wou kom skoolhou. In Holland was selfs onder voorsitterskap van Prof. Kuyper 'n vereniging gestig om o.a. die onderwys
alhier te bevorder. Daarom skryf du Toit uit die Paarl, dd. 18 Nov.
o.a. dat die wat onderwysers nodig bet reeds dadelik aan horn kan
skryf aldaar. 2 ) Ook vra by toestemming om aan Dr. Kuyper te
skryf dat goeie skoolboeke, kaarte en skryfbehoefte baie welkom sal
wees. Aan die algemene belangstelling van vele kante sien ons dat
daar 'n nuwe moontlikheid geopen is vir die onderwys in die Republiek.
Deur omstandighede vertraag kon die nu we Supt. pas 13 Maart
'82 sy werksaamhede aanvaar. Die onderwyssake was destyds regtig
deurmekaar, hoewel die Engelse in die kantore tog so'n bietjie
sisteem gebring bet, wat gelukkig opgevolg is. Die ondersteunde
skole van die Engelse bestuur was reeds buite staatskontrole, en
alleen bet nog van die staat afhanklik gebly die orige Goewermentskole. Die Regering bet besluit om tot 30 April '82 nog salarisse
volgens die Burgerswet uit te betaal. Die korrespondensie vir die
onderwysdepartement was tot nou toe aan die Driemanskap gerig,
en die meeste hiervan is opgebere vir du Toit, sodat daar genoeg te
doen was by sy aankoms. Daarby was die ,,grondbeginsels" nog nie
gepubliseer nie, sodat daar baie duisternis geheers bet omtrent wat
i)
2)

V olksraadsnotule: art. 6 6 van 5 - I o-8 1.
R. 5500/81; Argief.
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gaan gebeur. Hierom het du Toit reeds die volgende dag 'n kennisgewing na die St. Crt. gestuur waarin hy die beginsels bekendmaak
en kennisgee dat die skole wat ondersteuning verlang vorme vir
- kwartaalstate moet aanvra.
Binne 'n paar dae bet die Supt. die opgehoopte korrespondensie
afgehandel en toe het hy, deur mense aldaar uitgenooi. 'n besoek
gebring aan die distrikte Heidelberg, Potchefstroom en Rustenburg.
Deur die jongste stryd in hulle nasionale selfbewussyn gesterk,
en deur die vyand tot samewerking gedwing, was almal bereid om
ook vir die onderwyssaak same te werk. Daarby bet nog gekom dat
die Supt. 'n Afrikaner was, hulle verdediger gedurende die oorlog,
bereid om te help toe hulle horn geroep bet. Orals waar by gekom
bet, is skole gestig of kommissies gevorm, wat dit graag op hulle
geneem bet om verder te werk. Op baie plekke bet by gepreek en by
die gemeentevergadering is dan gereeld die skoolkwessie behandel,
gewoonlik met die gewenste uitslag. Van verskillende kante bet ook
briewe ingekom wat oor die slegte toestande kla en om hulp vra. 1 )
Hierdie korrespondensie gee duidelik aan hoe onbevredigend die
toestande was en hoe sterk die begeerte was vir gesonde nasionale
onderwys. Die Afrikaanse gees bet vir 'n tydjie sterk begin ontwaak
en Engels was vereers nie meer as die alleen noodsaaklike beskou nie.
Die Regering kon dus voorlopig in alle opsigte tevrede wees met
die opgang wat die nuwe Supt. gemaak bet, alles was ko-operasie.
Die Regering het hom reeds dadelik versoek om 'n verslag te gee
bevattende 2 ) ,,Een overzigt van de toestand waarin ik bet Departement van Onderwys vond; - eene vergelyking van de beginselen
eener schoolwet door den EdelAchtbaren Volksraad bekragtigd,
dato 5 Oct. '8 I , met bet systeem - vroeger in de Z. A. Repu bliek
in werking; - eenige mededelingen aangaande bet aanvankelyk in
werking treden dezer beginselen: - en eene aanbeveling van de
verdere bepalingen in bet nieu we ,. V oorstel van Wet" op bet onderwys vervat." Hierdie verslag is voorgelees aan die V. R. by die
behandeling van die konsep-onderwyswet, op Donderdag 4 Mei
I 882. Daaruit blyk dat daar by sy indienstreding nog maar net
drie skole was wat onder die Goewerment geval bet, n.I. in Pot'chefstroom, Utrecht en Zeerust, met 'n gesamentlike rol van I 49
leerlinge. Onder die nuwe regulasies is al gou ander skole opgeneem
en met baie was by nog in onderhandeling. Die bestaande Engelse
1)
2)

Voorlopige verslag van du Toit: art. 10.
R. 2109/82; Argief.
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skole bet geen aanvraag om ondersteuning ingestuur nie. Hy sien
bier oor die hoof dat Ds. Bosman op 27-10-81 aanvraag gedoen
bet om ondersteuning van die Prospect Seminary. 1 )
Omtrent die verhouding van Staat en onderwys se by die volgende: ,.Er zyn eigenlyk slecbts twee systemen waarop staatstoelage aan
scboleh wordt toegekend. Volgens bet eene systeem betwelk ten
grondslag lag aan de vroegere schoolwet der Z. A. R. vastgesteld
by Volksraadsbesluit, art. 155, dato 23 Oct. 1874, - en welk
systeem nu nog in den Oranje V rystaat gevolgd wordt, - worden
de scbolen eigenlyk als staatseigendom bescbouwd en onderbouden:
de staat sticbt scbolen, zorgt voor scboolgebouwen en meubilair,
benoemt en salarieert de onderwysers als staatsambtenaren, bepaalt
de scboolgelden, enz. Volgens bet andere systeem dat consequent
doorgevoerd wordt in de nieuwe scboolwet, en dat, boewel niet
consequent, gevolgd wordt in de Kaapkolonie, bevordert de Staat
slechts bet onderwys door aanmoediging en ondersteuning van
private onderneming. De school wet, in 1 880, onder de Engelscbe
Regering albier ingevoerd, tracbtte beide beginselen te vereenigen en
erkende dus twee soorten van scbolen; Staatsscbolen en ondersteunde
scbolen."
Hierdie stuk is misleidend. Du Toit lees die Burgerswet net soos
Lyle, maar soos ons reeds aangetoon bet, bet <lit baie min gemeen
met staatsonderwys. Die skole was nie as staatseiendom beskou
nie 2 ) , was nie deur die Staat onderbou nie, was nie deur die Staat
van meubels voorsien nie, ook was die onderwysers nie deur die
Staat benoem of gesalarieer nie. Ons meen dat die wet van '80 nie
getrag bet om beide stelsels te verenig nie. Dit bet die Burgerswet
berroep, maar die onderwysers wat reeds Goewermentsamptenare
was, wou bulle nie ontslaan nie. dus bet bulle die stelsel 'n kans
gegee om 'n natuurlike dood te sterf. (Sien art. 5 wet 1 o '80).
In sy verslag gee by ook op dieselfde lyne as Lyle 'n vergelyking
van die koste van staatsonderwys en staatsondersteuning. Dan volg
'n verslag van sy werksaambede, van die vordering wat gemaak is,
. en 'n paar verdere suggesties vir uitbreiding van die stelsel in die
konsep beliggaam. Na die verslag is die konsep deur die Raad behandel. Byna sonder bespreking en verandering is dit aangeneem as

1

)

2)

V. R. R. 66/81; Argief.
Burgerswet; art. r x.
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wet No. 1 van 18 8 2. Die eerste 7 artiekels was die ,,grondbeginsels"
wat reeds tevore aangeneem was.
In die wet is die artiekel omtrent die skoolkommissie baie vaag
en dit laat opening vir enige verbinding. Heeltemal geen bevestiging
van die aanhef. dat die onderwys die taak van die ouers is nie. Die
laaste punt was nog enigsins verseker in die Burgerswet, waar
volgens ses uit die sewe lede deur die burgers van die wyk gekies
moes word. en ook in die regulasies van '80, waarvolgens geen skool
subsiedie kon trek nie, tensy dit aanbeveel was deur 1 o huisvaders
uit die omgewing.
Baie van die verdere artiekels in die wet is gewoon oorgeneem uit
die Burgerswet, so ook die artiekel dat die kommissie vir geboue
en meubels moes sorg. 1 ) Eienaardig is dit egter dat die Supt. die
Raad net 'n verslag voorgelees bet waarin by wil laat uitkom dat
dit nie die geval was nie - die indruk bet dit in alle geval verwek.
Die verskil tussen die artiekel re aanstel van onderwysers en dieselfde onder die vorige wet, is alleen dat daar die woorde ,,ter
approbatie" behou is, maar uitgelaat .,ter verkryging der aanstelIing." Die laaste bet die twede interpretasie van die Burgerswet
moontlik gemaak. Hier word hut alleen ter approbasie aan. die
Regering voorgedra, wat slegs beteken dat wanneer die Regering
bulle goedkeur, bulle aangestel is, anders nie; die approbasie van die
Regering was dus 'n aanstelling. Dis wat Burgers daarmee moet
bedoel bet, maar omstandighede bet die ander interpretasie veroorsaak.
Die pligte van die Supt. bly ook dieselfde., alleen word sy vereiste
godsdienstige oortuigings 'n bietjie skerper gedefinieer.
Die bepalings vir die hoerskool was, wat ·anderwysvakke betref,
ruim so ver uit as in die vorige wet. Miskien was die twede ·reeks
van vakke vir die opleidingskursus 'n beter stel. maar onder omstandighede sou dit net so'n fiasko word as die eerste.
Die nuwe bepalings vir die eksaminatore verskil baie van die van
15 Mei '76. 'n Verbetering is dit daar seker nie op nie. By die
eerste word die derde kl as eksamen in die distriksdorpe af geneem,
die twede en eerste klas in Pretoria, deur kommissies waar noodwendig praktiese onderwysmanne op was. Volgens die nuwe wet
bestaan die kommissie uit die Supt., die hoofregter en drie lede deur
die Regering te benoem; daar was dus nie die minste sekerheid dat
daar praktiese onderwysers op was nie. Vir die ou kommissie was
1)

Sien die originele skets daarvan in Argief; R. :3994/8 I.

daar 'n vasgestelde sillabus, by wet neergete, terwyl hierdie kommissie hulle eie skema moes uitsoek. Die aantal sertifikate is tewens
ook herlei van drie tot twee.
In verband met art. 7 van die wet wil ons nog opmerk dat in
die oorspronklike skets daarvan wat deur du Toit aan die Regering
gestuur is, die art. lui: - 1 )
,,Het onderwys zal gegeven worden in de Nederduitse taal, behalve in de op te rich ten inrigting voor Hooger onderwys."
Die laaste stuk is met potlood deurgehaal, maar daar dit nie
geparafeer is nie, kan ons nie seker se wie daarvoor verantwoordelik was nie. In alle geval moet dit gewees bet met toestemming
van du Toit. 2 ) Miskien is dit ender invloed van die verslag van
Lyle' dat dit eers ingevoeg was.
Wet I van '82 inkorporeer dus by die hooflyne uit die Burgerswet oorgeneem, die subsiediestelsel van die Engelse wet van 1 880
- in werklikheid ontleen du Toit dit aan die Kaapse wet - en
nog 'n paar ander puntjies - met miskien efo uitsondering - van
minder belang en brei die laaste, wat subsiedie betref, uit sodat die
mienimum nie I 2 kinders behoef te wees nie, maar onbepaald is
en daar dus vir kleiner getalle ook teen dieselfde skaal subsiedie
uitbetaal word. Die uitsondering hierbo genoem was die mediumkwessie. Volgens art. 3 6 van die Burgerswet kon Engels parallel
met Hollands gebruik word, maar was tog ondergeskik. Volgens
die du Toit-wet bestaan Engels nie behalwe as 'n gewone vreemde
taal. Geen sprake dus van 'n onderwyser vir Engels aan 'n skoal
nie. Selfs die uitsondering vir die hoerskool is ·deurgehaal. Die strekking van hierdie verandering is nie in sy geheel deur du Toit oorsien
nie. Sy eie opvatting hieromtrent was nie so wetties nie en hy sou
gou baie dinge deur die vingers gesien bet. maar die V. R. lede uit
daardie tyd was besonder aan die letter van die wet geheg en bet
·daar hierop geen rekbare gewete nagehou nie.
Efo van die eerstes wat moeite gehad bet met art. 7 was
Ds. Neethling van Utrecht, en sy onafstootlike disiepel, C. F. Dirks.
wat ender die tussenregering die onderwys van Hollands heeltemal
maar agterwee gelaat bet ,.nobody here being interested in the Dutch
language". Hulle wou al dadelik weet of art. 7 werklik meen wat
daar staan, en hierop antwoord du Toit 3 ) : l)
2)

3)

Sien die originele skets daarvan in Argief; R. 3394/81.
do.
Afskrif in Argief; T. 3/193, No. 68/773.
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.. De bedoeling is dezelfde als in de Kaapkolonie, dat (sic) Engelsch
bet medium van onderwys is. Maar evenmin als daar zal bier de
regel streng toegepast kunnen worden. Byv. by bet onderwys in
de Engelsche taal zelve', zal bet wel noodig zyn die taal als medium
te bezigen. By 't onderwys in de cyferkunde sal een Engelscb boek
gepaster zyn clan een Hollandscb omdat bier ten lande bet Engelscb
maten en muntenstelsel in zwang is. Dit artiekel spreekt slechts een
beginsel uir; maar de Superintendent ziet geen bezwaar om zicb in
de toepassing daarvan met de partyen te verstaan aangaande de
meerdere of mindere uitvoerbaarbeid."
Die woordjie ,.dat" in die eerste sin moet natuurlik wees ., waar".
Wonderlik egter dat by in sy antwoord aan Dirks presies dieselfde
fout maak. Psigologies is dit egter wel te verklaar.
Du Toit bet bier dus erken dat art. 7 onprakties en onuitvoerbaar is. Hy bet dit egter net as 'n beginsel bedoel en gemeen dat
dit in die praktyk maar sou wees ,.sover moontlik". 'n Nuwe aanvraag om subsiedie vir gevalle waar die onderwys nie Hollands was
nie, bet gekom van die ,.Algemeene Kerkelyke School Commissie
der Nederduitscb Hervormde Kerk in de Z. A. Republiek". Die werk
van bierdie liggaam, sowel as sy ontstaan kan ons nie stilswyend
verbygaan nie, want dit gee duidelik die verandering van opienie
wat· plaasgevind bet in verband met die punt onder behandeling.
DIE ,,PROSPECT SEMINARY".
In Nov. 1879 bet Ds. Bosman steun vir die Prospect Seminary
gekry van die Algemene Vergadering van die Nederduits Hervormde
Kerk, 'n bedrag van £ 5 per jaar vir iedere I oo lidmate, die gelde
opgestuur te word aan die sekretaris van die Algemene Kerklike
Skoolkommissie, wat gedurende die sitting aangestel is. Hier is
o.a. as werk van bierdie kommissie genoem die toesig bou oor al
die skole van die Hervormde Kerk, maar in die finale besluit word
die liggaam alleen opgedra om £ 5 per I oo lidmate p. j. te ontvang
,.ten beboeve van de meisjesscbool te Pretoria." 1 ) Die medium van
onderwys in die skool was destyds Engels en ons kan nie anders as
aanneem dat 'n gedeelte van die 50 kerkraadslede en predikante wat
teenwoordig was volkome met die feite op die hoogte was. Die
oorkoms uit Amerika en die dood van Mej. Clary moet bekend
1
Notulen der Algemene Kerkvergadering der Nederduits Hervormde Kerk
)
in de Transvaal, gehouden te Jieidelberg. 28 Nov. '81; b!ss. 21, 22.

gewees bet en heel waarskynlik dus die medium van die inrigting in alle geval tog aan 'n paar lede. Ons wys hierop omdat by 'n later
sitting van die algemene vergadering Ds. Bosman verwyt is dat by
die mense mislei en hulle onder die indruk gebring bet dat die medium Hollands was. Daar was destyds egter nog geen openlike
oorlog met Engeland nie en gevoelens was nog nie so verbitterd nie.
Na die teruggawe van die land bet sake anders gestaan. Engels
was toe die taal van die oorwonne vyand, en die vir 'n groat
gedeelte Afrikaansgesinde kommissie bet nou opgeskeep gesit met
'n Engelse skoal. Orals was daar opposiesie; gemeentes bet geweier
om bydraes te betaal. Die skoal was beskou as 'n skande vir die
Kerk, die kommissie, wat tog niks te se gehad bet nie as die dupe van
misleiding, ens. 1 ) Om hierdie saak op te helder en te verbeter is
daar op die 28ste Nov. '8 I 'n buitengewone sitting van die Algemene Vergadering van die Nederd. Herv. Kerk in Heidelberg gehou,
vernaamlik met die doel om die saak van die Prospect Seminary te
bespreek. 2 ) Hier bet dit glad nie maklik gegaan nie en die hierbo
aangehaalde beskuldigings is met verskillende variasies daarop herbaal. Aan die end van die storm vind ons die volgende genotuleer:
,.De predikant van Pretoria neemt nu bet woord, betuigt zyn ingenomenbeid met den geest, waarin de toespraken zyn gehouden.
wilde liefst niet meer spreken in deze vergadering, maar is verpligt
omdat by de boofdpersoon is in deze zaak. Ziet nu tocb misscbien
een middel. dat de zaak zal recbtkomen, gevoelt zicb verpligt te
waarschuwen tegen bet nemen van verkeerde stappen, en zal nu
met alle ernst zyn standpunt aangeven, waardoor een ieder zal kunnen zien, dat, als by gedwaald heeft, by clan tog gedwaald beeft
in de regte rigting. Het eerste punt betreft bet gebruik der Engelscbe
taal als boofdtaal in de school. waarvan een punt van bescbuldiging
is gemaakt; de predikant van Pretoria is Engelsch gezind, wil Pretoria ganscb Engelscb maken, neen, bet is zoo niet. by beeft geleerd
g.eduld te oefenen en tot de God der waarbeid zyn toevlucht te
nemen, want de waarheid sal zegevieren; by werpt de bescbuldigingen met verachting weg. Waarom dan Engelscb? Omdat, als nu
bet besluit genomen wordt dat Hollandsch de hoofdtaal zal zyn,
er morgen van de 1 20 kinderen geen Io zullen terugkomen. Er is
in Pretoria groote tegenwerking: men doet zyn best om onze kerk
1
Notulen der Algemene Kerkverg. der Ned. Herv. Kerk, gehouden te
)
Pretoria in Nov. '79, hiss. 20, 21.
2
)
Notuleboek van die Kerkraad van Zoutpansberg: onder 4-8-81.
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te ondermynen, de Roomse kerk doet wat zv kan; zooals ieder weet
wil die Kerk van Zuid-Afrika een centrum maken van, wat zy
noemen, Evangelisatie, een toevluchtsoord voor de Paus van Rome.
Nu gaat die school achteruit, maar als Hollandsch de hoof dtaal
wordt in bet Seminary, clan gaan er minstens 80 weg, van ons naar
de Roomse. Nu moeten wy dus waken . . . . Zullen we nu om de
taal. onze kerk, onze godsdienst ten gronde werken in Pretoria,
neen, dat kan niet. Dus omstandigheden dwingen hem om Engelsch
op de voorgrond te zetten, ook maar voor een tyd, over drie of vier
jaren niet meer nodig . . . . by wil afzien van zyn persoon, by wil
achteruittreden, maar de vergadering moet weten, wat de gevolgen
zullen zyn, als de Hollandsche taal de hoofdtaal wordt, .... " 1 )
Hierdie pleidooi bet egter sy doel nie bereik nie, en na 'n kom.missie oor die saak gerapporteer bet is die volgende aangeneem:
.. I. Dat de Hollandsche taal geheel en al op de voorgrond zal
worden gesteld in de Kerkelyke School te Pretoria;
II. Dat de school zal veranderd worden in een jongens en
meisjes kostschool;
III. Dat de school volkomenlyk zal staan onder bet toezicht en
onder de zorg van de Kerkelyke Schoolcommissie, te worden benoemd door de Algemene Vergadering der Nederduitsch Hervormde
Kerk;
IV. Dat de naam der school (erop lettende hoe de Heer bet
volk der Zuid-Afrikaansche Republiek tot hiertoe heeft geleid)
voortaan zyn zal Ebenhaezer." 2 )
Die skool is dus van die predikant van Pretoria en die ander kommissie wat in werklikheid sake gcdryf bet afgeneem, en toe heeltemal gestel onder die toesig van die kerklike skoolkommissie. Verder is daar ook dadelik stappe geneem om die groot skuld wat op
die gebou was af te betaal en <lit te laat transporteer op naam van
die kerk.
DIE MOEITE MET MEDIUM.
Dit was hierdie kommissie wat in Aug. '82 3 ) du Toit en die
Regering genader bet om ondersteuning. Die vorige jaar, voor die
.A.lgem. Vergadering bet Ds. Bosman self reeds aansoek daarvoor
gedoen, maar omdat die brief eers in '82 behandel is bet die Raad
1
Notulen der Algem. Kerkverg. der Ned. Herv. Kerk, gehouden in Heidel)
berg, 28 Nov. '81, blss. 21, 22.
2)
do.; blss. 25. 26, 27.
3)
R. 4675/82; Argief.
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gemeen <lat <lit nie meer nodig sou wees na die reorganisasie nie.
Dit was tog nie so maklik om 'n deur-en-deur Engelse inrigting
somar volgens Kerkraadsbesluit in 'n Hollandse te verander nie en
daarby was die teenstand sterk. Die subsiedie was toe gevra vir
kinders wat ,, volstrek geen Hollands leer nie". 1 ) Die antwoord
van die Raad was negatief en die Supt. bet daar mee ingestem.
Nie lank daarna was daar weer 'n versoek; bierdie keer van die
Diocesan Synod van die Anglikaanse kerk in die Republiek. 'n
Deputasie bet die Supt. ontmoet en versoek om art. 7 in die wet
so te laat verander <lat ook subsiedie uitgekeer kon word vir kinders
van Engelssprekende ouers, wat Nederlands leer, maar <lit nie as
hulle medium kry nie. Op raad van die Supt., wat skynbaar bier
meer voor gevoel bet, bet bulle die versoek aan die V. R. gerig,
maar sander sukses.
Tog bet daar gou verandering gekom in hierdie strenge toepassing van Art. 7 in verband met Engelse skole, want in Julie
'83 2 ) bet weer 'n deputasie 'n onderboud met die Regering gevra
om subsiedie vir die Wesleyaanse skoal te kry. Die Supt. bet bulle
ontmoet en in die onderboud is 'n ooreenkoms getref omtrent die
hoeveelbeid Hollands wat gegee moes word om subsiedie te kan
ontvang. As resultaat is op 3 1 Julie 'n tydtafel ingestuur ter goedkeuring, maar die tyd vir Hollands gestel was nag nie genoeg na die
sin van die Supt. nie. Op 8 Ok. is 'n gerewiseerde een ingestuur en
die is aangeneem, want hierna vind ons dat die D. v. 0. die
1ekenings vir subsiedie van genoemde skoal uitbetaal bet. Uit die
tydtafel blyk <lat St. V. aan Hollands gegee bet 3 % uur per week een uur biervan was voorbereiding - en aan Suidafrikaanse geskiedenis en aardrykskunde 1 uur. In IV vir taal dieselfde maar geen
geskiedenis en aardrykskunde nie. In III 4U uur vir Hollands hiervan i uur voorbereiding - en geen geskiedenis of aardrykskunde nie. In St. I en II was geen Hollands gegee nie. Hiermee was
die Supt., of sy plaasvervanger - du Tait was weg met die Deputasie
na Europa - tevrede, en art. 7 van die wet bet onveranderd bly
staan.
DIE SNELLE VOORUITGANG ONDER DU TOIT.
Die normale ontwikkeling van die onderwys onder die wet bet
snel vooruitgegaan. Die groat aktiwiteit van die Supt. en die groat
1)
2)

T. 4/n.00; B. l 25/82, Argief.
T. 2/2117; B. 525/83, dd. 31-7-83; Argief.
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vertroue wat by geniet bet , was die booffaktore in die sukses en
die nasionale selfbewussyn bet daar nie weinig toe bygedra nie.
Orals bet skole begin en aan die end van '8 2 was die aantal meer
as wat dit ooit tevore gewees bet, en die wet was nog maar 9 maande
in werking. Die eerste verslag van du Toit, d.i. oor '82, was 'n
ware oorwinning. Die toename van die aantal skole en leerlinge
was besonder snel. Die aantal skole bet gestyg van 9 tot 43 en die
rol van 206 tot 872. 1 ) Tog is die aantal nog nie groter as die wat
gedurende die tussenperiode bereik is nie, maar hierby moet in aanmerking geneem word, dat beelwat van die grootste skole, wat
destyds getalle opgemaak bet, t9e buite die wet geval en daar buite
bly bestaan bet, sodat die toe11ame vir 'n groot gedeelte aantoon,
kinders wat toe vir die eerste keer onder die Goewermentstelsel val.
Dit blyk veral uit die verdeling van skole oor die dorpe en die
platteland. Waar daar aan die end van 'Bo van die 23 skole net 4
·wykskole was. is daar toe uit die 43 nie minder as 34 wykskole nie,
m. a. w. daar bet 30 nuwe wykskole gekom of gedeeltelik is
bestaandes onder die wet opgeneem. Die Supt. rapporteer dat daar
vir 35 skole nuwe geboue op- of ingerig is. 'n Sekere bewys dat die
doel wat du Toit so duidelik vooropgestel bet, die bereik van die
kind in die distrikte, tog wel moontlik was. Die wysbeid van die
stap om geen mienimum aantal kinders te stel nie, soos in die vorige
wette wel gedoen is, kom bier ook aan die lig, want dis seker <lat 'n
hele paar van die tans ondersteunde wykskole ender die vorige wet
nie vir steun in aanmerking sou gekom bet nie, want die aantal
leerlinge was in baie gevalle minder as l 2. Die ses wykskole in
Utrecht b.v. tel maar 54 leerlinge. Hierdie jaar bet die dorpe subsiedie getrek vir 271 Ieerlinge en die platteland vir 601"dus meer as
tweemaal soveel, terwyl daar vir '8 l uitgetrek was: vir dorpskole
£ 4 I 9 I en vir wykskole slegs £ 5 5 2.
Gedurende die jaar bet hy 3 1 skole geinspekteer. Op elke inspeksiereis bet hy skole gestig. Dat die onderwys gewaardeer was, blyk
uit die feit dat daar op die meeste skole by die inspeksie 1 oo % van
die kinders teenwoordig was. Na sy eerste reis bet by ,,teneinde
mingeoefende onderwyzers een leidraad aan de hand te geven, eenvormigheid te bevorderen en inspektie te vergemakkeliken" standerds
opgestel vir die onderwys. 2 ) Hierin was die werk van St. I. tot en
met St. VI in bree trekke aangegee en ook sommige skoolboeke,
1)
2)

Die verslag is gepubliseer in St. Crt. III. I 16 van 3-5-83.
St. Crt. do.
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maar in die meeste gevalle was die keuse aan die onderwyser oorgelaat. Vir Rekene word b.v. aangegee ,,Uw en myn cyferboek".
Hierdie indeling verskil van die standerds deur Lyle opgetrek 1 )
hoofsaaklik in die vereistes vir taal en godsdiensonderwys. In St.
IV, V en VI mog Engels of Duits as vreemde taal onderwys word.
Bybelgeskiedenis, kerkmusiek en in St. VI nog kerkgeskiedenis bet
bier 'n ruime aandeel gekry. Dit bet egter lank geduur voor bierdie
suggesties, selfs alleen maar wat die godsdienstige dee! betref, algemeen uitgevoer is.
EENVORMIGE SKOOLBOEKE.
Een van die grootste probleme was doelmatige leerboeke, want
voorbeen was die boofsaak tog maar Engels gewees, en van die
paar Hollandse boeke wat voorbande was, bet dit moeilik gegaan
om twee eksemplare van dieselfde boek te kry. Dit bet du Toit clan
ook dadelik gevoel en nog voordat by permanent aangestel was,
bet by die komitee in Holland al laat weet dat skoolboeke bier
welkom sou wees. Na sy aanstelling is daar clan ook 'n groot
hoeveelbeid bestel, en by bulle aankoms was bulle meer dan
dringend nodig. Die Nederlandse Vereniging bet in antwoord gratis
£ 1 oo se waarde in boeke oorgestuur en die is weer gratis aan die bestaande skole uitgedeel. 2 )
Skoolboeke in Hollands was feitlik alleen in Holland verkrygbaar,
maar ook alleen vir Hollandse kinders geskryf. Du Toit le daarom
in sy eerste rapport daar nadruk op dat vir die Transvaal 'n eie
stel skoolboeke nodig is. Ook suggesteer by dat ons bier 'n vereenvoudigde Nederlandse taalkunde nodig bet.
Hoewel die nood so dringend was is daar byna volle twee jaar
verbygegaan voor die onderwerp weer aktief opgeneem is - ons
sal later sien waarom. Pas in '84 roer by die onderwerp weer aan
en by wil toe dat aanmoediging gegee sal word aan prospektiewe
skrywers in die vorm van uit te -lowe premies. Die plan is deur die
Raad opgevolg. 3 ) Op bierdie prysvraag bet die volgende jaar twee
rekenboekies ingekom, en 'n kommissie is aangestel om bulle te
beoordeel. Omdat daar vir geskiedenis en aardrykskunde niks ingekom bet nie, is daar opnuut en afsonderlik pryse voor uitgeloof.
1)

2)

3)

Sien Appendix A. van sy verslag.
T. 2/2117 Argief.
Volksraadsnotule van Junie '85, art. 400.

143

Die gen. kommissie bet die rekenboek van J. R. Joubert, onderwyser in Potchefstroom aangeneem. Ook in Holland sou ondet
aanmoediging van die Nederl. Veren. meegedoen word aan die
oproep en in Mei '87 is die aanbod ingekom van mss. om reken- en
aardrykskunde-boeke te !ewer. Die eerste was al oorbodig, maar die
aanbod vir aardrykskunde en geskiedenis is aangeneem. 1 ) In '88
bet die mss. ingekom en ieder volgens 'n latere besluit aanbeveel vir
'n bonus van £ 50.
Daar bet egter nog baie vertraging gekom en du Tait was al vir
goed van die toneei voor daar iets in die gees van sy voorstelle
algemeen in gebruik gekom bet.

INSPEKSIE DEUR DU TOIT.
Die eerste inspeksierapporte van du Toit is baie belangrik om
c:ms 'n insig te gee in die ware toestande van die dae. Dit blyk dat
baie van die skole tog maar bly werk bet vir die algemene doel van
die destydse plattelandsonderwys, die aanneming. Swartbord en
tydtafel was gewoonlik afwesig. Baie aandag was gegee aan sing
uit die kinderharp. Psalme, Gesange, bybelgeskiedenis, en Sondae
katkisasie. Aan skryf en reken op die lei was ook wel 'n bietjie
aandag bestee: Soms was die leerlinge byna volwasse mense en die
skool dikwels 'n groot katkisasie. 2 )
Die vooruitgang van die onderwys wat in so'n groot mate te
danke was aan die onvermoeide werk van die Supt. is tenvolle
waardeer deur die Regering. Omtrent die onderwysrapport was daar
clan ook feitlik geen bespreking in die Raad nie.- Die lengte van die
bespreking van die onderwysrapport in die Raad was gewoonlik
'n taamlik goeie norm van die populariteit van die Supt. en die
tevredenheid met sy werk. Hoe minder woorde, hoe beter - gewoonlik.
Twee punte van belang is gedurende die bespreking deur die
Supt. aan die Raad meegedeel en stilswyend goedgekeur.
Ten eerste bet die Supt. opgemerk dat die enige punt wat moeite
gegee bet was, hoe Engelse skole, waar ook Hollands geleer was,
moes behandel word in verband met subsiedie. Art. 7 se by is nie
1)

Volksraadsnotule: art. 288 van 24-5-87.
Van nou af word die rapporte gereeld elke jaar in die St. Crt. gepubliseer
as dee! van die verslag van die Supt.
2)
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so duidelik daaromtrent nie, maar gelees in verband met art. 4 meen
by, kan daar geen twyfel bestaan nie dat Hollands die medium moet
wees as 'n skool subsiedie wil ontvang. Ons bet reeds gesien dat
hy in die praktyk anders beslis bet.
Ten twede, se by is dit gevra of die skoolbestuur of wel die
onderwyser die subsiedie moes ontvang. Maar met die oog op die ...
feit dat die onderwyser 'n honorarium vir -verdienstelike werk kry
kan daar volgens horn geen twyfel bestaan dat die besture die sub·
siedie moet ontvang. Ons volg nie die logika in die laaste argument
nie, die Raad bet dit skynbaar wel gedoen, want die subsiedie is
sonder uitsondering .aan die kommissies, uitbetaal.

DIE SUPERINTENDENT EN DIE POLITIEK.
Daar was nie baie mense in die Republiek van sy heldere intellek en genial~ aanleg nie, daarby was hy 'n gevoelsmens en baie
impulsief, die gewone attribute van geniale karakters. Sy buitengewoon goeie oordeel kon hulle baie goed gebruik en sy posiesie as
hoofamptenaar en sy bevriendheid met die President bet horn
gedurig in noue aanraking met die Regering gebring.
In die begin van '83 bet Dr. Jorissen, toe staatsprokureur, ses
maande vzrlof gekry, en omdat hy ook Engeland sou besoek bet
by semi-offisieel die opdrag gehad om Lord Derby, die Minister
van Kolonies, te pols omtrent 'n wysiging van die Konvensie van
Pretoria. Laasgenoemde bet toegestem om 'n Transvaalse deputasie
cmtrent die saak te ontmoet. In Jorissen se afwesigheid bet du Toit
!bewerk dat by - Jorissen - ontslaan is en du Toit bet toe self
die geleentheid gekry om as lid van die Deputasie Europa te
besoek. 1 ) Die algemene opienie omtrent die handelwyse van die
Supt. in hierdie saak was afkeurend. Dit was o.a. 'n skande genoem
deur byna alle blaaie - Engelse sowel as Hollandse - met uitsondering van Di Patriot, die blad van du Toit wat 'n driekolomartiekel publiseer met 'n opsomming van 23 beskuldigings teen Dr.
Jorissen om te bewys dat sy ontslag regverdig was. Die naam van
die samesteller van hierdie sonderegister bet daar nie bygestaan
nie; dit was dan ook beeltemal oorbodig. Die Zuid Afrikaan noem
dit die .. lafste armsaligste beskuldigings". Op I 8 Aug. '83 is du Toit
tesame met President Kruger en N. J. Smit na Engeland en die
1)

Memoirs of Paul Kruger: bis. 197.
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vasteland vertrek. Onderwyl bet die sekretaris van die Departement
soveel moontlik sake behartig.
DIE STUDIE VAN TRANSV ALERS IN NEDERLAND.
Holland, wat so baie belang gestel bet in die onderwys in die
Republiek. bet die geleentheid gebruik om goed op die hoogte te
kom van benodighede alhier. en die Ned. Z. A. Veren. bet die
Deputasie gevra hoe hulle die onderwys in die Republiek die beste
kon help. Aan die hand van hulle advies is besluit om 'n fonds te
stig, die rente waarvan gebruik sou word om studiebeurse aan
Nederlandse Uniwersiteite of Politegniese skole te stig vir jong
Transvalers. 1 ) Met nadruk is deur die Deputasie ook versoek om
die wet op die Hoer Onderwys in Nederland so te wysig dat Afrikaanse seuns in die Algemeen en Transvaalse in die besonder die
geleentheid sal he om hulle studie aldaar te kan aanvang en eindig.
Du Toit bet die tyd wat by nie met feesmale of ander sake besig
was nie, nuttig bestee deur die besoek van verskillende leerinrigtinge;
die kennis neem van die nuutste sisteme; die ondersoek van die beste
leerboeke; die konfereer met opvoedkundiges en onderwysers. 2 )
Dit was dus nog moontlik dat die Republiek baie voordeel kon
getrek bet uit die besoek van die Supt. aan Europa.
In Fehr. '84 is die Konvensie van Londen geteken en die 28ste
Julie is die Deputasie in Pretoria teruggekeer. Paul Kruger bet 'n
nuwe staatsprokureur uit Holland saamgebring in die persoon van
Dr. Leyds.
Omdat du Toit 'n jaar afwesig was, bet sy voeling met die
onderwysloop alhier verswak. Tog bet by in 'n paar dae sy rapport
oor '8 3 geskryf en voor die Raad gebring.
MINDER SNELLE VORDERING.
Op 15 Sept. '84 bet die President voorgestel om genoemde
rapport onmiddellik te behandel 3 ) omdat du Toit op die punt
gestaan bet om in <liens te vertrek - dit was nie in <liens as Supt.
nie - m.a.w. die saak moes nog die selfde dag klaar. Vir lang
diskussies was daar dus geen tyd nie. Dit was glad nie so'n bevre1

2

)

)

3)

't Nieuws van de Dag: 28 Maart r884.
Vermeld in die rapport oor '83: St. Crt. IV. r87 van 4-9-84.
Volksraadsnotule: art. 466 van r5-9-84.
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digende dokument as die vorige nie, en dit nie alleen wat samestelling betref nie, maar ook wat betref vordering van die onderwys.
Die skole bet toegeneem van 5 3 tot 7 2 die kinders van 1o1 2 tot
141 o. Dis duidelik dat du Toit se aktiwiteit op ander gebied die
onderwys baie skade aangedoen bet. Van April tot Des. '83 is die
aantal kinders min of meer dieselfde gebly en dit nogal na daar
Engelse skole teen die wet in onder die stelsel opgeneem is.
Die verdeling van die skole tussen die dorp en die distrikte bly
gebandbaaf. Vergelyk ons dit met die vorige jaar dan sien ons dat
daar selfs 'n paar dorpskole opgebou bet te bestaan, terwyl die te
L ydenburg nog maar drie kinders oorgebou bet. 1 ) Engelse skole
buite die wet om bet nog steeds baie van die kinders weggetrek
tengevolge van die ou voorliefde vir Engels.
Van baie meer gewig is die feit dat daar teenoor die 8 dorpskole
met 3 20 kinders nou gestaan bet 64 wykskole met 1080 leerlinge.
Die plattelandskole bet dus toe ruim driemaal soveel ondersteuning
van die Goewerment ontvang as die dorpskole. Die rol van die
wykskole was gestyg van 601 tot 1080. Weer bet die Supt. aanbeveel om die dorpskole 'n ekstra toelae te gee. Hy bet n.I. vroeer al
voorsien dat sy wet die dorpskole wat steeds Goewermentsonderwysers gebad bet, nie gunstig sou beinvloed nie. Die doel was om
bier die aktiwiteit te verboog, miskien ook om die attraksie van
die Engels teen te gaan. Die Raad was bierteen, dit was weer die
opposiesie van die plattelandslede teen die voorkeur aan die dorpe.
Gedurende die kort bespreking was daar tog al 'n paar gevalle
waar lede nie tevrede was nie. Gekla was daar teen die ontbieding
van onderwysers uit die kolonie, oor ,,bulle nie selfstandig was
nie." 2 ) Ook is die Supt. berisp omdat regstreeks teen die wet in
subsiedie toegeken was aan Engelse skole en die Regering bet opdrag
gekry om ,,de wet stiptelyk toe te passen."
Na sy terugkeer uit Europa was die Supt. meer dan ooit in die
politiek geinteresseer. Hierdie tyd was die Westergrenskwessie in
volle gang, en sy aktiwiteit in verband biermee bet die land in
groot moeilikbeict gebring 3 ) en die uiteindelike ondergang daarvan
verbaas. 4 ) Du Toit se politieke loopbaan was toe op 'n end, nie
dat by dit vrywillig opgegee bet me, want waar by kon was by
1)
2)

S)

4)

do. art. 468.
Volksraadsnotule: artt. 748, 749 van 15-9-84.
St. Crt. IV, I 89 van I 8-9-84.
J. D. du Tot: aangeh. w; bls. 256.
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nog altyd by die vergaderinge van die U. R. al bet by daar ook
niks mee te maak gehad nie. Sy populariteit was egter weg en die
verlore respek bet horn al dadelik in die onderwys weerspieel. Die
jaar '8 3 was geeindig met 141 o leerlinge, maar aan die end van '84
was daar slegs 1126.
Nieteenstaande die Raad se instruksies om die wet stiptelik uit
te voer was hy openlik oortree, en selfs bet die Supt. in sy rapport
'n geval meegedeel waar hy besluit bet om subsiedie toe te ken aan
die W esleyaanse skool, waar die medium nie Hollands was nie.
By die skole begin daar al 'n verbetering waargeneem te word,
wat organisasie en skoolbehoefte betref. Swartborde en Tydtafels
kom al meer in gebruik. 1 ) Tog was daar in die Raad op gewys
dat baie swak onderwysers nog in <liens was. Die aanhou van I
1
hierdie is sterk deur President Kruger verdedig omrede die arm mense
2
geen duurder onderwyser kon bekostig nie. ) Aan hierdie houding
van die President was dit te danke dat daar so baie feitlik onbe~
kwame onderwysers in di ens gebou was; aan die ander kant was
sy argument heeltemal op die praktyk gebaseer en dit was werklik \
die geval onder die subsiediestelsel dat arm mense met bebulp \
van die subsiedie wat hulle ontvang bet, nog 'n swak meester kon 1
huur, terwyl hulle by toepassing van hoer kwalifikasievereistes nie 1
die fondse sou besit bet om een te bekostig nie.
Soos te verstaan, bet die opening vir gratis onderwys al gou aan~
leiding gegee tot misbruik. Die Raad bet toe gestel <lat behoeftige
ouers voortaan 'n sertifikaat sal moet voorle deur Landdros of
Veldkornet, in oorleg met die betrokke kommissie, afgegee.
Na die fiasko van '84, beide in die politiek en die onderwys,
bet die Supt. weer meer aandag aan sy werklike werk bestee en die
gevolg was dadelik merkbaar, want in '85 is die aantal kinders
byna verdubbel. Daar was toe ook 5 7 skole gei'nspekteer en die
vermeerderde rondreis van die Supt. in verband hiermee bet baie
met die vooruitgang te doen gehad. Die dorpskole was toe ook oor
hulle slegste punt been en bet hulle al begin aa}\pas by die sub~
siediestelsel. Art. 7 is egter nog sistematies oortree, hoewel die Supt.
rapporteer dat hierdie keer die wet ,,stiptelyk" toegepas is. 8 )
Toe die gevoelens van kort na die oorlog weer afgeslyt was,
JI

1)
Sien b. v. die inspeksierapport oar die skoal van Mnr. J. R. Joubert te
Patch: St Crt. V, 226 van 20-5-85.
2) Volksraadnotule: art. 400 van 1885.
B) St. Crt. VI. 278 van 19-5-86.

bet die vordering van Engels weer algemeen geword. In Potcbefstroom bet Dr. Kan, lid van die kommissie die saak ondersoek
en tot die gevolgtrekking gekom dat Hollands sterk agteruitgaan
en dat Engels baie meer aandag geniet. 1 )
DIE SUPERINTENDENT OP DIE AFDRAANDE.
Al meer en meer aanmerkings begin gemaak te word op die Supt.
en sy werk, slordige administrasie, oorbaaste skoolinspeksie, ens. 2 )
Ou dinge is weer opgebaal. 3 ) In '86 is by weer openlik in die pers
beskuldig 4 ) en in memories aangekla 5 ) , terwyl die Algem. Verg.
van die Geref. Kerk 'n klag ingestuur bet omtrent sy kuiperye in
kerksake. 6 ) Hy was toe snel op die afdraande d.i. wat sy morele
verpligtings betref, want sy finansiele belange bet hy goed bebartig.
Toe in '86 die rykdom van kwartsriwwe op die Witwatersrand
bekend geword bet, bet die goudkoors ook die Supt. aangetas;
reeds in '84 bet hy goudkwarts met horn saamgeneem Europa-toe. 7 )
In '86 bet by saam met sy broer en ander die Pretoria-Paarl Goudmyn-Maatskappy gefloteer, met 'n geregistreerde kapitaal van
£ 60,000 waarvan £ 25,000 sou betaal word aan eienaars (ongenoem) van 100 kleims van die plaas Langlaagte. 8 ) S. J. du Toit
was een van die Direkteure en tewens 'n aandeelbouer. Dit was
deur sy toedoen veral dat baie mense bulle geld daarin gesteek bet. 9 )
Hy was clan ook die siel van die saak. Dag en nag was hy in die
weer om daarvan 'n sukses te maak. 10 ) Aan onderwys bet by
temidde van bierdie besigbeid nie soveel aandag gegee nie, en wat
by daaraan gedoen bet was minderwaardig.. Die publiek bet dit
nie stil aanskou nie en gou bet proteste daarteen in die pers begin
verskyn. 11 ) Groot was die verontwaardiging dat hy temidde van
The Transvaal Advertiser: 28-12-86.
Volksraadsnotule: art. 404 van '86.
3)
J. D. du Toit: aangeh. w; 261, 2, 3. De Volksstem: 26-3 -85.
4)
De Volksstem: 26-10-86.
5)
0.a. die memorie op 8-10-86 te Lakenvlei - by Belfast - opgeste!.
6) Sekere afva!lige lede van die Gereformeerde Kerk bet hy gesterk in hulle
houding, hulle in verbinding gestel met 'n antler predikant, en onder valse voorwendse!s aan hul!e die sakrarnente bedien.
1)
J. D. du Toit; aangeh. w; bis. 265.
B) The Transvaal Advertiser: 13-9-86.
9)
S. J. du Toit, V.D.M.; Die Bybel in Afrikaans: bis. 28.
10)
J. D. du Toit: aangeh. w; bis. 265, 266.
il)
De Volksstern: Des. '86.
1)

2)

<lit alles nog gereeld sy salaris as Supt. van 0. getrek bet. Dit alles
bet nie baie goeds voorspel vir die jaarverslag oor '86 nie. Die
statistiek lyk by die eerste oogopslag nie baie ongunstig nie, maar
by nadere ontleding wys_dit tog op vertraging so nie op gedeeltelike
stilstand nie, boewel die laaste op 'n bandige manier verberg skyn
te wees. Die vorige jare was die kinders, wat as ongenoegsaam
opgegee was, nie by die totaal getel nie maar afsonderlik geplaas
omdat vir bulle geen subsiedie uitbetaal was nie; bierdie jaar is
hulle wel by die totaal getel, wat dus 'n valse vergelyking en nie'
die ware posiesie gee nie. Neem 'n mens dit in aanmerking dan kry
ons vir die bele jaar 'n toename van 2 skole en r oo kinders. Daarby
kom nog <lat die aantal gratis leerlinge hierdie ja~r gestyg bet tot
r 5 persent van die totaal.
Toe die verslag in Mei '87 deur die Raad bebandel is, is die
Supt. dadelik aangeval. Verwys was na verskillende memories
omtrent sy doen en late; skole was nie meer geinspekteer nie, briewe
nie beantwoord nie, rapporte van plaasvervangers en kommissies
was sonder diskresie aangeneem, onderwysers was onbekwaam,
skoolkommissielede onnosel, onderwysers bet state vervals, ens. 1 )
Dit was die ou boere manier: as die Supt. iewers iets doen wat
bulle nie goed vind nie, clan sal bulle nie dadelik op die daad afklim
nie, maar swak plekke soek in sy werk, wat daardeur beinvloed
moet wees. Maar bierdie keer sou dit verder gaan, want temidde
van dit alles bet die Supt. gevra om 'n ekstra klerk, en dit bet 'n
paar persoonlike aanvalle uitgelok. 2 )
Uit die 95 skole was daar bierdie keer 80 gei'.nspekteer en biervan
se du Toit dat by vir 42 verantwoordelik is. 'n Ontleding van sy
inspeksie bet in die Volkstem van 9 Mei '87 verskyn. 20 van die
skole wat by se, dat by gei'.nspekteer bet was gedure)lde die inspeksie
gesluit, en van die origes was daar net drie buite die Pretoriase
distrik. Die pers bet toe ook begin aandring op 'n kommissie van
ondersoek. 3 )
Die rapport van '86 was, wonderlik genoeg, vergesel van 'n
,,Historiscb Overzigt van bet Staatsscboolwezen in de Z. A. R." 4 )'
Hierdie oorsig wat dus in '5 2 moet begin, bestaan uit r 2 artiekels
wat regstreeks, baie daarvan letterlik, oorgekalk is uit die verslag
1)
2)
3)
4)

Volksraadsnotule: art. 246 van '87.
do. 249 do.
De Volksstem van 2 5 Mei I 8 8 7; inleidingsartiekel.
V olksraadsnotule van '8 7 ; by verslag oor die Onderwys.
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van Dr. Lyle en in slegs een daarvan, No. I I, erken by die oorname.
Die I 2de artiekel is 'n sitaat uit kennisgewing 386/79 van Shepstone. Die artiekels korrespondeer min of meer as volg: - No. I
van du Tait met 8 van Lyle; 2 met 2 en 3; 3 met 5; 4 met 6 en 9;
5 met 8 ; 6 met Io en I I ; 7 met r 2; 8 met I 3 ; 9 met I 4: I o met
52. 53 en 54; en I I met 55. Hierdie selfde oorsig bet du Toit die
volgende jaar geneem as die inleiding vir 'n artiekel .. vir koerant
of tydskrif" waarin by sy wet en die vordering onder sy beheer
ophemel.
GEDWONGE BEDANKING VAN DU TOIT.
Na al die sensuur was die posiesie van die Supt. onhoudbaar.
Op I 4 Jan. '8 8 bet by sy bedanking ingedien, 1 ) nie uit oortuiging
van die onhoudbaarheid van sy posiesie nie, maar deur dwang van
·hoer hand, want die V. R. bet 'n wet gepasseer, waarvolgens
'amptenare nie meer direkteure van Mynmaatskappye mog wees nie,
en die wet is terugwerkende krag gegee. In 'n interview met die
verteenwoordiger van die Transvaal Observer noem hy die bepaling
.,a stipulation to which I could not bind myself. It simply meant
whether previously made arrangements - more especially financial
arrangements - were to be broken or not, and as you are aware.
financial arrangements are not so lightly broken. . . . I could not
conscientiously be unfaithful to engagements previously made, and
had not the liberty to defy the law by remaining a civil servant. .
The law I could not trespass, and my engagements I could not
break there was nothing but to resign." 2 ) Maar nog 'n rede bet
du Tait gegee vir sy bedanking in .. Die Bybel in Afrikaans",
'n werkie waarin by proewe van vertaling van sekere ged~eltes uit
die bybel gee, maar o.a. ook 'n verdediging van sy skoolwet sowel
as van sy goudspekulasies. As rede vir sy bedanking gee by bier die
feit dat hy aangesoek was om deel te neem aan die Bybelvertaling
'deur die Genootskap van regte Afrikaners .
.. Met di roeping van di Genootskap voor my bet ek 'n gelofte
vir God gedaan: as di Here my segen binne een sekere tyd en tot
een sekere bedrag, dat ek net genoegsaam daaruit myn huisgesin
kan versorge, dan sou ek vir alle betrekkings bedank. en my wy an
di Bybelvertaling. Toe di tyd gekom was hou ek rekenskap van
1)

2)

Volksraadsnotule: art. 486 van '88.
Transvaal Observer: r 2-5-88.

myn rentmeesterskap en bevind dat di Here my bet dubbel soveul
gege had as di bedrag deur my gestel (sy besittings was toe
£ 140,000 - Die skrywer). Daarom bet ek toen bedank as Superintendent, en sedert was myn ernstige .... "
In '8 9 nadat by all es veilig - soos by meen - bele bet, bet by
na Europa vertrek vir private sake en met finansiele kommissies.
Behalwe aan die begin was sy roeping en plig, n.l. die onderwys.
bysaak. Hy was dit wat vir die eerste keer die onderwysstelsel tot
die volk gebring bet, en dit tot in die verste distrikte. Betreklik
gespreek bet by baie meer sukses gehad met die onderwys in die
Republiek dan enigeen van sy voorgangers. Die tragiese vir die
onderwys was egter dat 'n man met so'n goeie verstand, so'n heldere
insig in sake, so'n groot persoonlike invloed en so'n geniale aanleg,
ook so ryk bedeeld was met die foute en swakbede van die genie.
Was dit moontlik gewees vir horn om sy rustelose, aktiewe gees te
'bepaal alleen by die onderwys, en nie by politiek, kerk, goud- en
bandelspekulasies nie dan sou dit moeilik gewees bet om te se
hoe groot die vooruitgang sou gewees bet.

H. STIEMENS WAARNEMENDE
SUPERINTENDENT.
Na die bedanking van du Toit bet H. Stiemens, sekretaris van
die Dept.. opgetree as waarnemende Supt. Die sisteem bet presies
dieselfde gebly, alleen was hy, wat die middelpunt van publieke
sensuur en haat gevorm bet, oorboord, en die vordering bet toe met
groot spronge deurgegaan. Die verslag oor '8 7, reeds deur Stiernens
uitgebring, toon nog geer; groot verandering aan nie. Baie kentekenend van die onvaste omstandigbede is die feit dat, boewel daar
aan die end van die jaar maar I I 6 skole was, daar gedurende die
hele jaar tog 248 vir 'n korter of !anger tyd bestaan bet. Dµs baie
van die skole is nog van die rondgaande soort, wat natuurlik nie
volgens die vasgestelde standerds werk nie, maar meer die aannemingsvereistes tot doel gestel bet. Die jaarlikse trek bosveld-toe is
ook vir heel wat skommeling in die syfers verantwoordelik. 1 )
Die inspeksie was bierdie jaar weer onbevredigend, synde net 49
uit die I I 6 skole gei:nspekteer. Die bonoraria vir verdienste was vir
onderwysers ook maar 'n wisselvallige iets, want as 'n skool vir
1)

Sien inspeksierapporte oar '86.

jare nie ge'.inspekteer was nie, dan was alle kans om erkenning te
kry weg. In verband biermee beveel Stiemens aan om 'n inspekteur
te benoem; dieselfde suggestie was die vorige jaar ook deur een van
die lede in die Raad gemaak. Die idee was egter nog te nuut en die
President bet die algemene opienie weergegee, waar by opgemerk
bet dat die Supt. dan maar iemand anders kon stuur en die uit sy
reistoelae betaal. 1 ) Geen inspekteur is dus toegestaan nie.
Stiemens bet nog 'n twede verandering voorgestel; dit was 'n
skema om onderwysers aan te moedig om bulle kwalifikasies te
verbeter. 'n Jaarlikse toelae was voorgestel: - n.I. £ 50 vir 'n derde,
£ I o o vir 'n twede en £ 1 5 o vir 'n eerste kl as sertifikaa t ; di t aan
die onderwysers uit te betaal. Dit was nie uit 'n finansiele standpunt
wat die voorstel geopponeer was nie, want met die snelopenende
myne was daar geld in oorvloed. Die Raad was egter teen die beginsel en die President bet beweer dat dit sou lei tot die staatskool en
gevolg sou word deur verbanning van die bybel daaruit. 2 ) Van
bierdie punt was die President nie af te bring nie. Die groat uitgawe
wat bier later deur veroorsaak kon word bet niemand aangeroer nie.
Stiemens bet ook gekla oor die laat inkom van die driemaandelikse state en by wou die kommissies dwing om meer aktief op te
tree, maar bier bet by ook die wind van voor gekry, want die
President bet beweer dat die onderwys vry was en onder opsig van
die kerk en dat strenger reels dit weer onder die staat sou bring,
ens. 3 )
Stiemens bet amper gely onder die sonde van sy voorganger en
die grootste gedeelte van die rapport was gewoonweg vir kennisgewing aangeneem, terwyl byself 'n paar bitsige opmerkinge van
die President moes boor, wat feitlik aan du Toit beboort gese te
gewees bet. 4 ) In die verlede was Krugei: nie altyd 'n bewonderaar
van Stiemens gewees nie. 5)
By die instroming van mynwerkers was die Engelse taal. wat die
Supt. nie eers as medium op die Ebenbaezer-skool kon uitgesluit

1

Volksraadsnotule: art. 497 van '88.
do. 502.
3)
do. 492.
4)
do. 519.
Ii) In I 862 bet Kruger 'n petiesie aan die regering ·gestuur waarin by aandring op die ontslag van Stiemens as Goewermentsonderwyser. ..Omreden dat wy
hem beschouwen als een mensch die zich door zyne daden en schryven alle achting
en vertrouwen heeft onwaardig gemaakt."
)

2)
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kry nie, sterk in invloed toegeneem, en die Regering bet besluit om
hierdie gebruik by wetgewing teen te gaan. Met hierdie doe! is
dieselfde sitting nog aangeneem Wet ro van 1888 ,,Op bet gebruik
der Hollandsche Taal". Siende dat die Regering op die skole,
waar pressie, deur weiering van subsiedie maklik was, nie eers
Afrikaners kon kry om Hollands te gebruik, was dit duidelik dat
die wet nooit streng toegepas sou word nie. Dis vir ons belangrik
as 'n teken van die naderende stryd.
Wat onderwys betref was '88 'n jaar van baie snelle ontwikkeling, die snelste wat nog ooit geregistreer was. In '87 was die eindsyfer 116 skole met 2947 leerlinge, maar toe was dit r 79 skole
met 4375 leerlinge; die laaste dus 'n vermeerdering van 48%.
Van die 179 skole was maar weer net 74 geinspekteer, maar toe
die punt in die Raad ter sprake gekom bet, was die troefkaart
hierdie keer in Stiemens se hand, want toe een van die lede op 'n
verklaring aangedring bet, is die dan ook gegee: - ,,De waarnemende Superintendent zeide dat er van die 7 4 scholen 20 waren
geinspecteerd door den Predikant van Lichtenburg. Spreker had
daarvoor betaald en nadat by dat gedaan had, had hy lang niet
genoeg meer over voor zyn reiskosten. Er geld by te leggen had by
ook bezwaarlyk gevonden". 1 ) Hierdie antwoord was afdoende en
dadelik is besluit om twee inspekteurs aan te stel: 2 ) dus die eerste
inspekteurs onder die Republiek.
Dit skyn of daar van een of ander kant geagiteer is vir hoer
salarisse vir gesertifiseerde onderwysers - die steun van die Raad
van Eksaminatore is natuurlik ex officio gegee - en nieteenstaande
die duidelik uitgesproke opienie die vorige jaar, was die voorstel
weer in die rapport maar nou in 'n gewysigde vorm, waarskynlik
om by President Kruger ve.rby te kom, en aanbeveel was om die
somme van £ 50, £ roo en £ 150 toe te ken aan kommissies, na
gelang hulle een derde, twede of eerste klas onderwyser benoem.
'n Vreeslike lang diskussie bet hieruit ontwikkel en daaruit leer
ons baie omtrent algemene toestande en opvattinge. Die idee dat die
dorpe daar meer by sou profiteer bet die tonge dadelik losgemaak.
F. G. H. Wolmarans bet o.a. gese: ,, We beginnen heden door bet passeren van zulk een besluit
hiermee, dat we de geexamineerde onderwyzer, door hem extra

1)

2)

Volksraadsnotule: art. 381 van '89.
do. 38 I.
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subsiedie te verlenen den voorkeur geven boven anderen. Doet een
onderwyzer examen dan weet by dat zyn titel hooger staat. Nu komt
zulk een geexamineerde onderwyzer by een arme, maar kan die hem
in dienst nemen? Neen, by vraagt te veel, en zyn titel geeft hem
daarop aanspraak. De arme moet dus naar een ander ongeexamineerd onderwyzer uitzien, die zyn kind redelyk kan onderwyzen
en die by ook betalen kan. Zullen we nu de onverrnogenden steunen
door aanname van dit voorstel? Z.i. zouden de geexarnineerden zich
wenden tot de vermogenden, zal bet by dit besluit blyven? Reeds is er
een paar jaar sprake van ondersteuning van geexamineerde onderwyzers - zal bet niet aanstaande jaar komen tot bet verzoek dat
niet geexamineerde onderwyzers geen subsiedie rnogen trekken? En
wie kan bet waarborgen dat zulk een verzoek dan zal worden
afgekeurd? Zoo zal bet van stap tot stap verder gaan, met bet oog
op de geexamineerde onderwyzers zal de subsiedie aan de ongeexamineerde ontzegd worden en bet einde zal zyn dat de armen geheel
verstoken zyn van onderwyzers. Zooals de toestanden nu zyn, is
bet bewys toch voorhanden, dat de onvermogenden nog in de gelegenheid zyn bun kinderen te doen leeren. Spreker zeide een
geexamineerd onderwyzer gehad te hebben en haalde in tegenstelling
met <liens onderwys bet voorbeeld aan van een arm vrouwtje, doorwien de kinderen in drie maanden tyd bekwaam waren gernaakt tot
bet Iidmaatschap. Door <lien ongeexarnineerden werd dus dikwels
goed werk gedaan en zouden we nu, zeide spreker, door bet besluit
te passeren de zaak zoo gaan opvoeren, dat we de eene party geheel
eronder laten om de andere bet voordeel van bet beter onderwys te
geven. Dan achtte by bet beter de gewone subsiedie per kind voor
allen gelykelyk te verhoogen, dan zal de arme man in de gelegenheid
gesteld worden een beter onderwyzer te bekornen dan by tot nu toe
heeft gehad".
Volgens hierdie toespraak sou dit dus moet blyk dat as 'n arm
man se 5 kinders rnoet laat onderwys, by 'n beter onderwyser sal kan
aanneem as die subsiedie verhoog word van se £ 3 tot £ 5 per kind
i.e. tot £ 25 p. j. as wanneer die Regering horn tegernoet korn met
'n toelae van£ 150 p. j. vir 'n eerste klas onderwyser. M.a.w. dis
vir die arm man beter om £ 25 te ontvang dan £ 150 plus £ 15.
"Dis hierdie argurnente wat geen steek hou nie wat tog die <lag gewen
bet.
In verband met die punt onder bespreking bet die President nog
op 'n baie belangrike praktiese moeilikheid gewys wat alle onderwys
destyds besonder bei:nvloed bet: -
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.. Een geexamineerd en godvrezend onderwyzer richt een school
op volgens wet. Nu is de grootste plicht .die wy te vervullen hebben
dat de leer des Bybels wordt onderwezen. De grote meerderheid
kan het niet doen of acht het niet nodig onderwys te doen geven
in de wetenschap; al zou nu die godvrezende geexamineerde onderwyzer geen kind willen achter stellen in de leer van de Bybel. 't is
eenvoudig zyn plicht om ook de wetenschap te onderwyzen en voor
zoodanig onderwys in beide is minstens 4, 5 of 6 jaar nodig. V oor
'dien tyd kan het gros der gemeente zyn kinderen niet la ten leeren.
Ze kunnen ze niet missen. Een geexamineerd onderwyzer kan een
gedeelte van zyn school toch niet wyden aan de godsdienst en het
andere aan de wetenschap. Ondersteunen we nu alleen de geexamineerden door de extra subsiedie, wat wordt er dan van de godsdienst
en de Kerk." 1 )
Na 'n diskussie, waarvan die notule altesame meer dan 20,000
woorde beloop is besluit, in die gees van die heer Wolmarans se
aanspraak, om die subsiedie vir alle kinders te verhoog en die honoraria vir verdienste te verdubbel.
Bedrog met die trek van subsiedie het nou ook veelvuldig geword.
So bet een skool b.v. maar 65 kinders terwyl daar tog 135 op die
register gestaan het, en vir laasgenoemde getal geruime tyd subsiedie
getrek is. Teneinde dergelike vervalsings teen te gaan is hierdie sitting
nog regulasies aangeneem wat stel dat V. R.-lede die reg sal he om
gesubsidieerde skole op enige tyd te besoek en geregtig is om alle
informasie te verkry, wat hulle nodig ag; dat geen subsiedie uitbetaal sal word vir kinders onder die ses jaar, en dat die toelae vir
gratis leerlinge alleen ontvang mag word vir kinders van gebrekkige
of oue en tewens onvermoende mense. Nieteenstaande hierdie beperkings en die strenger kontrole het die aantal kinders nog ewe
snel bly toeneem.
Die karakter van baie skole bly nag maar verbygaande. Soos die
President gese bet wou die meeste mense geen wetenskaplike onderwys he nie, die bybel was genoeg. Desember '88 was daar 225
skole; tog het daar gedurende die jaar 428 bestaan. Bogenoemde
bouding bly nag steeds die oorsaak.
Hierdie is die eerste jaar wat die inspekteurs hulle werk begin
bet. Daar hulle pas in die loop van die jaar aangestel is, was daar
maar 152 uit die 22 5 skole gei:nspekteer. Die inspekteurs beveel
aan om die aantal kinders per onderwyser tot 40 te beperk en om
1

)

V olksraadsnotule: art. 3 9 x.

die Supt. die reg te gee om persone wat hulle aanmeld as onderwyser, maar geen bewys van hulle bekwaamheid besit, te ondersoek
om te sien of hulle die werk sal kan verrig.
DU TOIT OPNUUT SUPERINTENDENT.
Stiemens was nog altyd waarnemende Supt. en die President bet
horn nie as geskik beskou vir 'n permanente aanstelling nie, en daarom was hy nog altyd op die uitkyk na 'n geskikte persoon.
Toe Ds. du Toit al sy sakies in die Tv. gereel bet en reeds een
skof buite Pretoria was, op weg na Engeland en Europa, bet Kruger
horn 'n bode agterna gestuur en laat terugroep. Hy bet waarskynlik
gereken dat die eks-Supt. toe weer tyd sou kan vind vir onderwyssake en horn opnuut die pos aangebied. ·Du Toit bet skynbaar een
of ander houvas op die President gehad, want dis duidelik dat hy
horn in 'n ander lig beskou bet as die gemeenskap, nieteenstaande
Dr. Leyds se invloed.
Du Toit kon nie somar ineens sy vasgestelde reis, met finansiele
kommissies, opgee nie, maar bet tog die betrekking aangeneem en
sou by sy terugkeer weer begin. 1 )
President Kruger bet horn by sy vertrek mondeling die opdrag
gegee om professore van naam in Holland, Belgie en Duitsland te
raadpleeg omtrent die oprig van 'n Uniwersiteit vir die Republiek,
,,naar landsaard en volksbehoefte, in aansluiting by ons tegenwoordig systeem van lager en middelbaar onderwys". 2 ) Hierdie
opdrag is deur du Toit uitgevoer en advies ingewin, maar ander
faktore was alweer teen horn aan die gang. Soos gewoonlik, was
hy 'n groot man vir spietse. Na aanleiding van een daarvan bet die
krante gerapporteer dat hy 'n skema aan die gang gesit bet om
Belgiese Rooms-Katolieke na die Republiek te laat immigreer. Dadelik
hierop bet van al kante proteste begin inkom in die vorm van
memories teen die aanstelling van du Toit as Supt .. ens. Afskrifte
hiervan is aan du Toit gestuur en by sy terugkoms alhier, omstreeks
Oktober '90 bet hy weer kopies gevra van alle memories wat teen
horn ingedien is, en tewens uitstel om te oorweeg of by die
betrekking van Supt. nog sou opneem.
In sy antwoord op die ontvangs van hierdie beskuldigings weer1)
2)

Argief.

Volksraadsnotule: art. 3 1 7 van '9 o. J. D. du Toit: aangeh. w: bis. 24 1.
Brief van S. J. du Toit aan S. J. P. Kruger: dd. London, 14-3-90:

157
spreek hy die bewering re Belgiese Katolieke maar stuur tegelyk sy
bedanking in as Superintendent. 1 )
Stiemens bet met sy verslag gewag, dinkende dat du Toit dit sou
uitbring daarom was dit hierdie jaar 'n paar maande laat.
Die nuwe stad Johannesburg bet snel begin ontwikkel. maar in
die meeste skole aldaar was onderwys gegee deur medium van Engels,
terwyl Hollands nie eers geleer was nie. Die toepassing van die wet
in verband met die medium was egter nog ewe laks as altyd, ~ant
'n dame wat in een van hierdie skole assistente was, en allenig
temidde van die Engelse - so bet die Dept. dit uitgedruk - die
Hollandse taal gehandhaaf bet, is 'n honorarium toegeken; dus moet
genoemde skool subsiedie getrek bet.
Stiemens bet met die verslag oor '8 9 daar baie beter afgekom as
ooit tevore. ,.Nog nooit" se die voorsitter van die Raad, toe hy horn
bedank, ,.had de Raad gelegenheid gehad een jaarverslag met zooveel
spoed te behandelen als dit. Spreker zelve schreef o.a. dit toe aan
de bekwame wyze waarop bet beheer der scholen was gevoerd". 2 )
Stiemens bet die voorreg gehad onder sy waarneming van die
Superintendentskap, die onderwys in die Republiek, sneller te sien
groei dan ooit tevore. In 1890 is hierdie groei nog versnel. Die goudvelde bet ook 'n stootjie begin bysit, maar nie in verhouding met
die bevolking aldaar nie.
Van die 276 skole was toe 232 geinspekteer. Dit was moeilik
om meer te doen, want die ontstaan en verd'Yyn van baie skole
maak dit onmoontlik. Van hierdie skole was daar 3 o dorpskole
met 1 5 64 kinders en 246 wykskole met 73 8 9 kinders. Die verhouding volgens die uitgesproke doel van die wet bly dus nog
gehandhaaf. Hierdie syfers is egter riie heeltemal betroubaar nie,
want 'n hele paar skole op geproklameerde dorpe was nog onder die
wykskole gereken.
Nieteenstaande die herhaaldelik uitgesproke opienies van die Raad
bet ontduiking van die wet in verband met die medium nog byna
reel gebly; veral in Johannesburg was dit die geval. Naderby die
hoofkwartier kon dit skynbaar nie meer so openlik gebeur nie, en
hi er bet 'n ander sisteem in swang gekom, om tog ook maar 'n
bietjie uit die vol koffers van die Staat te trek. By die Convent
skoal - Pretoria - b.v. was al die kinders deur die hele inrig1

)

2)

R. r r 999/90; R. 15ro1/90; Argief.
Volksraadsnotule: art. 360 van '90.

ting been, wat Hollands kon verstaan, by die koms van die inspekteur in een klaskamer versamel en hierdie byeenraping was dan aan
horn voorgestel as 'n afsonderlike stel klasse wat instruksie deur
medium van Hollands ontvang, en hiervoor is dan werklik subsiedie uitbetaal. 1 ) In harde woorde bet die Raad die inspekteur
te verstaan gegee dat dit nie weer moes gebeur nie.
Die verhoogde subsiedie van die vorige jaar bet ook alweer sy
moeite saamgebring. Die doel was, soos uit die besluit en verdere
besprekings blyk, om die kommissies in staat te stel die onderwysers
meer te betaal en dus 'n beter klas van onderwyser te kry. Dit was
nie oar ·die algemeen gedoen nie en meestal was die skoolgeld in
verhouding verlaag en die onderwyser se salaris onveranderd gelaat.
Die wnd. Supt. bet horn oar hierdie handelwyse afkeurend uitgelaat
en dit was teveel vir die eergevoel van sommige Raadslede: ,,De beer Stoop achtte bet schryven van den waarnemenden
Superintendent een belediging voor de ouders als voor de Volksraadsleden. Hy had in zyn district goed toegelicht wat aanleiding
gegeven had tot de verhoging der subsiedie. Hy had gedacht dat
wanneer hy b.v. een onderwyzer huurde zeg voor £ 12-0-0 en
slechts voor 6 kinderen te onderwyzen had, berekende by dat de
subsiedie zooveel is, en dat bygevolge bet overblyvende aan hem moest
betaald warden. Als de wet hem zou noodzaken evenveel by te
dragen als de Regering, zou zulks voor hem onmogelyk zyn. Hy
maakte zyn kontrakt met de onderwyzer en betaalde hem zoo of
zooveel voor ieder kind. Met den door de Regering toegestane
subsiedie had de onderwyzer zyns inziens niets te maken." 2 )
Duideliker nag was die posiesie uiteengesit deur 'n ander lid,
wat opgemerk bet, ,,dat er in deze staat twee soorten van scholen
bestonden. De eene waar de ouder alleen de meester huurt en slechts
ecn kommissie uit zyn bekenden vormt om aan de wet te voldoen,
daar is natuurlik de ouder zelf baas; dat was egter heel wat anders
met dorpscholen, waar men vorderen kon dat de ouders voor hun
kinderen moesten betalen, maar oak spreker beschouwde dat de
su~siedie op buitenscholen ten goede moest komen aan de eigenaar
der plaats die genoodzaakt was den onderwyzer te voorzien met
kost, logies, drank, enz." Die verhoging van die subsiedie was dus
nie baie effektief nie.
Die inspeksierapporte oar hierdie jaar, '90, bet in een belangrike
1

Eerste Volksraadsnotule: art. 4 8 van '9 I. Sien ook inspeksierapporte vir
)
hierdie jaar in St. Crt. XI, 539 van 29-4-91.
2)
Eerste Volksraadsnotule: art. 6 6 van '9 I.
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opsig afgewyk van die van voorafgaande jare en dit was dat dit
voorafgegaan was deur 'n paar ,,Algemene Opmerkingen over bet
Onderwys .... " deur inspekteur de Jonge. 1 ) Dis feitlik die eerste
professionele beskouing oor onderwystoestande wat ons besit, en
daarom soveel te belangriker. Bemoedigend is dit in geen geval nie.
Op die vraag of die onderwys vooruitgaan, is sy antwoord: ,,De
inspecties leeren dat er vooruitgang is, maar nauwelyks merkbaar!
Het onderwys is nog gebrekkig." Dan behandel hy die verskillende
vakke waarin onderwys gegee word.
Deur die minder graad van ontwikkeling van die meeste onderwysers word by die lees die spelmetode nog algemeen gebruik, met
ontmoedigende resultate. Verklaring of verduideliking word daar
by die leesles byna nie gegee nie en kinders is hulle selde bewus van
wat hulle lees. In heel wat gevalle is die leesboeke bybels met verskillende druk en spelling. Net in een skool van vyf-en-twintig is
daar 'n klasleesboek. Die goeie begin deur du T oit in die rigting
gemaak is dus al gou verwaarloos. Onderwysers was in die hande
van ouers en kommissielede oorgelaat, en die een ouer wil die een
boek en die ander weer 'n ander, en die gehuurde meester moet maar
uithou ashy nie in die pad gesteek wil word nie. Die Trap der Jeugd
was nogal een van die geprotekteerde boeke.
Onder hoofrekene word werktuiglik syfers geleer, terwyl die
meeste onderwysers onbekwaam is om 'n kind 'n som beredeneerd
te leer oplos. Die boekie van Moller en ,,Uw en Myn Cyferboek" ·
was slaafs gevolg.
Vir skryf word gewoonlik ,,Copy-books" gebruik wat tog nog
beter is as die ,, vaak allerakeligste voorschriften".
Geskiedenis en Aardrykskunde word primitief en oppervlakkig
gegee. By .die eerste is daar gebrek aan boeke, by die twede aan kaarte.
Bybelse kennis word goed aangebring en die vorderings hierin
is uiters bevredigend. Hierdie punt alleen bet by die President al
opgemaak vir al die tekortkominge saam en horn tewens gesterk in
die verdediging van ongekwalifiseerde onderwysers.
Met die onderwys in kerkmusiek bet dit slegter gegaan, want
meeste onderwysers was hiervoor geheel of ten dele onbekwaam.
Die onderwys van Engels neem op die buitenskole gaandeweg toe
met bevredigende resultate. Op die dorpe word dit te veel op die
voorgrond geplaas ten koste van Hollands.
Met die toename van die belangstelling van die Regering in
1

)

Opgeneem in V. R. notule by die verslag.
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onderwys neem die van die ouers ongelukkig af. Hierdie verslag is 'n
bevestiging <lat die toestande wat 'n mens uit die voorgaande kan
opbou in werklikheid bestaan het. Die Regering was dus reg in
hulle strewe om 'n Supt. te kry wat die dryfveer moes wees van
die hele onderwysstelsel. en weldra bet hulle gemeen <lat die regte
man gevind was. In Oktober '9 1 bet die nu we Supt. sy werksaamhede aanvaar, maar <lit is natuurlik <lat die rapport oor hierdie jaar,
hoewel deur horn geteken, nog die ontwikkeling is onder die du
Toit -wet en <lat die statistiek die sluitsteen word van die wet
van '82.
Gedurende '91 was die hoe totaal van 8648 kinders bereik. Die
dorpskole word nou gegee as 9 9 - die op die geproklameerde
dorpe is nou ingesluit - die wykskole as 453, maar <lit beteken
waarskynlik al die skole wat gedurende die jaar bestaan bet. Die
verdeling tussen stede en platteland bly nog gehandhaaf. Die
vordering gedurende die laatste jare, na die aftree van du Toit was
dus nie onderbroke nie. Instroming van buite bet die pas versnel.

DIE MIDDELBARE EN HOER ONDERWYS;
I 88 I - I 892.
As sleutel tot die bronne omtrent hierdie periode moet ons daarop
wys <lat waar daar sprake is van .. Hooger Onderwys" <lit vir alle
praktiese doeleindes beteken wat ons vandag verstaan onder Middelbare Onderwys. Die laaste naam was destyds ook gebruik, maar
<lit was van toepassing op Standerds IV, V en VI van die Laerskool.
In wet 1 o van '8 2 was daar ewe as in wet 4 van '7 4 liberate
voorsiening - dis wat geskrewe artiekels betref - gemaak vir
middelbare onderwys. In die wet word die inrigting genoem. ,,Een
Inrichting van Hoeger Onderwys, of Normaal School". hoewel die
omskrywing van die kursusse nie eintlik die alternatief regverdig
nie, en die later uitvoering daarvan nog minder. Doel: - ,.Deze
Inrichting, zynde de eenige eigenlyke Staatsschool in de Z. A.
Republiek, heeft meer byzonder ten doel de vorming van onderwysers en ambtenaren, en in 't algemeen eene behoorlyke wetenschappelyke opleiding binnen bet bereik der bevolking der Z. A.
Republiek te brengen".
Die beheer van die Inrigting was in hande van een kommissie
bestaande uit die Supt., die Landdros en Hoofregter. twee lede deur
die Regering en twee deur die V. R. aangestel. Dus geen kontrole
deur die ouers nie, as onder die Burgerswet.
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Die leergang was ambisieus. Daar sou twee departemente wees:
Vir gewone .. Hooger Onderwys" omvattende: - Grieks en
Latyn, Hoer Wiskunde, Nuwe tale en literature, Natuurwetenskappe, ens.: - die eintlike opleidingskool, meer prakties van geaardheid, met ses afde lings: - pedagogies, juriedies, konJ.mersieel
en administratief, staatkundig, krygskundig, en landboukundig.
Die doel was dus veelomvatgnd, maar tog waarskynlik alweer
opgetrek sonder die praktiese uitvoerbaarheid te oorweeg. Ten eerste
moes daar leerlinge beskikbaar wees, ten twede personeel met die
nodige bekwaamheid en ten derde die finansiele middels om so'n
duur onderneming aan die gang te hou. Wat die laaste betref
was die toestand twyfelagtig, want na die anneksasie was geld ruim
so skaars as daarvoor, en met 'n groot skuld aan Engeland af te
betaal was daar vereers groot tekorte. 1 ) Dit bet die Supt. clan ook
dadelik besef. want in die reeds besproke voorlopi_ge verslag se hy
clan ook <lat met die Opleidingskool - dis die naam waaronder
die hele inrigting voortaan sou bekend word - vereers slegs die
kern van die saak bedoef word aangesien finansies volle uitvoering onmoontlik maak. 2 ) Daarom is die skool vereers maar op
die goedkoopste wyse aangele.
In die voorlopige verslag bet die Supt. ook nadruk gele op die
belang van 'n modelboerdery vir die staat en 'n Industriele skool
wou hy graag aan die Opleidingskool verbonde sien.
Die nuwe bestuur bet 'n prospektus opgetrek en laat publiseer. 3 )
Hierin was feitlik net 'n uittreksel uit die wet gegee en meegedeel
dat die skool geopen sou word sodra 1 5 leedinge voor .. Hooger
Onderwys" hulle aangemeld bet. Die verskillende afdelings onder
art. 4 B. in die wet genoem sou geen afsonderlike onderwyser he
nie, maar so gou as daar vyf leerlinge vir een van die ses afdelinge
hulle sou aanmeld ·sou 'n onderwyser, wat net 'n paar uur per week
in die vak les gee - kursus-onderwyser genoem - aangestel word.
Verder was bepaal. dat 'n leerling voor hy toegelaat sou word tot
die opleidingskool, 'n sertifikaat van bevoegdheid in die vakke van
die gewone laer en middelbare onderwys (St. IV, V en VI) moes
kry van die kommissie van eksaminatore.
Die skoolgelde was gestel op 20/- per maand vir die A-afdeling
en wou hierdie leerlinge tewens een van die kursusse onder B. volg,
1)

2)

.S)

Sien die begroting vir die jare '81-'84 in die St. Crt. van gen. jare.
Voorlopige verslag; art. I 8 .
St. Crt. II. 77 van 24-8-82.
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dan sou <lit 10/- per maand ekstra wees, maar die wat alleen kursus
B. bywoon sou ook 20/- per maand betaal. Tot sover teorie.
Die Regering bet reeds voorsiening vir akkomodasie gemaak,
want by die toestaan van 'n sekere lening aan die Ebenhaezer skool.
was die proviso gemaak dat drie vertrekke afgestaan sou word vir
die gebruik van die op te rigte .,Hooge School", teen 'n huur van
£ 4 per maand. 1 )
Aan die begin van '83 was die vereiste mienimum aantal leerlinge
ingeskryf en die dienste van die hardwerkende hoof van die Goewermentskool in Potchefstroom, die beer W. Louis, was verseker
vir die leiding van die inrigting. Na drie maande was die aantal
leerlinge 2 5.
Die aanstelling was 'n verbreking van die wetsartiekel wat stel
dat die hoof 'n gegradueerde van 'n erkende Uniwersiteit moes
wees. Louis was nie gegradueer nie en bet ook geen aanstaltes gemaak om dit te word nie.
Deur die toepassing van Art. 7 van die wet op hierdie skool.
sowel as deur die aanstelling van 'n Hollander as hoof, was die
samewerking van beide Engelse en die wat gereken bet dat Engels
noodsaaklik was by die opvoeding verbeur, en daar laasgenoemde
groepe veral diegene was, wat kinders gehad bet wat min of meer
aan die eise tot toelating sou voldoen, was daar al dadelik die moeilikheid om kinders te kry vir die onderwys wat aangebied was.
Hierdeur moes die bepaling vir toelating al dadelik verbreek word,
met die resultaat dat die karakter van die onderwys al van staanspoor af van 'n ander geaardheid was as in die oorspronklike doel
beoog. Nieteenstaande hierdie afwyking van die regulasies was die
groei nie snel nie. In '84 was die aantal 30 en daar was pas 'n begin
gemaak met een kursus. Daar was n.1. 7 kinders wat die regsgeleerde
kursus wou volg, maar na 'n paar lesse is dit weer opgegee weens
hulle ongenoegsame ontwikkeling. 2 )
Dit bet dadelik ook geblyk dat art. 7 van die wet, streng toegepas, die onderneming amper onmoontlik sou maak, en daarom
was reeds van die begin af ook in hierdie opsig van die wet afgewyk,
met volle toestemming van die Supt., wat voorsitter van die bestuur
was. By die behandeling van die verslag oor '84 in die Raad is die
Supt. dan ook dadelik oor hierdie afwyking, wat betref taal en
kwalifikasies aangeval. Die Supt. bet 'n uitweg daarvoor gehad: 1)

2)

Volksraadsnotule: art. 185 van '8:z.
Verslag oor '83 in St. Crt. VI. 187, van 4-9-84.

.,ZEd. de Supt. meende (ons onderstreep) dat de hoofdonderwyzer
zyn aandacht had getrokken tot bet feit, <lat er zooveel verschillende
systemen by bet middelbare onderwys gevolgd warden dat bet hem
enigszins moeilyk is, daarop voort te bouwen: vandaar dat hy de
kinderen liever wat vroeger onder zyn leiding kreeg." Met hierdie
draai was die Raad net somin ingenome: Tenlaaste bet een van die
lcde nog gevra of die opleiding bier genoeg is vir verdere studie aan
die Uniwersiteit in Europa. ,,ZEd. wees erop dat de Hoogere school
alhier een meer practische bedoeling had om n.1. volgens de wet,
niet de jongelieden op te leiden voor eene Universiteit in Europa,
maar meer om hen bier te bekwamen voor bet bekleeden van staatsambten, voor bet landmetersvak en zoo al meer."
Die Supt. bet die doel dus geed geweet. maar ongelukkig was
al die leerlinge in afdeling A. en dus nie besig om te werk vir wat
die Supt. bier as die werklike doel opgee nie. Die hele onderneming
was 'n mislukking. Gedurende '85 bet die aantal kinders dan ook
nie toegeneem nie en aan die end was daar net 20 oor. Die kommissie skryf die vermindering toe aan die hoe skoolgeld, wat seker
wel 'n weinig invloed sal gehad bet, siende dat hulle op gewone
laerskole beter onderwys kon kry vir minder skoolgeld. Die skoolgeld is toe verlaag, maar baie bet dit nie gehelp · nie, want dis duidelik dat iets baie meer prinsipieels verkeerd moes wees. Daar bet
nou egter 'n ander faktor bygekom wat die toekoms van die Opleidingskool baie sou bei:nvloed.
DIE VOORBEREIDINGSKOOL.
Gedurende die Vryheidsoorlog is in Nederla11d. ender leiding
van Prof. Harting, heel wat geld versamel ten behoewe van gewondes. weduwees en wese en in Fehr. '82 is aan die Regering bier
meegedeel dat daar 45,000 gulden ter beskikking was. 1 ) Die Regering bet daarop - aangesien daar genoeg fondse was vir die genoemde doel, - besluit dat die geld gebesig sal word vir die oprig
van skole in die Republiek, menende dat daardeur 'n doel sou bereik
word wat die edele gewers waardig was. 2 ) Aanvanklik meen 9ns
is die grootste gedeelte gebruik vir 'n lening vir die aankoop van
die Ebenhaezer skool, en vir 'n goeie rukkie is daar verder niks van
gehoor nie. Gedurende die besoek van die Deputasie in '84 is die
1)
2)

U. R. notule: art. 208 van 23-5-82.
Volkraadsnotule: art. 309 van '82.

geesdrif weer verlewendig en in oorleg met die Deputasie bet die
N. Z. A. V., in '81 reeds opgerig. 'n studiefonds gestig om uit die
rente daarvan een of meer studiebeurse aan Transvaalse seuns te
verskaf om in Nederland verder te studeer. Oak bet die inrigting
vir Middelbare Onderwys te Doetinchem aangebied om geheel
kosteloos twee Afrikaanse seuns voor te berei vir admissie tot die
een of ander· Uniwersiteit. 1 ) Die beurse is toegeken aan twee leerlinge van die Opleidingskool. Die N. Z. A. V. bet oak al gou
'n beurs beskikbaar gehad. Gou is egter '!,litgevind dat genoemde
seuns nag wel 'n vier jaar nodig sou he voordat hulle in 'n Gim·nasium kon opgeneem word.
Die kommissie aangestel om te rapporteer oar die gelde uit Holland, die som was nou £ 4,800, het op 4 Julie '86 versoek dat die
n~nte gebruik sal word ,,om daarmede voortdurende opleiding te
verstrekken aan zes zoons der meest verdienstelyke burgers teneinde
na gebleken aanfog hunne studieen voort te zetten in Nederland. 2 )
Alvorens hierdie aanbeveling te maak bet die kommissie met die
komitee van die N. Z. A. V. gekorrespondeer en laasgenoemde bet
nie alleen hulle instemming uitgedruk met die gebruik van die geld
nie, maar selfs beloof om 'n onderwyser te stuur teneinde die leerlinge wat op daardie beurse studeer die vereiste voorbereidende
opleiding te gee. 3 )
Die klas of klasse onder hierdie onderwyser sou wees 'n Voorbereidingskool, wat sou aansluit by die Opleidingskool aan die een
kant en vir die wat goeie aanleg gehad bet vir die Hollandse Gimnasium aan die ander kant. Die posiesie moet duidelik onderskei
word, want dis nie lank voor daar die grootste duisternis hieromtrent geheers bet nie. Die desbetreffende V. R. B. is nie dubbelsinnig nie: ,,De Raad .... opgelet hebbende dat er een leemte is tussen onze
scholen van middelbaar onderwys en de Hoogere Opleidingschool
te Pretoria, en dat vele Afrikaanse ouders niet de middelen hebben
om voor geruime tyd hunne zoons in dorpsscholen te plaatsen om
hiertoe opgeleid te warden; besluit aan bet verzoek der commissie
op de volgende wyze te voldoen, door mede te werken tot de oprigting eener Voorbereiding school by de Opleidingsschool te Pretoria, en daartoe te bestemmen de jaarlyksche renten .... "
1)

2)
3)

De Volksstem: 15 Aug. '84.
V. R. R. 260/86; Argief.
Verslag van de N.Z.A.V.: 1886/1887; bis. rr.
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Verder was bepaal dat alleen vii die beurse in aanmerking sou
kom seuns, wat hulle vaders in die oorlog vei:Ioor bet of wie se
vaders in die oorlog gewond is, of behoeftig is, of wat die land
dienste bewys bet en onvermoend is. Die Regering bet opdrag gekry
om in die gees van daardie beperkings die beursreglement op te trek.
Dis gepubliseer in die St. Crt. van 6 Aug. '86. Die posiesie van die
skoal was as volg bepaal: - ,,De jongelingen genieten bun opleiding in de voorbereidingsklasse van de opleidingsschool."
Die doel was egter alweer dadelik omver gegooi deur art. 5 van
die reglt. wat se ,,Er zal voorlopig geen vergelykend examen gehouden worden. By de toekenning van beurzen zal vooral gelet
warden op vlug begrip, aanleg voor studie, gezond gestel en bet
behoren tot eene Protestantsche Kerk. Leeftyd hoe jonger hoe beter."
Daar sou dus nie die minste sprake wees van die opvulling van 'n
leemte tussen die middelbare en die Opleidingskool nie. Reeds op
I Okt. van dieselfde jaar is die skoal geopen deur die uitgestuurde
onderwyser, Mnr. J. K. M. te Boekhorst. 1 ) Toe was daar nog
nie eers een van die beurse toegeken nie, want volgens die geadverteerde voorwaardes moes die name van applikante vir beurse in wees
voor 1 Nov. e.v., terwyl hulle in die begin van Des. pas uitgesoek
sou word. Hoe die rol van die inrigting wat feitlik begin bet voor
hy bestaan, bymekaar gekry is blyk uit 'n advertensie in die Volkstem van 25 Okt., wat se dat in die Voorbereidingskool geleer word
van die A, B, C. af. 'n Pragtige geknoei dus, wat later 'n groat
klomp moeite moes afgee. Dit was in werklikheid dus gewoon 'n
nuwe dorpskool, wat subsiedie toegeken was, maar met die besondere
voorreg dat die onderwyser nie uit die subsiedie moes gesalarieer
word nie. Daarom kon die skoolgeld ook so laag gestel word. In
werklikheid was dit dus kompetiesie met die ander dorpskole en
vernaamlik met die Opleidingskool self, waaraan hy verbonde was.
By die bespreking van die begroting vir die jaar was in verband
met die Opleidingskool nog 'n verandering voorgestel. Daar was
tot nou toe altyd voor opgebring £ 500 vir die hoofonderwyser en
£ 200 vir kursusonderwys, maar daar is maar net 'n kart rukkie
kursusonderwys gegee en so was hierdie twede pos gewoonlik glad
nie gebruik nie. Dus was voorgestel om die pos te verander in hulpen kursusonderwys, omdat dit die skoal in staat sou stel om 'n hulponderwyser by te kry. Na baie gesukkel, waarby uitgekom bet dat
die inrigting nie populer was nie, is die verandering toegestaan.
1

)
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Desnieteenstaande was daar geen vooruitgang nie. Aan die end van
'86 was daar maar 13 leerlinge oor.
Die Voorbereidingskool was in •n baie gunstiger posiesie. Dis
ook dadelik te sien uit die aantal leerlinge, n.l. 5 1. Die twee was
in die praktyk feitlik al geamalgameer... Zelfs de leerlingen worden
niet afzonderlik onderwezen . . . . Daar nu de beide scholen afzonderlike inrigtingen zyn, zynde de Opleidingsschool eene Staatsschool. uit de staatskas bezoldigd en de Voorbereidende eene private
inrichting als eenige andere ondersteunde school. beho6rt de verhouding tussen beide leerinrichtingen dermate gewyzigd te worden
dat de positie zuiverder zy." 1 )
Die kommissie van die Opleidingskool bet reeds ingesien dat hulle
aan die slegste kant was; hulle wou daarom die inrigtings tot een
geheel maak en omdat die ontwikkeling uitbreiding van personeel
sou nodig maak stel hulle voor : .. Hoofonderwyser
£ 500 Voorbereidingskool hoofonderw. £ 250
Assistent onderwyser £ 200 Assistent onderwyser
£ 200
Engelse Onderw.
£ 200 'Pupil' onderwyser
£ 200"
By die bespreking hiervan bet weer uitgekom dat alles op verkeerde lyne gedryf was; niemand kon koers kry nie. Die Supt. wat
vir die wantoestand verantwoordelik was. bet daar self die ergste
oor gekla en beweer dat by voorspel bet, dat dit so sou gaan! Teneinde raad is daar ten laaste 'n kommissie gekies 2 ) om die werklike
toestand te ondersoek, en om met die bestuur 'n voorstel op te trek
om tot een bevredigende verhouding te kom (a) tussen Opl. en
Voorb. skool; en (b) tussen V oorb. skool en die antler gesubsidieerde skole. Dit was die resultaat van 'n driedaagse diskussie. Na
•n maand bet die kommissie gerapporteer: - 1. Dat die Opl. skool
heeltemal nie beantwoord aan die gestelde eise nie; 2. dat hulle die
skema deur die bestuur aanbeveel ondersteun, met toevoeging van
£ 100 vir 'n leraar in Delfstof-kunde; 3. dat die skema geen nadelige
invloed sal h~ op reedsbestaande laer of middelbare skole nie. Hierop
bet die Raad die voorgestelde reglement ,. ter vereeniging van Voorbereidings- en Opleidings-school" goedgekeur. 3 )
Dit was toe dus •n inrigting wat begin bet by St. III; tot en met
VI was die voorbereidende afdeling, en bo St. VI die werklike
Opleidingskool. Die onderwysers was deur die staat aangestel. Die
bybelonderwys wat gegee was, mog nie leerstellig wees nie.
1)

2)
8)

Uit die inspeksierapporte oor '86.
Volksraadsnotule: art. 269 van '87.
Vir teks sien Volksraadsnotule.

Die belangrikste van die nuwe regulasies is die toelatingsvereistes.
Dis nie nuut nie. Hulle was by die begin van die twee inrigtings
reeds gestel, maar die Supt. bet beredeneer dat dit nodig was om
hulle te breek. Interessant is die godsdiensklousule, wat 'n letterlike
terugkeer is na die Burgerswet, maar daar was dit 'n twisappel..
Die inrigting vir middelbare onderwys was dus toe weer terug
ender sy oorspronklike kondiesies, alleen was die staf uitgebrei en
'n voorbereidende Dept. daaraan verbind. Die uitbreiding van die
staf bet die deeglikheid van die werk sterk bevorder en die rapport
van '87 maak daar in kragtige woorde melding van: - ,,bet on<lerwys wordt in alle klassen en in alle vakken in de Hollandsche
taal zoo grondig gegeven, dat de jongelui aldaar waarlyk eene klassieke opvoeding genieten." Onder die nuwe reeling het die hoof
van die vorige voorbereidingskool direk in <liens gekom van die
Republiek en daarom bet by vanaf 1 Aug. '87 sy ontslag gevra uit
die <liens van die N. Z. A. V., aangesien die salaris wat hy bier getrek
bet hoer was. 1 ) Hierdeur was die Vereniging in staat geitel om
die onderwysers H. Visscher 2 ) en C. G. de Jonge Fzn. 3 ) hulle
reiskoste te leen om uit te kom.
Die Vereniging bet nog steeds deurgegaan met die toeken van
studiebeurse; in '87 is die twede en die volgende jaar die derde gegee.
Die kommissie vir Hollandse studiebeurse het toe aanbeveel dat
die Regering self ook 'n paar moes toeken, en daarop is besluit om
vier studiebeurse van £ 60 beskikbaar te stel vir seuns tussen 9 en
15 jaar om in Europa te gaan studeer.
Teen die einde van '88 bet die aantal leerlinge in die Opleidingskool 86 bedra, maar soos vroeer, was die wet vir toelating alweer
oortree, want die verslag se ,,Onderwys wordt gegeven behalve in
de vakken van lager en middelbaar onderwys, in de Hollandscbe,
Engelsche, Latynsche en Fransche talen, Rekenkunde, Algebra,
Meetkunde, Natuurkunde, Wiskunde, Aardrykskunde, Natuurlyke
Historie, Plant- en Delfstofkunde."
Daar is dus ook baie vooruitgang in die regte rigting, hoewel ons
daar seker van kan wees dat driekwart van die aantal leerlinge
benede St. VI was. Die bestuur van die inrigting wou toe selfs
nog vinniger vooruit en die volgende jaar het hulle die Regering
voorgestel, deur middel van die wnde. Supt. om 'n Uniwersiteit in
1)

2)

3)

Verslag N.Z.A.V. 1887/1888; bis. 17.
Vroeer te Abcoude, Holland.
Vroeer te Utrecht, Holland.
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Pretoria op te rig. 1 ) Die regering was self ook ingenome met die
voorstel en hulle het die Raad aanbeveel om daarvoor 'n som van
£ 20,000 op die begroting uit te trek. Die V. R. was unaniem tengunste daarvan. Een motief was die voorkom dat Europa die jeug
sou aftrek van voorvaderlike sedes en gewoontes. Geen onmiddellike begin was gemaak nie en die volgende jaar was daar 'n paar
mosies voor die Raad versoekende die plan nog tien jaar uit te stel,
en toe is in verband hiermee nog 'n ander opienie geuit waarom
so'n inrigting gestig moet word n.I. om te voorkom dat Kolonialers
en Hollanders wegloop met die poste van die landskinders. Die pos
op die begroting is weer aangeneem, maar dit was duidelik genoeg
dat <lit nog moeilik was om 'n begin te maak. Tog het die idee al
begin werk en die Opleidingskool word toe by voorbaat al die
Gimnasium genoem. Die laaste het in '89 al I 73 leerlinge getel en
wat op 'n begin van hoer werk wys is die feit dat Sept. e.v. 3 leerlinge die eersteklas onderwyserseksamen afgele het. Daar dien
opgelet te word dat die standaard vir die genoemde eksamen sowat
'n jaar laer staan as die teenswoordige Matriek.
Dis hierdie tyd wat die President aan Ds. du Toit, by sy vertrek
na Europa opgedra het om voile informasie in te win en skemas
te laat optrek vir 'n Uniwersiteit in Pretoria wat sou aanpas by die
Iandsomstandighede. Na die terugkoms van du Toit, veral toe
Mansvelt eers 'n se in sake gekry het is die idee voorlopig deur horn
heeltemal van die baan geskuif.
Van toe af was daar byna elke jaar by die bespreking van die
rapport in die Raad 'n lang diskussie omtrent Louis, wat geen graad
besit het nie. In '90 het die Regering 'n kommissie aangestel om
laasgenoemde se kwalifikasies te ondersoek en hulle het bevind dat
by nie minder as ses aktes besit het nie dat hy blyke van groot
bekwaarnheid gegee het, ens. en daarop het die Raad besluit ,,den
beer W. Louis, ondanks desbetreffende bepalingen in de wet te doen
blyven boofd van bet Gimnasiurn, zullende echter, zoodra zyn
plaats eventueel door een ander moge worden ingenornen de bovenaangebaalden vereischten der wet ook naar den letter worden toegepast." 2 )
Daar was toe deur die Regering aan die Girnnasium ook 'n onderwyser 'Vir doofstomme aangestel, en 'n pa?r was reeds onder sv
leiding.
1

)

2)

R. 5827/89; Argief.
Volksraadsnotule: art. 367 van '90.

Die inskrywing van die Gimnasium was vir die laaste jaar onder
die du Toit-wet gemiddeld I 50, hiervan het die groot meerderheid
egter laer onderwys ontvang. Die standaard van die onderwys het
egter gedurig hoer geword.
Die aantal seuns wat met beurse in Holland gestudeer het neem
nog toe. In '91 is die eerste drie al teruggekeer. Daar het ook al meer
op die eie koste begin oorsee gaan, terwyl daar tegelyk met die vier
beurse wat deur die Regering toegestaan is, ook nog vyf deur private
persone vir oorsese studie uitgeloof is.
In opvolging van die versoek van die Deputasie in '84 is die
Hollandse wet op Hoer Onderwys vergemaklik vir Transvaalse
studente, maar dit het later geblyk dat die noodsaaklikheid daarvoor
nie dringend bestaan het nie, want die Transvaalse seuns wat daar
aangekom het, was gewoonlik nog baie ver van die Uniwersiteit af
en gewoonlik was daar na die afloop van die Gimnasium in Holland
- as dit ooit sover gekom het - maar baie min neiging om 'n
uniwersitere kursus te volg. 1 ) Die oorgang was vir die kinders van
die dae baie anders dan vir die gematrikuleerde studente van vandag,
wat oorsee gaan.

DIE DAMESSKOOL IN PRETORIA.
Soos ons sien uit die bewoordinge van die verskillende regulasies
in verband met die Opleidingskool, was hierdie inrigting hoofsaaklik
vir jongens bedoel. Vir meisies was daar van Goewermentswee geen
voorsiening gemaak vir verdere onderwys nie. Die Ebenhaezer skool.
hoewel 'n meisiesinrigting het ook nie aan die vereistes voldoen nie,
want die onderwys daar was ook maar laag by die grond en dit skyn
of die oorspronklike doe! ook daar al lank op die agtergrond geskuif
was.
Die behoefte aan 'n inrigting vir meisies, wat met die Opleidingskool sou ooreenstem moet deur sommige gevoel gewees het, want
in Aug. '84 is Mej. van Pommeren uit Bloemfontein, waar sy drie
jaar die leiding van die Eunice Instituut vir meisies op haar gehad
bet, na bier gekom om 'n meisiesskool op te rig. 2 ) Aan steun het
dit nie ontbreek nie. Verskillende ouers het hulle aktief met die saak
bemoei en 'n kommissie gekies om dit te bevorder. Hulle het. ondersteun deur die Supt., die Regering om ekstra steun gevra. Die versoek
1)

2)

Verslag N.Z.A.V., 1890/1891; blss. 69, 70.
Sien aankondiging in De Volksstem van 26-8-84.

is baie bot bebandel en afgewys omdat <lit volgens die Raad in stryd
was met die skoolwet,1) Tog bet die kommissie 'n damesskool
opgerig. Die vakke van onderwys sou insluit, bebalwe Nederlands
ook Engels, Frans, Duits, Rekenkunde, Geskiedenis, Aardrykskunde,
Letterkunde, Filosofie, Handwerke, Musiek en Sang.
Die skool is op 2 Okt. '84 geopen. Dit bet meer lewensvatbaarheid getoon dan die Opleidingskool. Dit bet ook begin met kinders
van die laagste klasse. Die inspeksierapport wat ses maande na die
opening opgemaak is, gee 'n goeie oorsig van die werk. Daar was
dadelik al drie onderwyseresse, en die aantal leerlinge was 32, oor
5 klasse verdeel, wat in drie skoollok.ale gebuisves was. Die opgenoemde vakke was sowat almal onderwys en die organisasie was
baie beter dan in die Opleidingskool.
Aan die end van hierdie kursus vra Mej. van Pommeren die Supt.
om die vereiste vir die eksamen vir onderwyseres, omdat sy die
volgende jaar 'n paar leerlinge daarvoor wou oplei. 2 ) Die inspeksie
van '8 7 toon nog steeds deeglike organisasie. Daar is toe ook nog
twee kwekelinge op die staf. Die rol is 42. Die skool is in drie
departemente verdeel: 'n Kindergarten vir jongens en meisies; die
afdeling vir laer onderwys en die afde ling vir middelbare onderwys.
In st. VI was daar 9 leerlinge. Die kommentaar van die inspekteur
was .. Al 't onderwys in deze school is grondig en degelyk." ·Die
onderwys bier was meer kontinu en minder aan deureenskommeling
onderbewig dan die in die Opl.-skool. Die werk was op dieselfde
·basis, maar die aantal kinders het nie so toegeneem nie. Aan die
end van '88 was altwee in bierdie opsig byna gelyk, maar daarna
bet die in die Gimnasium toegeneem en in die Damesskool verminder.

DIE EKSAMENSTELSEL.
By die behandeling van die wet van '82 is daarop gewys dat die
nuwe regulasies vir die kommissie van eksaminatore geen verbetering was op die goeduitgewerkte stelsel van Burgers nie, en dat die
berlei van die drie sertifikate tot twee, op die duur nie bevredigend·
sou blyk nie. Volgens die wet sou die Regering die Hoer Onderwys
bevorder deur die stig van 'n inrigting daarvoor en ook deur die
stig van 'n kommissie van eksaminatore. Dat bierdie kommissie die
1

)

2)

Volksraadsnotule: art. 472 van '84. De Volksstem: 16-l)-84.
Brief dd. 18-9-8 5 by onderwysstukke in Argief.

hoer onderwys bare bevorder het kon ons nie konstateer nie.
Die inisiatief van die kommissie, bestaande uit 5 lede, is seker
baie gebreek deur die politieke en ander besighede van sy .voorsitter. die Supt., sowel as deur die drukke sake van die hoofregter.
Daarby het die wet horn min of meer beperk tot die professionele
onderwysersertifikate, terwyl vir aanmoediging en bevordering van
.. Hoeger Onderwys" tog meer nodig is.
Hierdie dwaling en tekortkoming is ingesien en in '8 6 is daar 'n
heeltemal nuwe wet opgetrek 1 ) . wat spesiaal hieroor handel.
In hierdie wet word die aantal lede van die kommissie verhoog
tot 9, wat 'n beter verdeling van werk moontlik maak. Tewens
mag ander persone aangesoek word om ander vakke te eksamineer.
Onder die Raad van Eksaminatore val nou ook die eksamineer
van kandidate in die regsgeleerdheid en .. Meetkunde", maar 'n
'belangriker punt is die opdrag om eenmaal per jaar af te neem 'n
eksamen in die lettere en wetenskappe, en van belang vir die verskillende skole is veral art. ro, wat 'n eksamen vir die vers-gevorderde leerlinge van die middelbare skole (St. III-VI) stel. Die
laaste punt was reeds sterk verdedig deur Bosman in '80.
Verder kry die Raad toestemming om sertifikate uit te reik aan
die besitters van buitelandse sertificate, wat hulle reken dat in
waarde gelykstaan met inlandse, en ook was hulle opgedra om hulle
vereistes vir die verskillende eksamens op een selfde basis te plaas as
die vir die ooreenkomstige eksamens in die naburige Kolonies en
State van Suidafrika, met die doel om wedersydse erkenning te
verkry.
In Junie '86 is die wet aangeneem en die volgende jaar is die
algemene bepalings vir die eksamens gepubliseer. 2 ) Hierin was o.a.
bepaal dat iemand wat eksamen doen 'n getuigskrif van goed gedrag
moet voorle. Die onderwyssertifikate was weer herlei tot 1ste, 2de en
3de klas; ook 'n eerste en twede graad in die lettere en wetenskappe
was vasgestel; drie grade in die regsgeleerdheid en een in die landmeetkunde.
Eienaardig is die verband tussen die verskillende eksamens. Vir
·regsgeleerdheid 3de graad was nodig die 3 de klas onderw. sert.. vir
die 2de graad die 1ste klas sertif. en vir die 1ste graad •n sertif. in
die lettere en wetenskappe van die 2de rang. Vir die graad in landmeetkunde was nodig die 1ste klas ond. sertif. Die wat die toe1)

2)

No. 13; bekragtig by Volksraadsbesluit, art. 563 van 18-6-86.
St. Crt. VII. 349 van I 2-10-87.

latingseksamens nie gedoen bet nie, moes n qanvullingseksamen
afle, wat met sekere uitsonderinge dieselfde vakke omvat.
Die eerste klas onderwysers-sertifikaat bet in die vakke wat
ooreenstem heelwat Iaer gestaan dan Matriek van vandag. 1 ) Die
eksamens in die Lettere en Wetenskappe bet heelwat verder gegaan,
maar oor die algemeen bet die eerste graad nie hoer gestaan clan
die eerste jaar B. A.-kursus op ons Uniwersiteite nie.
Die skooleksamen waarna verwys is, was gedoop .. Openbare
Wedstryd van Scholen" en was in die omgang bekend as die
,,Examen van de Schoolwedstryd". Om mee te ding moes kinders
minstens twee jaar onderwys ontvang bet op ondersteunde skole.
Behoudens sekere weglatings was die vakke dieselfde as vir die 3de
klas onderw. eks.
Die eerste eksamen van hierdie soort was gehou in Sept. '88, en
die drie pryse - dis in hierdie verband nie onbelangrik om die
name te vermeld nie - was gewin deur drie meisies: - I ste prys,
B. Begemann; 2de M. Grunberger en 3de, A. Begemann. Hierdie
dogters was leerlinge van die Damesskool: 'n Duidelike bewys van
die goeie werk van die inrigting. Die leerlinge van die Gimnasium
was van mededinging uitgesluit.
In hierdie eksamenwet is vereers geen verandering gemaak nie en
dit bet 'n Iewendige lid geword van die onderwys van die dae.
PRIVATE SKOLE.
Na die Konvensie van Pretoria bet die meeste Engelse skole nie
dadelik aansoek gedoen om ondersteuning ender die wet nie. Die
Wesleyaanse skool bet gou tot 'n ooreenkoms gekom en later, ten
spyte van die regulasies, nog 'n hele paar ander. Herhaalde pressie
van die kant van die Raad bet dit weer herlei tot die wat, sogenaamd, deur medium van Hollands onderwys ontvang bet; maar
gedurende hierdie manipulasies was daar 'n belangrike gedeelte van
die kinders, hoofsaaklik Engelse, maar ook baie Afrikaners, op
skole wat glad geen Regeringssteun ontvang bet nie, en waar die
medium van onderwys Engels was. So was daar b.v'. in '87 in
Pretoria alleen die volgende skole, wat geen subsiedie in enige vorm
ontvang bet nie: Loreto House, jongenskool; Loreto House,
meisiesskool; St. Berinus skool; Wesleyaanse skool (kinders benede
10 jaar); Infant School. 2 )
1)
2)

Verslae van die Raad van Examinatore; jaarliks in boekvorm gepubliseer.
Barnes' Transvaal Almanac and Directory; blss. 96, 97.

In skole van hierdie soort was 'n belangrike deel van die kinders
opgevoed en die onderwys was in baie gevalle, medium buite kwessie
gelaat, gelyk aan of beter as in baie van die ondersteunde skole. In (
baie gevalle was die Engelse predikant die middelpunt van die
beweging en hulle was oor die algemeen goed ontwikkelde studente
wat 'n klassieke opleiding gehad bet. Die inrigtings bet clan ook
waar moontlik na die klassieke kant oorgehel, en 'n opvoeding
gegee wat baie Engelse en heel party Afrikaners verkies bet ho die
van die ondersteunde skool.
Dis skole onder hierdie leiers, wat steeds baie afbreuk gedoen
bet, veral aan die Goewermentsinrigtings vir verdere onderwys.
DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN DIE
ONDERWYSWET.
Met die sluiting van die Volksraadsitting van '9 1, toe die voorsitter vra of daar miskien nag iets is om onder die aandag van die
Regering te bring het S. Burger, die verteenwoordiger vir Lydenburg die hoop uitgespreek dat die onderwyswet spoedig gewysig
sou word.
Daar <lien opgelet te word <lat die punt waarop in die Volksraad telkens die suggestie tot wysiging van die onderwyswet ontstaan bet, die mediumkwessie was. Herhaaldelik was gese dat as
<lit clan so moeilik was om art. 7 te handhaaf, die wet clan liewers
maar gewysig moes word. Waarskynlik bet die laaste spreker dit
clan oak in verband met hierdie moeilikhede bedoel. Ons sal sien
in hoeverre in die gees gehandel is deur die volgende Superintendent
van Onder~ys.

