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VOORWOORD. 
Wat die leser hiermee aangebied word het aan die einde van 

1936 gedien as 'n proefskrif ter verkryging van die graad D.Phil. 
in G!')skiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch. Die werk 
soos hier gepubliceer, verskil slegs in 'n geringe mate van wat dit 
oorspronklik was. 'n Paar byvoegings is gemaak om verder lig 
te werp op sekere sake, terwyl drie kaarte ingesluit word om die 
uitbreiding van die kolonie te verduidelik. Hierdie kaarte kan met 
vrug by die text geraadpleeg word. Die feit dat dit as 'n proef
skrif geskrywe is hoe£ niemand af te skrik nie want ek het deur
gaans getrag om dit ook vir die gewone leser belangwekkend en 
lesenswaardig te maak. 

Dit sou onnodig wees om hier uitvoerig die belangrykheid van die 
Geskiedenis van die Onderwys, asook die plek daarvan in die Al
gemene Geskiedenis aan te dui. 'n Paar gedagtes in hierdie verband 
sal egter nie onvanpas wees nie. 

Verskillende skrywers het verskillende interpretasies gegee van 
wat die eintlike onderwerp van die Geskiedenis van die Onderwys 
uitmaak. So is nog tot onlangs die beskouing gehuldig dat dit die 
geskiedenis van groot opvoedkundiges, hulle lewe en werke, moet 
weergee. Met dit as uitgangspunt is egter nie 'n goeie insig in sake 
te verkry nie en is die voorstelling noodwendig eensydig. Vir die 
opvatting dat dit 'n geskiedenis van pedagogiese stelsels is, is 
miskien meer te se. As hierdie stelsels egter op hulself bly staan en 
hulle samehang met allerhande ander faktore, met filosofie en 
godsdiens, met die hele strewe en lewe van die mensheid of ten 
minste van 'n groot groep van mense, nie gesien word nie, bring 
dit egter ook nie perspektief nie. Die Geskiedenis van die Onderwys 
moet dus meer gesien word as 'n uiteensetting van pedagogiese 
denke en doen as 'n deel van 'n groot organiese geheel: die alge
mene kultuurgeskiedenis van die mensheid. Die Geskiedenis van 
die Onderwys is inderdaad, of moet altans wees, kultuurgeskiedenis. 
'n Skrywer het tereg oor die verhouding tussen die Ge8kiedenis 
van die Onderwys en Kultuurgeskiedenis in die algemeen as volg 
geskrywe: 

,Niets hangt zo innig samen met de verschillende drijvende 
en remmende krachten die het leven van een volk bepalen, 
als zijn opvoedingswezen .... met de geschiedenis der totaal
kultuur is de geschiedenis der opvoeding organies en onaf
scheidelik verbonden." 1 

Tussen opvoeding en kultuur bestaan dan ook 'n voortdurende 
wisselwerking en wedersydse bei"nvloeding, en in die een is soms 
soos in 'n spieel die beeld waar te neem van die ander. 'n Ander 

1 Rombouts, F. S., Hi8torie8e Pedagogiek, I, p. 2. 
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skrywer het die plek vitn die Geskiedenis van die Onderwys in 
die Algemene Geskiedenis as volg uitgedruk : 

,The history of Education is involved in the general history 
of the world .... the history of the education of a people is 
not the history of its schools, but the history of its civilisation."• 

Dit is my doel om, gedagtig hieraan, ook nie hierdie wisselwerking 
uit die oog te verloor nie. Ek bepaal my dus nie by 'n behandeling 
van ,skole" en suiwer ,onderwyssake" nie, maar dui waar nodig 
ook algemene kultuur- en beskawingstoestande aan. 

Die tydperk onder behandeling is as die peri ode in ons geskiedenis 
waarin die fondamente gele is seker van geen geringe belang nie, 
ook wat betref 'n studie van die Geskiedenis van die Onderwys in 
Suid-Afrika in die besonder. Die laaste helfte van die 17de eeu, 
sowel as die 18de eeu, mag met 'ri sekere mate van reg beskou 
word as die ,donker tyd" van die onderwys in Suid-Afrika, en wel 
gedeeltelik omdat daar gedurende daardie jare .,n groot onkunde 
en gebrek aan kennis by 'n groot gedeelte van die bevolking bestaan 
het, maar miskien hoofsaaklik omdat so min rakende die destyds 
heersende onderwystoestande bekend is. Tog moet hierdie periode 
nie as onbelangryk oor die hoof gesien word nie en verdien dit meer 
speciaal ons aandag omdat dit, soos Malherbe dit uitgedruk het, 
moet beskou word ,as the dark night in which the South African 
nation had its birth".3 Die doel van hierdie verhandeling is dan om 
meer lig te bring in die duisternis van onkunde aangaande die 
saak onder behandeling. Waar getrag sal word om die saak ,in 
al sy aspekte" te behandel, daar word as uitgangspunt geneem die 
werk van baanbrekers en die langsame begin, om daarna die 
ontwaakte_ besef by die owerhede van die belangrykheid van die 
opvoeding van die jeug aan te toon, totdat dit behartig is deur 'n 
speciale liggaam wat uiteindelik bedrywig was in die bevordering 
van die belange van die hoogs belangryke saak van die onderwys. 

Omdat 'n gebied betree word wat tot sover nog vrywel onont
gonne was, val daar natuurlik nie 'n lang lys van werke wat reeds 
die onderwerp in sy geheel of wel gedeeltelik dek, te vermeld nie. 
As vernaamste werk in hierdie opsig geld nog steeds Malherbe se 
Education in South Africa (1652-1922). Hoewel hy beslis baan
brekerswerk verrig het, was sy hestek egter te groot om veel in 
besonderhede te gaan. Ook het hy, soos hy in sy voorwoord self 
aandui, klem gele op een aspekt van die wye veld, nl. die van die 
onderwyskontrole, of soos hy dit stel: ,The Development of 
Educational Administration". In een enkele hoofstuk het hy 
hierdie saak vir soverre dit betrekking het op die bewind van die 
Kompanjie aan die Kaap, afgehandel. Waar hy self se werk beskou 
as ,by no means a history of South African Education in all its 
aspects", maar slegs as ,a preliminary to such a book as yet un
written", daar word hierdie werk in aile beskeidenheid aangebied 

• L::mrie, S. S., Historical Survey of Pre-Christian Education, p. l. 
a Malherbe, E. G., Education in South Africa (1652-1922). 
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as die eerste hoofstuk in daardie ,boek" wat die onderwys ,in al 
sy aspekte" behandel. 

Heelwat later as Malherbe se lywige werk, en wei in 1934, het 'n 
tweede en veel kleiner werkie oor ons onderwysgeskiedenis verskyn, 
nl. die van M. E. McKerron, A History of Education in South 
Africa (1652-1932). Ook hierdie skryfster het dus die jare voor 
1795 in behandeling geneem. Daar sy egter probeer het om die 
inmekaargevlegte drade van ons onderwysontwikkeling uitmekaar 
te haal en elkeen se verloop afsonderlik voor te stel, het sy nie 
aileen 'n verbrokkelde voorstelling gegee nie, maar haarself origens 
skuldig gemaak aan hinderlike herhalings-'n leemte wat uit die 
methode van behandeling vloei-en aan belangryke weglatings. 
Oor die jare voor 1795 gee dit beslis nie veel nie. 

Van die pen van E. Eybers het in 1925 in die Tydskrifvir Weten
skap en Kuns 'n reeks artikels verskyn onder die hoof: Hoofstukke 
uit die Geskiedenis van Opvoeding en Onderwys in Suid-Afrika, 
waarin die skrywer in sy eerste vyf kort hoofstukkies sekere sake 
wat in ons verhandeling breedvoeriger behandel word, ter sprake 
gebring het. Hy gee egter net 'n baie vlugtige oorsig van die saak 
voor 1795 alvorens hy oorgaan tot 'n latere tyd. 

Speciale vermelding verdien die verdienstelike twee mono
grafiee van dr. Franken en van dr. Hoge, wat in Julie 1934 in die 
Annale van die Universiteit van Stellenbosch verskyn het, te wete 
Huisonderwys aan die Kaap (1692-1732), en Privaatskoolmeesters 
aan die Kaap in die 18de Eeu, resp. Hierdie twee stukke vorm 
die enigste gepubliceerde werke waarin ten minste een aspekt 
van ons eintlike onderwerp enigsins volledig behandel word. Beide 
bring duidelik aan die lig die vernaamste aspekte· van een van 
die vorms van privaatonderwys wat in swang was, en verskaf ook 
so veel moontlik biografiese besonderhede oor indiwiduele gevalle 
van huisonderwysers wat onder hulle aandag gekom het. Dr. Hoge 
het sy werk in hierdie gees voortgesit en so pas het van hom verskyn, 
ook in die Annale van die Universiteit van Stellenbosch, 'n verdere 
verhandeling oor die saak: Privaatskoolmeesters aan die Kaap 
in die 17de en 18de eeu. Tweede Deel. 

Dan is daar nog 'n paar kleiner werkies en artikels wat ons 
volledigheidshalwe sl~gs in die verbygaan moet noem daar hulle 
skrywers baie vlugtig gestap het oor die jare 1652-1795 .. Hulle is 
nl. prof. G. G. Cillie, Die Onderwys aan die Kaap (in die Populair 
Wetenskaplike Leesboek, Dl. II), M. E. Martinius (tans mevr. 
McKerron), A Sketch of the Development of Rural Education (Euro
pean) in the Cape Colony, 1652-1910, en prof. H. P. Cruse, Die 
Geskiedenis van Kleurling-onderwys in die Kaapprovinsie ('n referaat 
gelewer in 1934 in die Fakulteit van Opvoedkunde van die Uni
versiteit van Stellenbosch in verband met 'n speciale reeks voor
lesings oor Kleurlingopvoeding). Origens val nog te vermeld 
prof. Leo Fouche se referaat, Onze Eerste Sclwlen (in De Unie van 
Julie 1910), en die besonder verdienstelike Report of Education 
Commission, 1863. Laasgenoemde is 'n belangryke dokument in 
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ons onderwysgeskiedenis en is die vrug van die werk van 'n Kom
missie van Ondersoek wat in 1861 aangestel is, onder leiding van 
Egidius Benedictus Watermeyer, as gevolg van die groot onte
vredenheid met die destydse onderwystoestande. In hulle verslag 
het hulle nie alleen 'n oorsig gegee van die belangryke gebeurtenisse 
en stadiums van ontwikkeling wat in ons onderwyswereld ook die 
j aar 1795 voorafgegaan het nie, maar het dit ook vergeseld laat 
gaan van reproduksies, vertaald of andersins, van verskeie belang·· 
ryke onderwysdokumente, ook van voor 1795. 

Aangesien die genoemde werke uit die aard van die saak maar 
min gegewens vir hierdie studie opgelewer het, was ek daarvoor 
byna uitsluitlik afhanklik van primaire bronne, wat in die eerste 
instansie bestaan uit bestuurlike stukke wat hulle bevind in ver
skillende archiewe, burgerlike sowel as kerklike, en in die tweede 
plek uit kontemporaire werke, wat hoofsaaklik bestaan uit reis
beskrywings, waarvan die getal wat voor 1795 die lig gesien het, 
taamlik beperk is. Onderwysaangeleenthede het ·by hierdie 
skrywers slegs terloops vermelding geniet. 

Ten slotte is dit vir my aangenaam om die persone en liggame wat 
my by die navorsing en andersins behulpsaam was, te bedank. 
So is daar die personele van die verskillende bibliotheke in Suid
Afrika, Nederland en Engeland, deur my besoek, asook die amb
tenare van die Staatsarchie£ in Kaapstad, van die :Ryksarchie£ in 
Den Haag en van die verskillende private Kerkarchiewe ; die 
van die Klassis van Amsterdam, die Kerkarchie£ in Kaapstad, 
asook van 'n paar gemeentelike archiewe waaruit ek ook waarde
volle gegewens oor die onderwys in die buitegemeentes gehaal het. 

Vir die kaarte wens ek my dank te betuig aan mnr. Eric Stocken
strom van Stellenbosch. Ook betuig ek hiermee my dank aan 
mnr. N. van Blerk van Kaapstad en aan mnr. S. Bosman en 
mej. A. Smith van Stellenbosch wat my behulpsaam was in die 
nalees van die manuskript, die lees van die drukproef en die maak 
van die bladwyser, onderskeidelik. Verder is ek dank verskuldig 
aan die uitgewersfirma Juta en Kie., Bpk.; mag hulle onderne
mingsgees beloon word en hulle voorbeeld navolging vind. 

'n Speciale woordjie van ·dank ook aan die Bestuur van die 
Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereniging, wat deur verlening 
van finansiele hulp, deur die Nederlandse Staat tot hulle beskikking 
gestel, my gedeeltelik in staat gestel het om met die oog op waanle
volle aanvullende navorsingswerk verskillende Europese Archiewe 
en Bibliotheke te besoek. 

Meer in die besonder egter wens ek te bedank my promotor, prof. 
dr. H. B. Thom, aan wie ek veel dank verskuldig is. Nie aileen 
het ek van hom besieling ontvang nie, maar het hy baie daartoe 
bygedra om die nodige helderheid te vind en 'n duidelike voor
stelling op te bou uit die massa van materiaal wat ek by die op-· 
stelling tot my beskikking gehad het ; sy sympathieke Ieiding was 
vir my onmisbaar. Ook aan hom dus my innige dank. 

Stellenbosch, December, 1937. P. S. du T. 
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HOOJ!'STUK I. 

ONDERWYS IN DIE MOEDERLAND EN IN DIE OOSTE. 

Alvorens tot die behandeling van die eintlike onderwerp oor
gegaan kan word, staan een en ander op te merk in verband met 
die toestand van die onderwys in die moederland, wat by 
uitstek as grondslag by die reeling van ons vroegste onderwys 
gedien het. Maar ook Nederlands-Indie kan nie heeltemaal onver
meld verbygegaan word nie, hoewel toestande daar hemelsbreed 
verskil het van die aan die Kaap, aangesien die owerhede daar 
in hulle onderwysbeleid ook rekening moes hou met die behoeftes 
van 'n betreklike groot inheemse bevolkiug. Ook in die reeling 
van die onderwys daar, is heelwat waarneembaar wat lig kan 
werp op hierdie saak aan die Kaap. 

Dit is egter hoofsaaklik die moederland wat vir ons hier van 
belang is, aangesien verskeie gebruike in verband met onderwys
aangeleenthede feitlik onveranderd vanuit die Nederlande hier 
oorgeplant is. 

NEDERLAND. 

Reeds in die 16de eeu het die owerhede in Nederland die belang
rykheid van 'n deeglike skoolwese bese£. Daar was egter nog nie 
'n duidelike posisie wat betref die beherende liggaam nie. Was 
dit in die eerste instansie 'n saak van die Kerk, of het die verpligting 
om daarin die nodige voorsiening te maak thuisgehoort by die 
wereldlike owerhede ? Uit hierdie tyd reeds dateer verskeie 
gewestelike sowel as synodale reglemente waardeur getrag is om 
die onderwys onder 'n meer gereelde stelsel thuis te bring.l 
Gedurende die 17de en die vroee 18de eeu het daar 'n noue same
werking tussen die Kerk en die Staat bestaan. Die verhouding 
tussen die twee kom die beste uit in verband met die afneem van 
'n toelatingsexamen waaraan almaal wat van plan was om onderwys 
te gee, hulle moes onderwerp. Hierin is nie 'n vaste gebruik 
gevolg nie. Tog is in die meeste gevalle die onderwysers deur 
die kerkrade ondersoek, terwyl hulle finale aanstelling by die 
wereldlike owerhede berus het.2 In Drenthe is in 1638 'n resolusie 
aangeneem waardeur bepaal is dat selfs private onderwysers 
deur 'n predikant en kerkraad behoorlik geexamineer moes word, 
terwyl die State van Holland reeds in 1581 besluit het dat skool
meesters deur die Klassis geexamineer moes word. Tog was 

1 Sien Buddingh, D., Geschiedenis van Opvoeding en OnderwiJs ... , 
II, pp. 1-9. 

• De Planque, P. A., Valcooch's Regel der Duijtsche Schoolmeesters, p. 71. 
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daar omstreeks dieselfde tyd plakkate teenstrydig hiermee, wat 
naamlik vasgestel het dat hulle in die stede deur die stedelike 
regerings en op die platteland deur die ,hooft-officieren van de 
dorpen en de Plaetsen " ondersoek moes word.3 Die posisie word 
op sy beste saamgevat in die woorde van 'n skrywer in verband 
hiermee: · 

,De belangen nu van de Kerk en den Staat werden zoo 
vereenigd, dat de Kerk de autoriteit van de Overheid erkende, 
ook om te bevelen op bet gebied der school, de Overheid daar
entegen de Kerk erkende, zoowel om te bepalen, wat op het 
stuk der religie in de school moest worden geleerd, als om het 
onderzoek in te stellen naar de bekwaamheid en de recht
zinnigheid der aan ~e stellen onderwijzers ".4 

Deur wie precies dit oak al afgeneem is, die toelatingsexameu 
was 'n vasstaande vereiste. Die reglemente van die 17de eeu het 
konsekwent enigeen verbied om skoal te hou alvorens hy die examen 
afgele het en indien hy nie op grond van sy ondersoek 'n akte 
van bekwaamheid kon toon nie. Van hom is dan ook verwag 
om die ,belijdenis des Geloofs" te onderteken. Waar die Synode 
van Dart op sy eerste sitting in 1574 besluit het dat onderwysers 
die Geloofsbelydenis moes onderteken, daar het die Dortse Synode 
van 1618/19 'n formulier daartoe opgestel. Die procedure was 
non as volg: Nadat 'n kandidaat by die ondersoek bekwaam 
gevind is om as onderwyser op te tree, moes hy hom by die Kerk
raad vervoeg ,en aldaer met .sijne onderteijkeninge belooven de 
ordre van de voornoemde Kerke by de Synodus van Dordrecht 
beraemt te achtervolgen ",5 wat hy dan aan die skoolopsieners 
moes vertoon alvorens hy deur die stedelike regering toegelaat is. 
Die skoolopsieners van wie bier sprake is, staan dikwels in die 
geskiedenis van die Nederlandse skoolwese vermeld as ,scho
larchen". Dit is vas te stel dat dit plaaslike liggame of rade was wat 
'n wakende oog oar die skole gehou het deur byvoorbeeld die skole 
te besoek, die halfjaarlikse examens af te neem of die prysuit
delinge by te woon.6 In hierdie rade het die predikante geen 
geringe rol gespeel nie, hoewel regeringspersone dikwels afsonderlik, 
of wel saam met die predikant op hierdie rade gedien het. 7 

Die voorgeskrewe examen waaraan die aspirant-onderwyser 
hom moes onderwerp, was in die reel nie veeleisend nie. Van 
hom is vereis 'n voldoende bekwaamheid in die vakke wat op die 
skool onderwys is : godsdiensonderwys, lees, skrywe, reken, sang, 

>De Planque, P. A., Valcooch's Regel der Duijtsche Sclwolrneesters, p. 72. 
'Aangehaal deur Kuiper, .J., Geschiedenis der wording en ontwikkeling van 

het Ohristelijk La.ger Onderwijs in Nederland, p. 17. 
• Aangehaal De Planque, P. A., op cit., p. 73. 
• Sien o.a. Ter Gouw, .J., Beknopt Histor·i.sch overzigt van onze nationale 

schoolwetgewing, p. 16. · 
• Sien Scheepstra, H. en Walstra, \V., Beknopte geschiedenis ?Jan de 

Opvoeding en het Onderw~fs vooral in Nederland, p. 51. 
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Frans en ander tale ; 8 maar die klem het gewoonlik geval op die 
godsdienstige aspekt-,dat zij bekwaam genoeg waren om onder
richt te geven en behoorlijk ervaren in die grondslagen der her
vormde leer." 9 Maar verskillende ander vaardighede is ook soms 
van hom verlang. In 'n reglement van Brabant uit die jaar 1665 
word van die onderwyser verwag dat hy nie aileen ,promptelijck" 
kan lees nie, maar ook dat hy 'n ,goede hand " kan skrywe en die 
psalms van David ,bequaemlick " kan sing.10 Valcooch in sy 
,Regel der Duitsche Schoolmeesters", in 1628 opgestel, verlang van 
die onderwyser dat hy moet wees: 

, ,een sachtmoedig man van goede name en fame ; een vat 
vol eerbaarheid, een exemplaar van goede zeden en manieren, 
een goede hand schrijvende, subtijl van zinnen, niet van 
grover conditien, hebbende volkomen versta.nd om te bedienen 
zijne officien."ll 

Op een plek is selfs van hom vereis om ,een baard [te) kunnen 
scheren."12 .. 

Onder die vertakkinge van die onderwys wat op die skole gegee 
is, het godsdiensonderwys 'n belangryke plek ingeneem. Nog 
voor die bekende Synode van Dordrecht van 1618/19 het die 
Synode van Den Haag in 1586 bepaal dat : 

,In de Schoolen sal de jonge jeucht nijet aileen in lesen 
ende schrijven, talen ende vrijkonsten maer oock ende voor
namelijck inde Christelijcke religie grondelijcken geleert 
ende geinstitueerd worden.''13 

Waar in skoolverordeninge, veral na die Synodale besluit van 
1618, bepaal is watter boeke in die skole gebruik mag word, het 
veral die saak van die godsdiens die aandag geniet. So is in 1654 
in 'n ,Schoolordening ten platte lande binnen Utrecht" onder 
andere voorgeskrywe die ,Kleijne en groote Catechismus", die 
Vraeboekie van Aldegonde, die Sondagse Evangelies, die ,Gecorri
geerde Tijtelboexken," die Sendbriewe, ,De Historien van David" 
en die ,Spiegel der Jeugd".14 

Behalwe hierdie en nog ander Skrifgedeeltes en leerstellige 
stukke, wat op 'n gevorderde stadium aangewend is, is by 
die leesonderwys in die aanvangstadium verskeie A.B.C.-boeke 
gebruilt, ook genoem ,Trappe der Jeugd". Verskeie van hierdie 
boekies het gaandeweg verskyn en is gedurig bygewerk. 'n 

8 Sien Ter Gouw, J., Beknopte Hist. ·Overzigt .... , p. 15. 
• De Gelder, J. J., De Oude Schoolen, p. 9. 
1 0 Sien Douma, H., De Ontwikkeling van het Lager OnderwiJs in Nederland, 

P· 41. 
11 Aangehaal deur Kuiper, J., op. cit., p. 21. 
12 Sien Douma, H., op. cit., p. 78. 
13 Aangehaal Van Eek, P. L., Hoe 't vroeger was, p. 137. 
u Sien Buddingh, D., op. cit., I, p. 99. 
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Eerste boekie, bekend as 'n ,Abecedarium" of A.B.C.-boekie, het 
byvoorbeeld op die eerste bladsy bevat die alfabet en vervolgens 
die ,Paternoster, Ave-Maria, het Credo " en nog 'n paar gebede. 
In die begin van die 17de eeu het verskyn die ,Haneboek," die 
eintlike titel waarvan was: ,Groot A.B.C. hoek". Dit het sy 
naam ontleen aan die groot haan op die keersy van die titelblad. 
Die haan moes as aansporing dien tot vlyt en wakkerheid : ,maak 
dat je in 't leeren haantjie de voorste bent" .15 Die inhoud van 
hierdie boekie was geskoei op die lees van die ,Abecedarium." 
N a die afbeelding van die haan het op die volgende bladsy gevolg 
die alfabet en vervolgens die cyfers, die Tien Gebooie, die Geloofs
artikels en 'n paar gebede. Die ,Haneboek", soos dit later bekend 
was, het bestaan uit sestien bladsye, wat behalwe 'n titelblad bevat 
het die tradisionele afbeelding van die haan, die A.B.C., ,dat 
groot begin van alle wetenschap," speloefeninge, en dan lees
oefeninge wat bestaan het uit die Onse Vader, die Geloofsartikels, 
die Tien Gebooie, Van die Heilige doop, ,van het Hoogwaardige 
Nachtmaal Christi," ,van de Christelijke straffe," en da.n nog 
vyf gebede, te wete die more- en aandgebede, die gebede voor en 
mi die ete en die gebed voor die predikasie. Dit het gesluit met 'n 
Christelike A.B.C., dit wil se met spreuke wat begin met. die letters 
van die alfabet.16 

In die leesonderwys is verder ook gebruik gemaak van stigtelike 
leesboeke. 'n Belangryke voorbeeld hiervan wat uit die 16de 
eeu dateer, is ,Den utersten wille van Lowijs Porquin"; 'n werkie 
wat verskeie herdrukke belewe het. In die l7de eeu skyn dit 
egter minder populair te gewees het, hoewel dit nog in 1690 herdruk 
is; maar toe was dit geheel omgewerkP Teen hierdie tyd was 
meer gewild 'n boekie met die naa.m ,Ret Heerlijck Bewijs van des 
Menschen Ellen de en Miserie". Uit 'n l8de-eeuse uitgawe is vas te 
stel dat dit vol anekdotes en verhaaltjies was wat dit nie ongeskik 
gemaak het as 'n skoolboelde nie. So het dit byvoorbeeld bevat 
'n vertelling van 'n kraanvoel, wat moes aant.oon hoeveel die mens 
van die diere kan leer.18 · 

Sulke werkies moes diens doen by die sedelike onderrig en 
tegelyk dien as ontspanningsliteratuur, en moes die jeug stig en 
hulle leer wat hulle moes doen en wat hulle moes laat om ,deuch
delijck en de wel te Ieven" .19 

Aardr~skunde en ge~denis is nog nie as afsonderlike vakke 
onderwys nie. Tog was daar reeds baie historiese leesboekies 
wat ook in verband ·met die leesonderwys aangewend is. As 
'n voorbeeld hiervan dien ,Spieghel der Jeugt ofte korte Kronijck 
der Nederlandsche geschiedenisse", (1614).20 

--------------------
15 Ter Gouw, J., K·ijkjes i.n de Oude Schoolwereld, II, p. 15. 
16 Ibid., p. 18. 
11 Sien De Planqne, P. A., op. cit., p. 102. 
18 Ibid., p. 106. 
19 Ibid., p. Ill. 
ao Sien Douma, H., op. cit., pp- IS9, 83. 
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Skryfonderwys is gegee volgens voorbeelde wat die onderwyser 
voorgeskrywe het. Aan hierdie vak is nogal heelwat aandag 
bestee. Van sogenaamde ,liefhebbers en beminnaars der pennen" 
het onder andere verskyn ,Spieghel der Schrijfkonst," , 'n Lusthof 
der Schrijfkonst," ,Kabinet der Schrijfkunst " en ,Academie der 
Schrijfkonst, onderrichtende de Jonckheijt om de penne wel te 
snijden, enz."21 • 

Belangryk in verband met die skryfonderwys was ook die 
skrywe van briewe, vir die onderwys waarin daar ook boekies 
bestaan het. By die skrywe hiervan het 'n goeie styl hoog aan
geskrewe gestaan, ook nog in die 17 de eeu en later. In ,De 
Belachcherlijke jonker" laat Pieter Bernagie 'n jonker minder 
succes behaal by 'n Amsterdamse meisie as 'n gewone boerseun, 
aangesien hy van briewe skrywe ,geen verstand" gehad het nie, 
terwyl die boerseun 'n goeie styl geskrywe het.22 'n Voorbeeld 
van 'n leerboek in die skryfonderwys was Jacobi se ,Ghemeene 
Seyndtbrieven, seer profijtelick voor d!3 ouders, Meesters en 
kinderen om te leeren Brieven dichten ende oock wel te leven 
ende ordentlijck te schrijven". Hierin sit die versamelaar uiteen 
hoe noodsaaklik dit is dat jongmense hulle reeds vroeg moet oefen 
in die opstel van briewe. Hy laat die eintlike voorbeelde van 
briewe voorafgaan deur ,onderrichtinge om Brieven te leeren 
dichten in vraag en antwoord".23 

Ook in verband met die rekenonderwys het verskillende skool
meesters, koopliede en rekenmeesters 1:ioeke die lig laat sien. In 
1607 het byvoorbeeld van Willem Bartjens verskyn sy ,Cijfferinge," 
terwyl die werk van Nicolaas Daventriensis, ,Practique om te 
leeren rekenen, cijpheren en de boeckhouden," ook baie gebruik 
en dikwels herdruk is. Die behandelde stof hierin het bestaan 
uit tel, aftrek, optel, vermenigvuldig, deel, enkelvoudige rente, 
,Rr.batteeren, Tarra, wins en verlies, Compagnie ofte Geselschap 
en ook wel Cassiersrekening in de Practij cq" .24 Die behandeling 
van die onderwerp was maar droog, en die saak is glad nie aan
skoulik voorgestel nie. 
. Maar genoeg omtrent die vernaamste skoolvakke en die paar 
voorbeelde van die menigte boeke wat in verband daarmee gebrmk 
is. 

Die sedelike vorming van die leerlinge het begryplikerwys 
'n baie belangryke rol gespeel in die Nederlandse skole van daardie 
tyd. 'n Wakende oog is gehou oor die goeie sedes en maniere van 
die kinders, en die meesters het gesorg vir orde en sindelikheid 
sowel buite as binne die skool. Dit was van hulle verwag. Hulle 
moes ook sorg dat die kinders nie in die skool of op pad na hulle 
huise die heilige naam van die Here misbruik nie en hulle moes 

' 1 Buddingh, D., op. cit., II, p. 140. 
"Sien De Planque, P. A., op. cit., p. 133. 
23 Ibid., p. 135. 
•• Douma, H., op. cit., p. 58. 
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die jeug aanspoor tot onderdanigheid en eerbiediging van die 
owerheid, predikant, leermeesters, ouers en voogde, en trouens 
om alle mense by ontmoeting eer en respekt te betoon.25 In die 
skool self moes die kind sedig en stil sit en hom so gedra ,dat 
hij niet geslagen behoeft te worden." As hy onderwys word, 
moes hy ,'t niet qualijc nemen", en as hom iets gevra is, moes hy 
nie stuurs antwoord nie. Alle hardnekkigheid moes hy laat vaar 
en hom skik om die meester te gehoorsaam. Hy moes altyd 
vlytig luister, en as daar iets gelees word, moes hy dit opteken 
,en bewaren als een schat . . . . . ende geen pampier achter de 
bancken werpen om van de muijsen gegeten te worden".26 

Om die onderwyser sowel as die leerlinge in die nakom van 
hierdie verpligtinge behulpsaam te wees, en opdat niemand ooit 
onskuld weens onwetendheid mag aanvoer nie, is aan die skool- t 
muur 'n sogenaamde ,Artijckelbrief " opgehang. Dit was feitlik 
die skoolwet vir die sedelike vorming, en het tot in die geringste 
besonderhede vermeld hoe die kinders hulle binne en buite die 
skool moes gedra. Valcooch gee ons 'n voorbeeld van so 'n 
,Artikelbrief". Hier volg 'n paar typerende £rases daaruit :27 

,Die zijn muts niet afneemt voor een man van eeren, 
Die daer loopen crijten, vloecken ende sweeren, 
Die wildt end' onzedigh loopen langs der straten, 

Die der lieden eenden smijten of Beesten jagen. 

Die met messen poghen, in 't hayr plocken 
Die in 't Veldt loopen, door 't Hoy springen met stocken. 

Die gheldt, boecken, pennen, papier nemen als Dieven, 
Die nakent baden, in erten, in wortelen loopen. 

Die zijn Benedictie niet over tafel en lesen, 
Noch s'morgens, noch s'avonts niet bidt ghepresen. 

Die zijn eten werpt voer Catten ende Honden, 
Die niet willen weergheven dat sij in d' school vonden, 

Die op de wallen loopen, als men gaet na huys. 

Die niet zedigh loopen nae de Kerck, of daer van. 

Wat Scholiers dees puncten voorsz. niet en onderhouden, 
Sullen twee placken hebben, oft hem met roede clouwen." 

25 Douma, H., op cit., p. 43. 
26 Sien Ter Gouw, J., Kijkjes in de, Oude Schoolwet·eld, I, p. 28 . 
., Sien Valooogh, D. A., Regel der Duitsche Schoolmeesters, .. , pp. 24 e.v. 
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Uit hierdie aanhaling is dit duidelik uit hoeveel ,fnoenies " 
die skoollewe van 'n leerling bestaan het en welk 'n haas onbegonne 
taak op die skouers van die 17de- en vroeg-l8de-eeuse onderwyser 
in die Nederlande gerus het. Duidelik omskrywe, ten minste, 
was wat van hulle wedersyds verwag is, veral wat betref sedelike 
vorming. 

Waar die kinders blootgestaan het aan soveel moontlike oor
tredings, verbaas dit ons nie dat stra£ nogal 'n prominente rol 
gespeel het in die daaglikse skoollew~ie onderwysers het volle 
mag gehad om straf uit te oefen soos hulle goedgedink het; hulle 
was ,heeren en meesters " in hulle skole.28 Van die ,schepter 
des gezags " het hulle vry gebruik gemaak, al is dikwels as leuse 
gevoer : , ,hout maat in slaen en stuypen, weest coel gesint, niet 
hittich van gemoeden."29 Die volgende sinsnedes uit dreigemente 
van 'n vader laat ons sien dat die onderwysers in die toepassing 
van tug kon reken op die steun en goedgesindheid van die ouers : 

,Slaet hem vrij, en spaert plack noch roe, 
Eer ick hem elders doe . . . . 
As j' em niet genoeg ranselt, neem ik 'em van je school 

af ! "30 

Tog het dit seker nie in die ,ou tyd " so roekeloos toegegaan 
as wat soms voorgestel word nie. Vader Cats het reeds sy menings 
omtrent straf as volg op skrif gestel : 

,Voor slaven stuer gebaer, en slagen voor de beesten, 
De Reden is ghenouch voor wel-geboren geesten."31 

Ook het op die onderwyser die verpligting gerus om nie roekeloos 
daarby te werk te gaan nie, maar om sy gesonde oordeel te gebruik, 
soos bepaal in 'n skoolreglement van 1655 : 

,De straffe moet niet te sacht noch te wreet wesen, maar 
met een oogmerck van verbeteringe, en discretie, naer den 
aerdt, teerheijt en de humeuren der kinderen gemodereert, 
ende dat alleenlijck volgens de ordinaire school-discipline 
met Roede en Placke."32 

As tugmiddels moes dus alleen dien ,plak en roede", Dit 
was ook uielWntensie van V alcooch in sy meervermelde werk in 
1628, waarin hy alle ander soorte van tugmiddels bestempel het as 
,van den quaden".33 Tog was daar ook ander strafinstrumente, 
meestal van 'n ,gevoelige " aard, in gebruik, selfs tot in die 18de 
eeu.34 Onder die mees onsagte van hulle was seker die ysterkam 

os Sien Kuiper, J., op. cit., p. 22. 
2& Aangehaal, ibid. . 
so Aangehaal, Ter Gouw, ,J., Kijkjes in de Oude Schoolwereld, I, p. ll. 
31 lbid., p. 37. 
32 Aangehaal, Ter Gouw, J., Beknopt Hist. Overzicht .... , p. 17. 
33 Sien Douma, H.; op. cit., p. 47. 
04 Sien Ter Gouw, J., Kijkjes in o..e Oude Schoolwereld, I. p. 30. 
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met 'n lioutsteel, om onnette hare mee te kam ; dit moes seker 
meer as afskrikmiddel gedien het. 'n Eselbord om die nek van 'n 
leerling gehang moes hom tot leerlus prikkel. Vegtende seuns 
het soms met hulle voete in 'n blok met vier gate in te lande gekom, 
om so mekaar te leer verdra. 'n Eienaardige gewoonte was die 
van die gebruik van die ,ongeluksvoel". Dit het bestaan uit 'n 
opgestopte duif wat uit sagte materiaal vervaardig was en is deur 
die meester na 'n leerling wat in stryd met sy bepalings handel, 
gegooi, wat dit dan na sy lessenaar terug moes bring en sy verdiende 
straf moes ontvang.35 Die mees gebruiklike straftuig egter was 
die plak, en hiervan het daar 'n groot verskeidenheid bestaan. 

Pryse as beloning, in teenstelling met straf, is nie gegee vir 
goeie gedrag nie, want ,zich goed te gedragen was pligt, en wie 
dien pligt betrachte, bevrijde zich van stra£."36 By die toedien 
van straf moes die onderwysers altyd in gedagte hou,,soos 'n skrywer 
dit gestel het : 

,Ghij doet aan hen der charitaten werck, 
Ende ghij bevrijdt hun ziel oock van der Hellenperck."37 

Hierdie strenge tug het dan ook heelwaarskynlik as 'n belangryke 
hulpmiddel gedien om die nodige orde in die skool te verkry. 
Luister na die beskrywing wat 'n skrywer ons van 'n 18de-eeuse 
skool gee: 

, ..... naarmate de menigte aangroeit, neemt de 
woestheid toe . . . . . de schoolvoogd verschijnt in zijn 
ouden, belapten rok en besmeerden castoralen hoed. . . . . 
geeft met de bullepees een hevigen slag en roept luidkeels : 
,stil '. ! Allen gehoorzamen, en eensklaps gaan de hoedjes 
a.f ..... "38 

Die besol9-iging van die skoolmeesters het weinig ooreengestem 
met die gewig van hulle amb, waaraan daar veelvuldige werk
saamhede verbonde was. Veral op die platteland het die mense 
maar min oorgehad vir die onderwys. Veel kommer en sorg het 
hierdie saak dikwels die kerklike owerhede gebaar. In die Klassi
kale Vergadering va.n Dordrecht in 1628 het dit geblyk dat verskeie 
onderwysers hulle tevrede moes Htel met 'n jaarlikse inkome van 
sowat 100 guldens.39 Dit sou nog lank die geval bly. Selfs teen 
die helfte van die 18de eeu het hierin nie 'n merkbare verbetering 
gekom nie en moes 'n onderwyser dikwels tevrede wees met 'n 
vry huis en 'n geringe jaarlikse besoldiging. Die gemiddelde 
jaarlikse vergoeding van 'n onderwyser het toe sowat 150 guldens 
bedra.40 

35 Sien Ter Gouw, J., Kij'jes in de Oude Schoolwereld, I, p. 41. 
3o Ibid., p. 29. 
37 Aangehaal, Ibid., p. 44. 
38 Aangehaal, Scheepstra en Walstra, op. cit., pp. 64-67. 
39 Sien De Planquc, P. A., op. cit., p. 16. 
•o Sien Versluijs, J., Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs vooral 

in Nederkmd, III, p. 132. 
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Die kwessie van die salaris is meestal plaaslik gereel, en dit 
het soms bestaan uit 'n vasgestelde traktement, maar meestal uit 
maandelikse skoolgeld deur die leerlinge betaal, die bedrag waar
van vasgestel is deur die Skolarche of deur die Kerkraad.41 Soms 
het die onderwysers sowel 'n vasgestelde jaarlikse bedrag asook 
skoolgeld van elke leerling ontvang.42 

Aangesien hulle salaris in die meeste gevalle maar gering was, 
het die onderwysers dit dikwels probeer aanvul deur byba.antjies 
ter hand te neem. Gewoonlik is dit hulle deur die owerhede nie 
verbied nie : 

,Om redenen, dat hun salaris is wat mager, 
Waardoor zij vaa.k moeten zijn een klager."43 

Hierdie vergunning was dan oak dikwels die prikkel om onder
wyser te word, want skoolhou het niemand belet ,tevens te zijn 
of soldaat of schrijver op het turfkantoor of deurwaarder van de 
rekenkamer of timmerman of portier" .44 Kuiper noem 'n hele 
verskeidenheid van bedrywe wat onderwysers soms saam met hulle 
onderwyswerk waargeneem het, soos die stel van die klok, die 
skoonhou van die kerk, die skrywe van allerlei versoekskrifte, 
rekenings, briewe en geleentheidsverse; soos notaris, barbier, 
skoenmaker, bookbinder, dokter en grafmaker. Dit het oak 
voorgekom dat hy die kerklike waardighede van voorleser en 
voorsinger beklee hef45 · 

Nie altyd het die N ederlandse owerhede en ouers daarin geslaag 
om onderwysers te vind wat hullc hulle amb waardig gedra het nie. 
Sommige het hulle skuldig gemaak aan verwaandheid. So het 
byvoorbeeld 'n sestal van hulle teen die middel van die 18de eeu 'n 
genootskap gestig wat as sinspreuk gehad het : 

,Waar zou de wijsheid vaaren, 
Als wij 'er niet en waren ! "46 

Luister oak na die selfverheerlikende getuigskrif wat 'n sekere 
meester aan homself verstrek het : 

,Ik ben onder verscheidene gewichtigc bedieningen oak 
schoolmeester . . . . . een schoolmeester is geen gemeen 
mensch ........ Ja ik twijfer zelfs of 'er mijn -weerga 
wel is want ik ben niet aileen schoolmeester, maar oak klokken
luider, koster, voorleeser en zinger, bidder en doodgraver .... 
ik kan u met 'n gerust gemoed betuigen dat ik alles zeer 
getrouw en met veel lof waarneeme . . . . Ja, ik kan zelfs, 

41 Sien Ter Gouw, J., Beknopt Hist. Overzicht . . ., P: 16; Douma, H., 
op. cit., p. 43. 

42 Sien Scheepstra en Walst.J·a, op. cit., p. 60. 
•• Aangehaal, ibid.:"p. 45. 
"De Gelder, J. J., De Oude Schoolen, p. 8. 
<5 Sien Kuiper, J., op. cit., p. 22. 
•e Van Eck, P. L., op. cit., p. 46. 
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als de Raad het vordert, ook wel een predicatie doen 
grooter liefhebber van studie dan ik ben, is mij on
bekend ..... " 47 

In hulle geledere is self~:~ aangetref weggeloopte soldate en 
mense wat hulle skuldig gemaak het a.an dronkenskap. In 
Groningen is selfs 'n skoolmeester gevind wat nie kon sing of 
skry£ nie, en wat ,het lezen maar gebrekkig verstond." So het 
dit nog dikwels tot aal! die einde van die l8de eeu gebeur dat 
daar as onderwysers werksaam was, manne ,die voor koetsier, 
palfrenier of andere ondergeschikte baantjes niet meer deugden."48 

Heelwat moeite is dikwels daaraan bestee om die aandag van 
die publiek te vestig op een of ander skool. Die uitwendige van 
die skole was gewoonlik van die van ander huise te onderskei aileen 
deur 'n kennisgewing by wyse van 'n uithangbord waarop in groot 
letters die woorde aangebring is : ,School : hier onderwijst men 
Kijeren," of ,Goedkoope wijsheid".49 

Die onderwysers in privaatskole het dit nodig geag om hulle 
uithangborde meer prominent op die voorgrond te bring en het dit 
dikwels vergesel laat gaan van kaarte en monsters wat op meer 
aandag aanspraak gemaak het. Op hierdie kaarte, wat agter 
glas geraam was en teen die deur gehang het, is sulke aankondigings 
aangebring soos: 

,Hier wort met vlijt de jonghe jeught 
Gequeekt tot wijsheid en tot deught."50 

Die kaarte was soms ook versier met voorbeelde uit die skryf
en cyferkuns van die meester, en ook deur 'n vers, veral in die geval 
van die onderwysers wat-hulle ook aangebied het vir geleentheids
gedigte.51 Die volgende is 'n voorbeeld van so 'n vers: 

,Liefhebbers, sta wat stil, bedwing uw vlugge treden, 
Doorlees dit weinig schrifts van hoven tot beneden 
Mijn dienst ik presenteer om yder sijn begeeren, 
Al wat hier onder staat perfekt en wel te leeren : 
Latijn, Hoogduitsch, Muzijk, prompt lezen en wel schrijven 
Boekhouden, Cijfren mee, om Koopmanschap te drijven. 
Dit alles op het kort. Ook doen ik mijn verpligten 
Te maken naar uw wensch, en Jaar- en Trouwgedigten."52 

Hierdie gewoonte het soms aanleiding gegee tot misbruik en 
bedrog, sodat later bepaal is dat die onderwyser nie kaarte en 
monsters mag uithang wat nie deur homself geskrywe is nie, en 

47 VanEck, P. L., op cit., p. 46. 
•s Scheepstra en Walstra, op. cit., pp. 50-51. 
u Ibid., p. 60; Kuiper, J., op. cit., p. 22. • 
5 0 Ter Gouw, J., Kiikies in de Owk Schoolwereld, I, p. 7. 
n Sien Douma, H., op. cit., p. 52. 
51 Ter Gouw, J., Kijkjes .... , I, p. 8. 
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dat hy homself aileen mag aanbied vir dinge waartoe hy by sy 
ondersoek in s~aat gevind is. sa 

Die lokale wat as skoolgeboue gebruik is, het in hierdie tyd 
veel te wense oorgelaat. Min sorg is daaraan bestee om hiervoor 
geskikte vertrekke te vind. Dit was meestal laag en smal en 
miskien op die tweede verdieping van 'n woonhuis, met 'n uitsig 
op 'n morsige steeg of binneplaas. Soms is vogtige donker kelders 
met klipvloere gebruik.54 Aan ventilasie is deurgaans nie genoeg 
aandag gegee nie. Douma skrywe omtrent 18de-eeuse skool
lokale as volg : ,de schoolvertrekken zijn doorgaans of zeer tochtig 
of benauwd wegens de laagheid van het vertrek en het aantal 
kinderen. " 55 

Behalwe die plak en ander tuginstrumente val daar nie 'n lang 
lys van skoolgereedskap te vermeld nie. Die leerlinge het geskrywe 
op skryfborde, wat hulle op hulle kniee moes vashou, en het gesit 
op banke, dikwels sonder tafelblad of leuning. 'n "Plank is teen 
.die muur aangebring waarop die boeke geplaas is. Verder is in 
die klaskamer aangetref pennemesse, inkpotte, rekenborde, leie 
en skryfboeke en miskien 'n bos ganspenne.56 

Belangryk was ook die katheder van die meester aan wie deur 
sy ,tabberd en bonnet" die waardigheid verleen is waarop hy 
trots was-,Gij ziet er den Meester in zijnen eerbiedwaardigen 
zetel, ontzagwekkend afgesloten. Hy zit er als een autoriteit in 
zijnen troonzetel."57 Later het hierdie ,setel" van hom plek 
gemaak vir 'n gewone tafel. 

Blykens die voorgaande beskrywing het dit duidelik geword 
dat dit met die onderwys in die moederland gedurende die laaste 
helfte van die 17de en vroeg 18de eeu nie juis rooskleurig gesteld 
was nie. Geen wonder dat 'n skrywer in sy slotsom in verband 
met hierdie toestande aangemerk het dat dit nie erg skitterend 
was nie. Seker kan ons nie 'n oordrewe aanspraak maak vir die 
algemene peil waarop die moederland se skoolwese, wat as bakermat 
moes dien vir die Kaapse skole, hom bevind het in hierdie tyd 
nie.58 

NEDERLANDS-INDI:It. 

Sedert die stigting van die Verenigde Nederlandse Oos-Indiese 
Kompanjie in 1602 het die Direkteure besluit om 'n verenigde 
front te toon teen enige mededinger en om die handel op die Ooste 

58 Sien Douma, H., op. cit., p. 40. 
u Sien Scheepstra en Walstra, op. cit., p. 60. 
05 Douma, H., op. cit., p. 79. 
56 Ter Gouw, J., Kijlcjes .... , I, p. 5. 
57 Ter Gouw, J., Kijkjes .... , I, p. 2. 
's Vgl. Van Eck, P. L., op. cit., p. 42. 
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so wii1sgewend moontlik te maak. Die hoofdo~l wat die Kom
panjie beoog het, was dus die bevordering van die belange van die 
koophandel; eers pas nadat dit verwesenlik is, sou v<erdere sake in 
aanmerking kom. Tog is die belangryke saak van die onderwys 
in die Oosterse besittings reeds vanaf die begin nie heeltemaal 
agterwee gelaat nie, maar het dit vanuit die staanspoor 'n redelike 
mate van aandag van die kant van die owerhede geniet. 

Reeds in die instruksies wat aan Pieter Both, die eerste Goewer
neur-Generaal, meegegee is, het die Bewindhebbers dit aan hom 
opgedra om nie te versuim om die predikante en skoolmeesters 
wat hom vergesel het, op sodanige plekke te plaas as wat hy mag 
goeddink nie. 59 

Vanuit die staanspoor het die Kerk in Q.ie Ooste 'n belangryke 
rol gespeel in verband met onderwysaangeleenthede, veral wat 
betref die reeling van en die toesig oor die onderwys plaaslik. 
Die skole is hoofsaaklik deur die kerk opgerig. 60 In die skole, 
wat grotendeels onder kerklike toesig gestaan het, was godsdiens
onderwys die hoofsaak ; en die skole is aangewend tot die be
vordering en uitbreiding van die Christelike godsdiens.61 Geen 
geringe getal onderwysers was nodig om die skole wat op die ver
skillende eilande opgerig was, te bedien nie. Dit was veral die 
Amsterdamse Kerkraad wat welkome hulp gebied het by die vind 
van die nodige leerkragte. Hulle het die aspirant-onderwysers 
ondersoek en 'n soort van examen afgeneem.62 

Die toesig oor die onderwys ·plaaslik is aanvanklik byna uit
sluitlik deur kerklike ambtenare waargeneem. Die skoolmeesters 
self is as kerklike ambtenare wat onder die toesig van die kerk 
gestaan het, beskou. Die toesig is waargeneem deur 'n kommissie 
van twee predikante, of ook wel deur 'n predikant bygestaan 
deur 'n lid van die Kerkraad. Hulle het die skole gereeld besoek 
en jaarliks 'n verslag omtrent die toestand van die skole opgestel, 
wat hulle dan by die Kerkraad ter oorweging ingelewer het.63 

Hierdie predikante en ander kerkraadslede het as opsieners oor die 
skole al gou bekend gestaan onder die naam van skolarche.64 In 
hierdie hoedanigheid het die predikante oak die skole in die buite-

•• Sien ,Instructie voor den Goeverneur-Generaal, P. Both, en de Raden 
van India, 14/27 Nov., 1609, Van der Chijs, J. A., Nederlandsch-Indisch 
Plakaatboek, 1602-18ll, I, p. 8. 

• 0 Sien Uhlenbeck, W., Bijdrage tot de Geschiedenis van de verhouding 
tusschen den Staat en de Christelijke Ket·kgenootschappen in Ned. Oost-Indie, p. 
17. 

61 Sien De Bruijn, C. A. L. van Troostenburg, De Hervormde Kerk in 
Nederlandsch Oost-Indiii onder de Oost-Indische Compagnie, 1602-1795, p. 528. 

42 Ibid., p. 529. 
•• Uhlenbeck, W., op. cit., p. 25. 
"'Ibid. 
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wyke besoek en by hulle thuiskoms verslag gedoen oor die toestand 
van die onderwys.65 

Die Bewindhebbers in die moederland het egter steeds die 
Raad van Indie verantwoordelik gehou om in die nodige onderwys 
te voorsien. So is nog in Augustus 1617 die Goewerneur en Rade 
van Indie vermaan om nie die saak van die onderwys te verwaarloos 
nie. 66 Die Raad van In die het egter sy plig as gedaan beskou as 
hy die reeling van die onderwys plaaslik aan die Kerk oorgedra het. 
In 1624 het 'n Kerkvergadering wat te Batavia gehou is, gevolglik 
hulle aandag ook aan die saak van die onderwys gegee. Volgens 
·die Kerkorder wat toe deur hulle opgestel is, is andermaal bepaal 
dat die verskillende kerkrade moes toesien dat orals goeie skool
meesters aangestel word, wat nie aileen die kinders moes leer lees 
en skrywe nie maar wat hulle ook ,in de godsalicheijt ende in den 
Catechismo" moes onderwys.67 In 'n verdere afdeling van die 

. order, onder ,.Het Ampt der Schoolmeesters," is bepaal dat die 
jeug onderwys moes word in lees, skrywe, cyfer, die sing van die 
psalms, in godsvrug en goeie sedes, en ,.soodrae doenelijck is" 
moes hulle die ,.hooftstucken der Chr. religie met de gemeene 
gebeden" leer.68 Aan die kinders sou twee halwe speeldae in 
die week gegee word ; en die van hulle wie se ouers dit kon bekostig, 
moes skoolgeld betaal.69 

Die Kerklike owerhede het op hierdie eerste paging van hulle 
om meer orde in die skoolwese te bring, in 1643 'n tweede laat volg. 
In December van hierdie jaar is afgekondig 'n ,.Kerkordening voor 
de Bataviasche gemeente", wat ook 'n onderverdeling ,.Van de 
Schoolmeesters" bevat het.70 Hierin is bepaal dat dit die amb 
van die skoolmeesters is : eerstens om die jeug die vrese van die 
Heer ,.in te skerp", hulle te onderwys in die fondamente van die 

s• Sien De Bruijn, C. A. L. v. Troostenburg, op. cit., p. 541·. Dit was eers 
later dat die Kollege van Skolarche 'n meer uitgebreide liggaam geword het. 
Die Regering h1lt hulle gaandeweg meer seggenskap in die saak toegeeien. 
Tog het die kerklike element daarin 'n belangryke rol bly speel. In 1755 
het die Raad van Skolarche bestaan uit die voorsitter van die Kerkraad en 
die oudste ouderling van Batavia, wat ambshalwe lede was, en twee lede van 
die Raad van Indie. Sien Van der Chijs, J. A., Ned. Ind. Plakaatboek, 
VII, p. 148. In November, 1777, is die samestelling daarvan heeltemaal 
verander. Die Indiese Regering het besluit om ,een uitgestrekter collegie 
van curatoren en scholarchen" op te rig. Dit het toe bestaan ui.t vyf ver
teenwoordigers uit die burgerlike regering, twee predikante en twee van die 
vooraanstaande burgers, en kon die skoolmeesters examineer as hulle dit 
mag goedvind, en het in die vervolg twee-twee om die beurt 'n maandelikse 
skoolbesoek gedoen. 

Sien Van der Chijs, J. A., op. cit., X, pp. 105, 106. 
86 Sien Kalff, S., Indische SchrJolen onder de Oost-Indische Compagnie, p. 3 

Hofstede, P., Oost-Indische Kerkzaken, zoo oude als nieuwe, p. 6. 
67 Sien Kerkorder van 1624, Spoelstra, C., Bouwstoffen .. , ., II, p. 563. 
88 Ibid., p. 572. 
68 Ibid., p. 573. 
70 Sien Van der Chijs, J. A., op. cit., II, p. 52; Spoelst.ra, C., Bouwstoffen 
.. , II, p. 595. 
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Christelike religie, hulle te leer bid en sing, en om met hulle kerk
toe te gaan en hulle te katechiseer. In die tweede plek moes die 
onderwyser die kinders leer om hulle ouers, owerhede en meesters 
te gehoorsaam, en pas maar in die derde plek moes hy hulle leer 
lees, skrywe en reken. Vierdens is dit as sy werk beskou om hulle 
goeie sedes en maniere te leer, en eindelik om toe te sien dat in die 
skole geen ander taal as die Nederduitse gebruik word nie. Dit 
het ver~er neergele dat die kinders gedurende die week twee halwe 
speeldae sou kry, te wete Woensdag- en Saterdagnamiddag, op 
welke dae hulle in die voormiddag godsdiensonderrig sou ontvang. 
Verder moes die kinders van al die skole elke halfjaar in die kerk 
saamkom om daar deur die gedeputeerdes van die Owerheid en 
die Kerkraad geexamineer te word, en diegene wat kon skrywe, 
moes dan hulle skrif toon. 

Hierdie reglement, van kerkswee opgestel, getuig andermaal 
van 'n samewerking tussen die kerklike en die burgerlike owerhede 
in verband met onderwyssake. Hierdie wedersydse erkenning 
van mekaar se gesag is ook in 1684 bevestig toe die Raad van 
Indie bepaal het dat selfs die skoolmeesters wat nie in die diens 
van die Kompanjie werksaam was nie, lidmaat moes wees van die 
Gereformeerde Kerk, en deur of namens die Kerkraad ondersoek 
moes wees.71 

Hierdie pasvermelde reglement van 11343 was egter maar oor 
'n beperkte gebied van krag, aangesien dit net betrekking gehad 
het op die skole van die hoofstad. In 1684 het hierin verandering 
gekom. Reeds vroeg in die jaar het die burgerlike regering besluit 
om dit aan die Kerkraad op te dra om 'n skoolorder wat van toe
passing sou wees op al die skole op te stel.'2 Die gevolg was dat 
die Regering nog in April van dieselfde jaar die gevraagde skool
reglement kon afkondig.73 In die eerste plek sou, volgens hierdie 
nuwe reglement, 'n noukeurige kontrole uitgeoefen word oor die
gene wat in die vervolg toegelaat sou word om onderwys te gee. 
Niemand sou toegelaat word om skool te hou alvorens hy nie 'n 
examen by die Kerkraad afgele het en vervolgens verlof daartoe 
van die Regering ontvang het nie. By sy ondersoek moes hy 
daarvan bewys lewer dat hy lidmaat is ,van de waere gereformeerde 
religie", en ook dat hy 'n voorbeeldige lewe voer, ,om alsoo de 
jeught met leer en leven beyde te connen stigten". Dit is ook 
vasgele watter verdere bekwaamhede van hom geverg is. Dit 
het daarin bestaan dat hy ,alle gedruckte boecken en geschreven 
papieren promptelyck leesen, een goede hand schryven, de psalmen 
Davids bequaemelyck singen en redelyck cyfferen connen". 

Alvorens hulle dan aangestel sou word, moes hulle onderteken 
die konfessie van die Nederduitse Kerk, die Heidelbergse Kate-

n Sien Van der Chijs, J. A., op. cit., III, p. 123. 
' 2 Ibid . . 
••Ibid.,·pp. 125-130. 
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chismus en die Aide van die Nasionale Synode van Dordrecht 
soos vasgestel in 1618/19. 

Van aangestelde meesters sou verwag word om die skoolhou 
self waar te neem en nie uit hulle eie ondermeesters daartoe aan te 
stel nie. 

Vervolgens is een en ander nader bepaal in verband met die 
organisasie van die skole self. Die skole moes met 'n gebed geopen 
word en met 'n gebed en die sing van 'n psalm geeindig word. In 
die skole moes die kinders verskeie gebede, die Onse Vader, die 
Twaalf Artikels, die Tien Gebooie, more- en aandgebede, gebede 
voor en na die ete en die Heidelbergse Katechismus leer, asook die 
sing van psalms, skrywe en cyfer. Hiertoe sou as skoolboeke 
aangewend word A.B.C.-boeke, ,letter consten", die Kort Begrip, 
die Heidelbergse Katechismus, die Sendbriewe en ander stigtelike 
boeke. 

Die onderwysers moes ook sorg vir die sedelike opvoeding 
van die kinders en toesien dat hulle aan alle meerderes die nodige 
eerbied en respekt betoon. 

Die skoolure sou strek van 8 tot ll in die voormiddag en van 2 
tot 5 in die namiddag. Die kinders sou egter twee halwe speeldae 
in die week geniet, te wete Woensdag- en Saterdagnamiddag, 
asook sekere vakansiedae soos deur die reglement nader bepaal. 
Dit sou nie aan die onderwyser vrystaan om enige verdere vakansie-
dae by die vasgestelde by te voeg nie. . 

Die onderwysers is aangemaan om uiters versigtig te wees 
by die toedien van straf. Dit moes wees ,nogh te slap, nogh te 
hard"' maar in ooreenstemming met die oortreding, met besondere 
inagneming van die humeur en die geaardheid van die kind wat 
dit ondergaan. 

Die meesters moes self sorg vir geskikte banke in hulle skole 
en moes daarin die ,knegtjens en meyskens yder apart " laat sit, 
om sodoende enige moontlike ongereeldhede te voorkom. 

Meesters wat in diens van die Kompanjie was, moes slawe 
sowel as die kinders van onvermoende ouers gratis onderwys, 
terwyl dit aan die ander meesters vrygelaat is om maandelikse 
skoolgeld van hulle leerlinge te vorder soos deur die Regering 
nader bepaal is. 

'n Halfjaarlikse skoolbesoek sou waargeneem word deur 'n 
predikant en 'n ouderling vergesel deur 'n lid uit die Hoe Regering, 
daartoe aangestel. 

Dit skyn dat hierdie reglement, wat in besonderhede bepaal 
het wie in die vervolg geregtig sou wees om openbaar skool te hou, 
en hoe sodanige persoon wat daartoe verlof ontvang het, hom in 
die waarneem en organisasie van sy skool moes gedra, die eerste 
eintlike skoolorder was wat van krag gewees het vir die gehele 
Indie. Dit toon 'n noue ooreenkoms met dergelyke reelings en 
gebruike wat in die moederland bestaan het, en bevestig die groot 
aandeel wat die Kerk geneem het in die algemene toesig oor die 
onderwys in die Qoste. 

c 
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Soos uit hierdie reglement blyk, het die owerhede in die Ooste 
ook voorsiening gemaak vir die onderwys van kinders van be
hoeftige ouers, asook vir die onderwys van slawe. Die Kom
panjieskole is egter nie aileen besoek deur slawe nie, maar ook 
deur vry swartes, wat meestal vrygelate slawe van die Kompanjie 
was.7' Omstreeks 1631 het 200 slawe onderwys ontvang in 'n 
inrigting te Colombo.75 Die Regering het selfs skoolmeesters 
aangestel om aan die slawe wat by partikuliere mense in diens was, 
onderwys te gee. 76 

Die Kerk het nie aileen 'n belangryke rol gespeel in die toesig 
wat sy gehou het oor die onderwys nie, maar het ook gehelp om die 
skole van die nodige leerkragte te voorsien, selfs deur skole te 
laat waarneem deur haar eie ambtenare. So was 'n skool waar
geneem deur 'n sieketrooster, in die Ooste geen seldsaamheid nie. 
Die owerhede het 'at'"'gO'fi-besef dat hierdie mense van veel nut in 
die Ooste as geestelike en kulturele leiers kon wees. In Augustus 
1623 het die Synode van Hoorn dan ook bepaal dat op die skepe 
wat na die Ooste gevaar het, 'n sieketrooster geplaas moes word 
al het daar miskien reeds 'n predikant hom op die skepe bevind, 
aangesien hulle so hoog nodig was vir die kerk- en skooldiens in 
die Ooste.77 In 1636 was daar dan ook nie minder as drie skole te 
Batavia wat bedien is deur krankebesoeker-meesters nie. 78 

)~ Die gebru~ van si~ketroosters as geestelike . arbe~der~ w~t 
· terselfdertyd die skoold1ens waargeneem het, verdien h1er In die 

besonder vermelding, aangesien ons met hulle later nader sal kennis
maak as baanbreker-skoolmeesters aan die Kaap. Hierdie 
nuttige liede het ons ook aangetref in die groot stede in die moeder
land, waar hulle by verskillende genootskappe diens gedoen het. 
Hulle werk het daar veral bestaan uit die besoek van krankes, 
die bystaan van ter-dood-veroordeeldes en die- skrywe ·van tes
~amente.79 Van hulle dienste is al gou gebruik gemaak om hulle 
op dieKompanjieskepe _ te plaas en hulle verder in die besittings 
in die Ooste te gebruik. Hier het hulle by gebrek a.an predikante 
en onderwysers baie belangryke werk verrig. 80 

Die geestelike en verstandelike ontwikkeling van die sieke
troosters wat van tyd tot tyd, gewoonlik onder 'n vyf-jarige kontrak. 
in die Ooste diens gedoen het, was baie uiteenlopend. Onder 
hulle was mense van allerlei beroepe en ambagte, soos gewese 
kleremakers, skoolmeesters, oud-predikante, kaffawerkers, skoen
makers, gewese soldate, kistemakers, apothekers, timmermanne, 
bakkers, wewers, loodgieters, ens .. 81 Sommige van hulle het 

"Sien Kalff, S., op. cit., p. 10. 
75 Sien De Bruijn, C. A. L. v. T., op. cit., p. 534. 
7G Ibid. 
"Sien De Bruijn, C. A. L. v. T., op. cit., p. 357. 
78 Sien Kalff, S., op. cit., p. 5. 
'" Sien De Bruijn, C. A. L. v. T., op. cit., p. 335. 
•o Ibid., p. 359. 
" 1 Ibid., p. 336. 
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kennis gedra van die Griekse en Latynse tale, terwyl dit nodig 
was om vir andere 'n forrrmliergebed op te .stel omdat hulle ,tot 
verwarring toe baden". 82 

Dit verbaas ons derhalwe nie as ons verneem dat nie almaal 
in Indie hulle onberispelik en hulle amb waardig gedra het nie. 
Baie van hulle het verkies om liefs met hulle vorige bedryf wins. 
te maak as om hulle nuwe amb na behore te vervul, met die gevolg 
dat daar dikwels deur hulle eie toedoen 'n gebrek aan agting teenoor 
hulle geheers het. Onder hulle was baie ,onbruikbare" persone 
en ,onnutte subjecten", wat veel las veroorsaak het, en met 
afgeskrewe gasie ween_.'> onbekwaamheid of slegte gedrag na Patria. 
teruggestuur is. 83 

Soms is die vreeslikste veroordelinge teenoor hulle uitgespreek, 
en is hulle onder andere ,meest als verlope snijders en handwerk
luiden " en met die skeldnaam van ,drankbezoekers " bestempel. 84 

'n Aansienlike getal van hulle egter het trou gearbei en hulle 
werk met die hoogste lofwaardigheid vervul; vandaar dat hulle A 
dikwels met die naam van ,domine_:: vereer is. 85 

Die meer gegoede klasse onder die Kompanjiesdiena.re het 
hulle kinders vir verdere opleiding na die moederland gestuur. 
Inhierdie verband moet ons die Latynse skool te Batavia vermeld, 
wat deels as 'n soort van hoerskool bedoel was om as 'n voor
bereidende inrigting tot 'n Universitaire opleiding in Europa te· 
dien. Dit was 'n onderneming wat meer in die besonder van die 
R.egering uitgegaa.n het, maar dit het ook maar 'n stryd moes 
voer om te bestaan. Nadat die skool in 1642 tydens die bestuur 
van Antonie van Diemen geopen is met twaalf leerlinge in 'n gebou 
met 'n ruim speelgrond, waarop daar ook 'n fraaie woniilg vir 
die rektor ds. Sterthemius was, het dit, ten sypte van die.·hoe 
verwagtinge wat daaromtrent gekoester is, al 'gou geblyk da.t 
dit nie so maklik sou gaan om daarmee vol te hou nie. 86 Twaaif 
jaar na die oprigting daarvan deel Joan Maetsuyker mee dat die 
skool wei nog bestaan onder toesig van die predikant Johannes 
R.ooman, maar dat dit nie juis in 'n bloeiende toestand verkeer 
nie,sJ As 'n ,laspos " van die &gering het dit egter bly voort
bestaan tot in 1656, toe dit opgehef. is en die gebou verkoop is: 
aan die gewese rektor ds. R.ooman. 88 Die Here Bewindhebbers 
was egter nie met hierdie verwikkeling gediend nie, en tog het dit 
tot 1666 geduur voordat die skool weer in die ]ewe geroep is. 89 

·•• Callenbach, J. R., Justus Fieumius, Eene biJdrage tot de geschiedenis des 
Ghristendoms in Nederlandsch Oost-Indie, p. 19. 

sa De Bruijn, C. A. L. v. T., op. cit., p. 364. 
••Ibid., p. 366. 
s6 Ibid., p. 376. 
•• Sien Kalff, S., op. cit., pp. 18-19. 
87 Ibid., p. 19. 
••Ibid., p. 20; Vander Chijs, J. A., op. cit., II, p. 229. 
•• Va.n der Chijs, J. A., op. cit., II, p. 412. 
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Hierdie slag is slegs 'n gebou om as skool te dien, gehuur, en is as 
rektor aangestel nie 'n predikant nie, maar 'n ,doctor in de medicij
nen," naamlik Andries Kleyer. Maar ook hierdie slag het dit nie 
meer ondersteuning geniet as die eerste keer nie, en het, in stryd 
met die bedoelinge van die bewindhebbers, nie minder kinders 
met die retoervloot na Nederland vir studie gegaan nie. uo 
Eindelik het dit nie meer as twee leerlinge getel nie en is dit gevolg
lik andermaal opgehef in 1670. 'n Derde poging is aangewend 
om die skool in die lewe te roep, maar sonder succes. 91 In 1743 
het Goewerneur-Generaal Van Imhoff 'n nuwe Latynse skool te 
Batavia opgerig, en dit het bly voortbestaau tot in 1756, toe dit 
deur sy opvolger, Jacob Mossel, weer opgehef is, en die slag vir 
altyd. 92 

Aan die hoof van hierdie skool het gestaan 'n rektor, terwyl 
dit verder onder die toesig gestaan het van Skolarche, wat dit 

. ten minste een- of tweemaal per maand moes besoek. 93 Die 
kinders wat daarvan gebruik gemaa.k het, het skoolgeld betaal, 
waarvan die rektor twee-derdedeel ontvang het, terwyl die onder
meester die orige derde geniet het. 94 

/"'" 

Uit die voorafgaande het reeds duidelik geword dat die belang
ryke saak van die onderwys in die Ooste nogal heelwat aandag 
geniet bet. Dit bet dan ook wel deeglik periodes van bloei geken. 
So was byvoorbeeld in 1706 op Batavia aileen 34 meesters werk
saam, wat onderwys gegee bet a.an nie minder as 4,873 leerlinge 
nie. 95 Ons moet egter nie dink dat dit vanaf die begin met alles 
voor die wind gegaan het nie. Bewys biervan is die feit dat in 
1'632 die kinders op Ambon, alleen in lees onderwys kon word, 
en dat bulle as gevolg van die gebrek aan penne en papier nie 
onderrig' kon kry in skrywe nie. 96 Dit was ook nie altyd moontlik 
om die nodige geskikte leerkragte te vind nie. Verskeie van 
bulle is vanwee bulle slegte gedrag na die moederland teruggestuur. 
Onder bulle geledere is ook aangetref openlike duiwelbesweerders, 
afgodiese mense en dronkaards. 97 

Tog bet dit genoegsaam duidelik geword dat toe die neder
setting aan die Kaap in 1652 gestig is, en toe aldaar op die gebied 
van die onderwys baanbrekerswerk gedoen is, in die Ooste al veel 
in hierdie opsig tot stand gebring was. Die skoolwese van Neder
lands-Indie kon dus as voorbeeld dien, en in sommige gevalle miskien 
selfs as waardige model, by die reeling van rlie onderwys aan die 
Kaap. 

-----------------------------------------------
9°·Sien Kalff, S., op. cit., p. 21. 
91 lbid . . 
92Jbid . . 
as Sien Van der Chijs, J. A., op. cit., II, p. 3. 
94 Ibid., p. 420. 
as Sien Kalff, S., op. cit., p. 12. 
96 lbid., p. 15. 
"'Sien De Bruijn, C. A. L. v. T., op. cit., p. 530. 
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HOOFSTUK II. 

DIE EERSTE OPENBARE SKOLE VIR. BLANKES AAN DIE 
KAAP. 

Nadat Jan van Riebeeck en sy metgeselle op Kersdag 1651 
deur 'n gunstig~ wind gedrywe, Texel verlaat het, het hulle na 'n 
voorspoedige reis van honderd-en-vier dae die land van hulle nuwe 
thuiste bereik, en kon hulle op 8 April 1652 'n begin maak met 
hulle werk van die diensbaarmaking vir die Europese beskawing 
van die suidelike punt van 'n .,donker " kontinent. Aldus het 
Jan van Riebeeck, ,.teen wil en dank", die stigter van blanke 
Suid-Afrika geword en moes hy reeds voor sy vertrek 'n tien jaar 
later al gewaar hoedat die verversingspos die vorm van 'n kolonie 
begin aanneem het. 

Hoewel daar reeds it?- 1658 'n skool vir slawe opgerig is, het 
dit nog tot 1663 geduur voordat die blanke kinders aan die Kaap 
in hierdie voorreg kon deel. Die vraag ontstaan dus waarom met 
hierdie belangryke saak so lank getalm is. Sommige skrywers 
meen dat 'n skool nie eerder opgerig is nie , ,om die eenvoudige 
rede dat daar nie kinders van skoolgaande leeftyd was nie" .4 Hier
die verklaring is onses insiens egter nie sonder meer te aanvaar 
nie. Daar was reeds by die inbesitname van die Kaap kinders 

1 Sien brief Wijlant-Kl. Arnst. (20 April 1655), Brieven van Kaapsche 
Kerken aan Cla.ssis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 

2 Ibid. , 
3 Sien brief V. d. Stael-KJ. Arnst. (5 Maart 1657), ibid. 
• Sien o.a. Fouche, L., Onze Eerste Scho1en, De Unie, 6de Jaargang, No. 1 

(Julie 1910), p. 16. 
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aanwesig, byvoorbeeld die seuntjie van.die Kommanderu·, wat hom 
hierheen vergesel het; en rooas ·OJ_; 6 Junie 1652'isctie eerste blanke 
kind in Suid-Afrika gebore, en wel 'n seuntjie van die sieketrooster 
Wijlant.5 Nog voor die einde van die jaar het Van Riebeeck 
aal'igeteken dat daar aan die Kaap vyftien vroue en kinders was.6 

In 16515 word. vermeld dat Jan Pender, dit) ,opper churgijn," 
'il faniilie van vrou en vyf kinders het. 7 As ons verdei' verneem 
dat Annetjen, die vrou Yan die tuinier Hendrick Boom, in die 
begin van 1656 ,met acht ki1uleren beladen sit,'' 8 dan het ons 
reg om aan te neem dat die getal kinders reeds heelwat vermeerder 
het, en te vermoed dat daar teen hierdie tyd reeds onder hulle 
sodaniges was wat ten minste baie naby die skoolleeftyd gekom 
was. Wie immers sou Wijlant. bedoel het toe hy in April 1655 
aan die Klassis van Amsterdam meegedeel het dat hy Sondae m\, 
die diens die ,jonges " die vrae laat opse en met skriftuurplase 
laat bewys 1 Sou onder hulle nie ook jong kinders gewees het 
nie 1 Of het hy slegs bedoel jong mense wat in diens van die 
Kompimjie was en wat hulle moes voorberei om aangeneem te 
kan word tot lidmaat van die kerk 1 

Aan diegene wat as vryburgers ,haer vrijdom aan de Caep 
geobtineert hebben" is ook reeds in Oktober 1658 toegestaan om 
hulle huisvroue en kinders vanuit die moederland te laat oorkom. 9 

Van hierdie vergunning is tog seker gebruik gemaak, en dit. is tog 
baie waarskynlik dat onder diegene wat sodoende na ons land 
verhuis het, ook kinders was, sommige waarvan miskien reeds 
die skooljare bereik het. 

Dit alles in aanmerking geneem, is dit dus glad nie onmoontlik 
dat hier reeds enige ja.re voor 1663 genoeg kinders van skoolgaande 
ouderdom was om die oprigting van 'n skool te regverdig. . 

In verband met die skaarsheid van kinders word dan ook soms 
genoem die skaarsheid aan vroue. Fouche meen dat hier in die 
begin maar sowat vier of vj:f van hulle aanwesig was.10 As .ons 
dit aanneem, dan was hier volgens die opgawes van die Komman~ 

self in 1652 r tien kinders. 
Dat daar aanvanklik wel 'n skaarsheid aan vroue was, moet 

ons geredelik erken. Dit was trouens die doelbewuste politiek 
van die Bewindhebbers om geen getroudes met hulle vrone en kinders 

• Sien '!'heal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 21. 
• Sien Van Riebeek, Dag·ve1·haal (11 Dec. 1652), I, p. 139. 
7 Sien brief Van Riebeeck-Batavia (10 Febr. 1655), Inkornende Br·ieven 

1649-1660, C. 409, p. 357. 
Hy is deur die Raad van Justisie sonder gasie na die vaderland 

teruggestuur weens agtelosigheid, ,waer door met het abuisijf ingeeven 
van vergiftige medicamenten, twee menschen onnoosel om 't leeven sijn 
geraeckt ". 'n Swaarder straf is hom dan ook bespaar, daar sy groot 
familie in aanmerking geneem is. Ibid. 

8 Res. Pol. Raad 1651-1663 (18 Mei 1656), C. I. Ek kursiveer. 
9 Sien brief Kamer Amst.-PoL R. (20 Okt-. 1658), Inkomende Br·ieven 

1649-1660, c. 409, p. 236. 
10 Sien Fouche, L., Onze Eerste Scholen, op. cit., p. 16. 
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na lndie en die Kaap toe te laat nie, behalwe. onder kontrak van 
15 jaar.U Gemengde huwelike tussen blankes en slavinne het 
gevolglik nie uit gebly nie. Die gebrek aan blanke vroue sou dus 
nie beteken het 'n stilstand in die geboortecyfer nie, maar slegs 
'n beperking daarvan. Afgesien van die kinders uit gemengde 
huwelike gebore, was onegte kinders by die slavinne ook geen 
uitsonderinge nie. Op 28 Julie 1661 is vier kinders gedoop, 
waarvan die vaders van drie onbekend was ; en onder datum 16 
September 1663 staan in die Dagregister aangeteken dat op daardie 
dag twaalf kinders gedoop is, ,waar van 't een bij Christelijcke 
ouders gewonnen werd, maer de andere bevont men alle van de 
E. Comps slavinnen en meest buijten echt, soo nu als dan voort
gebracht te sijn" .12 

Die versuim ten opsigte van die stigting van 'n skool vir blankes 
sou dus moontlik ook aan ander faktore as die afwesigheid van 
kinders toegeskrywe kan word. As een van hierdie moontlike 
faktore kom miskien in die eerste plek in aanmerking die hoofdoel 
van die Bewindhebbers met die stigting van 'n nedersefting aan 
die Kaap. Die winsgewende handel met die Ooste en die daarmee 
gepaard . gaande lang reise wat tot baie sterfgevalle weens die 
gebrek aan vars vleis en ander mondbehoeftes aanleiding gegee 
het, het 'n verversingspos, op die pad gelee, 'n noodsaaklikheid 
gemaak_13 Die nuwe aanleg moes dus nie aileen selfvoorsienend 
wees nie, maar ook in die behoeftes van passerende skepe voorsien ; 
Van Riebeeck moes, deur die ontginning van die natuurlike bronne, 
van die volksplanting 'n winsgewende onderneming vir die Kompanjie 
maak.14 Jan van Riebeeck, wat so gou moontlik die Kaap wou 
Yerlaat_Qn;t_ID..Jngie p.r_omQ..sie_te_gaan...soek, sou hierdie enge doel 
naarstig nastrewe. Die strewe Yan die handelsmaatskappy met 
die aanle van die kolonie was om n6g die geluk Yan die inboorlinge, 
n6g die Yan die blanke inwoners te bevorder, maar hulle enigste 
mikpunt was geldelike wins Yir die aandeelhouers. Die oprig 
Yan skole aan die Kaap het derhalwe nie 'n belangryke deel Yan 
hulle agenda uitgemaak nie, en met die Hottentotte sou slegs 
op vriendskaplike Yoet Yerkeer word in so Yerre dit yan belang 
sou wees Yir die ruilYerkeer. Ook die behartiging van die belange 
\'an die godsdiens skyn nie by die Bewindhebbers ernstige oor
weging te geniet het nie. J!erti~~jaar. het verloop YOordat die 
Kaap belangryk genoeg geoordeel is om 'n eie predikant te mag 
besit, ten spyte daaryan dat die garnisoen en die vryburgers en 
slawe nou al 'n aansienlike getal getel het.15 Maar ook die neder
setters self skyn nie juis 'n duidelike besef te gehad het van die 
waarde Yan die godsdiens nie. Dat hulle nie juis baie geheg 

11 Sien Extract generaele missive Here XVII aan Goevr. Genl. en Raeden 
van Indie (12 April 1656), Inkomende Brieven 1649-1660, C. 409, p. 625. 

12 Dagregiater 1662-1666 (Sondag, 16 Sept. 1663), C. 586, p. 287. 
13 Sien Res. Pol. Raad, 1651-1663 (8 April 1652), C. I. 
14 Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 5. 
16 Sien Theal, Hi..-t. of S.A. bef. 1795, II, p. 148. 
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was aan die gereelde Godsdiensoefeninge nie, blyk uit die feit 
dat daar herhaaldelik gekla is oor die swak bywoning daarv•an. 
Die gevolg was dat 'n plakkaat reeds in Oktober 1652 in die open
baar · voorgelees en aangeplak · is waarin gewaarsku en vermaan is 
tot betere bywoning.I6 

Ons sou derhalwe kon aanvoer dat die kapitalistiese of materialis
tiese politiek van die Bewindhebbers, saam met die blykbare 
onverskilligheid van die inwoners aan die Kaap omtrent hulle gods
dienstige en ander kultnrele belange, nie juis bevorderlik sou 
gewees het vir die ontstaan van skole nie, en dat dit ten minste 
gedeeltelik daarvoor verantwoordelik was dat daar tot 1663 gewag 
is alvorens die eerste skool vir blankes geopen is. 

Ter verskoning vir hierdie versujm sou ons in belang van die 
eerste volksplanters hier kan aanvoer dat hulle weens die moeilike 
omstandighede waaronder hulle hp.lle werk moes verrig, nie in 
staat sou gewees het om, in die begin altans, veel aandag aan 
dergelyke sake te skenk nie. Dit was 'n tyd van onbeskryflike 
swaarkry en teenspoed; siektes en ander ontberinge het hulle 
gedurig getrotseer. Die Dagverhaal van hulle leier is hiervan vol. 
Dit het selfs gebeur dat van die volk uit wanhooop weggeloop het, 
net om dan later deur honger gedrywe weer terug te komP Die 
manskappe het veral veel las van allerhande siektes gehad. So 
is nog in 1656 besluit om ,een algemeenen vast- ende bededagh " 
te hou, ,aengesien ons Godt de Heere jegenwoordigh dapper is 
besoeckende met sieckte ende crancheden onder 't volcq soodanigh 
dat qualijck ymandt vrij blijfft" .18 Die nuwe en wilde land sou 
hom nie maklik laat tem nie, en dit sou nog lank 'n belemmerende 
faktor ook in die kultuurverspreiding beteken. 

Dit is natuurlik moontlik en ook heelwaafskynlik dat, by 
gebrek aan· 'n gevestigde skool voor 1663, aan sekere kinders 
letteronderwys gegee is, 6£ deur die sieketrooster 6£ deur enige 
ander persoon wat in die privaat deur sommige van die ouers 
daartoe afgesonder is 6f deur die ouers self. Weens die groot 
mate van ongeletterdheid wat daar geheers het, is dit egter te petwyfel 
of baie ouers daartoe in staat was. In 1657 en 1658 vind ons dat 
selfs lede van die Politieke Raad nie in staat was om hulle name 
onder die gewone besluite van die Raad te teken nie, maar met 'n 
kruisie of 'n ander merk moes volstaan.19 Onder sulke omstandig
hede sou daar van huisonderwys deur die ouers self nie veel tereg 
gekom het nie. As hier dan wel toe al sulke privaatonderwysers 
was, dan het Van Riebeeck nie veel waarde aan hulle geheg nie, 

16 Sien Originele Placaat boek 1652-1686, C. 680, p. 34. 
Hierdie waarskuwings en dreigemente moes egter later 'n paar keer 

herhaal word. · 
17 Sien Van Riebeek, Dagve1·haal (26 Sept. 1652), I, p. 57. 
1s Ibid. (26 Julie 1656), II, p. 64. 
a Sien Res. Pol. Raad 1651-1663 (24 Jan. 1657), C. I; ibid. (21 Febr. 

1658), c. I. 
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want in 1660 het hy sy twee seuntjies van ongeveer nege en sewe 
jaar onderskeidelik, ter wille van hulle skoolopleiding na die moeder
land gestuur.20 

Gedurende die eerste dertien jaar van die volksplanting is die 
geestelike belange van die inwoners behartig deur die sieketrooster. 
Voor ons dus ons aandag gee aan die stigting van dieeerste skool, 
wanneer ons hom as 'n baanbreker in 'n nuwe rol aan die Kaap sal 
sien, let ons eers kortliks op die rol wat hy in ander opsigte in die 
eerste jare in die Kaapse samelewing gespeel het. 

As plaasvervanger van die predikant was dit sy plig, om, net "!. 
soos sy kollegas in die Ooste, soggends en saands die leiding te neem ''\ 
as die volk tot gebed vergader is, om Sondae 'n preek uit een oi. 
ander erkende preekbundel voor te lees en ,Christelijke vermaning " 
te doen.21 W el het predikante van passerende skepe af en toe hier 
vertoef, wanneer hulle dan 'n preek gelewer het.22 By sulke 
geleenthede is dan terselfdertyd deur hulle Nagmaal uitgedeel, 
die kinders gedoop en troulustige paartjies in die huwelik bevestig.23 

Soms het daar lang periodes verloop tussen besoeke van predikante. 
Van der Stael deel in sy kerklike verslag in 1658 aan die Klassis 
van Amsterdam mee dat daar gedurende die hele jaar nie een 
predikant die Kaap besoek het nie.24 Tog vind ons nerens aan
geteken dat die sieketrooster hom, soos sy medebroeder in die 
Ooste, die reg toegeeien het, of dat hom toegestaan is, om die 
sakramente te bedien nie. Wel vind ons dat hulle hulle nie 
stiptelik gehou het aan die opdrag om preke te lees nie. Reeds 
die eerste krankebesoeker aan die Kaap, Wijlant, het hom aan die 
verbreking hiervan skuldig gemaak, met die gevolg dat die autori-
teite in Batavia 'n brief aan Jan van Riebeeck geskrywe het waarin 
hulle hom meegedeel het dat dit hulle ter ore gekom is ,dat den 
Cranckbesoeker aldaer sich des Sondaechs veeltijds onderwint 
eenige lessen buijten sijn boeck het volck voor te dragen", wat 
,hoven sijn vocatie" is, asook strydig met sy ontvange instruksies.25 

Hulle versoek hom dus om hom dit te verbied en hom te gelas ,te 
blijven binnen de limieten van sijn voorschrift".26 In sy ant
woord op hierdie brief deel Van Riebeeck mee dat hy nou weer, 
soos vroeer ook al, die sieketrooster vermaan het om ,binnen 

20 Sien brief Vail Riebeeck-Kamer Amst. (1 Jan. 1661), Uitgaande 
Brieven 1652-1661, C. 493, p. 1147. 

21 Sien Van Riebeek, Dagverhaal (28 April 1652), I, p. 23. 
22 Dominee Backerius, predikant op die , Walvisch ", was die eerste 

predikant wat aan die Kaap 'n preek gelewer het, en wei toe die stigting iets 
meer as vier weke oud was. Sien Van Riebeek, Dagverhaal (12 Mei 1652), 
I, p. 27. 

23 Sien b.v. Van Riebeek, Dagverhaal (12 Mei 1652), I, p. 27; ibid. (9 Maart 
1655), I, p. 455; ibid. (22 Okt. 1656), II, p. 101. 

2< Sien brief P. v.d. Stael-Kl. Amst. (9 April 1658), Brieven van Kaapsche 
Kerken aan Glassis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 

25 Sien brief Batavia-Van Riebeeck (8 Maart 1654), Inkornende Brieven 
1649-1660, c. 409 p. 182. 

26 Ibid. 
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de palen van sijn bedieninge" te bly, ,ende sich niet aentrecken 't 
geene een predicant toecompt"; en dat hy as rede vir sy oortreding 
aanvoer dat hy ,vermits hij eenigh mangel aen sijn gesicht heeft", 
die ,sermoen" van buite leer om sodoende as die ,mangel quam te 
haperen " met die preek ongehinderd te kan aangaan.27 

Selfs nog later, toe hier reeds 'n gevestigde predikant was, is 
die krankebesoeker gebruik om 'n preek te lees, en wel as die predi
kant ongesteld of om enige ander rede afwesig was.28 

In die beginjare is dit hom ook nie vergun om hom te beperk 
tot geestelike sake nie. Uit die drang van omstandighede sou ook 
ander werk aap. hom opgedra._ W.9:£.c!- So vind ons dat hy in die ruil
handel ...... :riletdie- Salaanhars, waardeur ,cloecke schapen" in ruil 
vir ,coperdraet ende taback " ontvang is, dikwels as 'n soort van 
1'::Q9-!"_m.Jl:!!_ opgetree het. Soms is hy na bulle gestuur om te verneem 
waarom hulle met so weinig vee na die fort kom,29 en dan vind ons 
hom weer as leier bv die handel tydens die besoek van Saldanhars 
aan die fort.30 op"'al sy togteliet hy egter nie ewe gemaklik daar
van afgekom nie.31 

As die nood aan die man was, moes hy hom dit ook getroos om 
soldaat te speel en die besetting te help verdedig, ,ten min~!en met 
-pisOOlen ende ander schietgeweer op de been -\\•esen " en wag hou 
onderwyl die mense met bulle daaglikse taak besig was.32 

Na die opening van 'n hospitaal aan die Kaap33 het die sieke
trooster se program baie vol geraak, want hy moes -nou ook bier 
,met troostreden bijstaan". Die gevolg was dat later 'n tweede 
een aangestel"is wat ook in die hospitaal 'n preek moes voorlees' 
terwyl sy ambgenoot dieselfde doen vir die garnisoen.34 

Uiteindelik het die Politieke Raad teen die einde van 1663 
besluit tot die oprigting van 'n skool aan die Kaap, wa.arin ook 
blanke kinders sou toegelaat word, As eerste- onderwyser hierin 
sou optree die pas aangestelde Sieketrooster Ernestus Back, wat 
,nevens sijnen schuldigen dienst "wat hy bier doen, in die toekoms 
die ,Caepse schoolkinderen, soo Duijtse als Swarte", elke dag 
,neerstigh" sou leer lees en katechiseer.35 Die leerplan sou dus 
hoofsaaklik tot godsdiensonderwys beperk wees en letteronderwys 

27 Brief Van Riebeeck-Batavia (14 Aug. 1654), Uitgaande Brieven 1652-
1661, c. 493, p. 284. 

28 Sien o.a. Dagregister 1662-1666 (10 Jan. 1666), C. 586, p. 695; ibid. 
1699-1701 (1 Nov. 1699), V.C. 15, p. 455; ibid. 1707 (13 Febr. 1707), C. 600, 
p. 84. 

29 Sien Van Riebeek, Dagverhaal (4 .Jan. 1653), I, p. 160. 
ao Ibi,d. (28 .Tan. 1654), I, p. 302. 
>IJbid. 
a• Sien Van Riebeek, Dctgverhaal (17 Aug. 1655), I, p. 523. 
aa Die eerste hospitaal aan die Kaap is geopen vroeg in 1656. ·weens die 

ongeskiktheid daarvan is in 1697 met die bou van 'n nuwe een begin, wat in 
1699 geopen is. Sien Thea!, Hist. of S.A. bej. 1795, II, pp. 54, 375. 

a• Sien Nieuwe Algemene Beschrijv1:ng van de Kaap de Goede Hoop, I, p. 62. 
Skrywer onbekend. 

•• Sien Dagregister 1662-1666 (30 Nov. 1663), V.C. 4, p. 495. 
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net in so verre insluit as wat die bekwaamheid om te kan lees 
daartoe nodig mag. wees,. As vergoeding ,voor sijn arbeijt en 
moeijte" sal hy maandeliks tot ,een salarium" van die ouers wat 
van sy dienste gebruik maak, mag eis en ontvang soos van regerings
wee vasgestel. Die Regering het naamlik bepaal dat hy vireers 
en tot nadere kennisgewing van die eerste Kaapse skoolkinders 
as volg skoolgeld sal ontvang : 

,Voor juffr. Blancks yoor haar beyde kinderen, namelyck 
,Johannis en Johanna, 't samen een slechte reael 's maents. 

-Van BoomtieS'kinderen te weten Maretie, R~ en Dirck 
Hendricq 't samen anderhalwe Reael. 

Van Hendricq van Suerwaerden voor syn dochter Cata
ryntje een halwe reael. 

Van Elbert Diemer voor syn soontjie ~ als vooren. 
Van Jannetje Ferdinandus, voor haer sQQ!ltie en een 

~ede een Reael ter maent. 
Van Jan Reyniersz., voor sijn dochterje Jannetje, een halve 

reael. 
Ende voort voor alle vrye lieden kinderen, yder een halve 

Reael. 
:Maer de beyde dochters, §_am. en Marlli RoRendaels met 'n 

Hottentoosie, pro Deo. 
Gelyck oock voortaen alsoo des E. Comp. en onser alder 

slavinne gedoopte kinderen, voornamelycq degene, die by 
Europianen ofte Christenen gewonnen syn, dienen geleert 
en tydelyck tot de rechte kennis van Godt gebracht te werden, 
soo als U. E. alsnu met Armazie, Crisin, Zon en Basoe eenen 
loffelycken aanvanck gemaeckt heeft, waertoe de a.lder
hoogsten syne genaed en Zegen verlenen wil."36 

Hy sou dus behalwe sy salaris wat hy as sieketrooster van die 
Kompanjie ontvang het, verder as skoolgeld vir elke kind van 

. vermoende ouers 'n hal we reaeP7 geniet maar die kinders. van arm 
ouers, 'n Hottentotjie en die vier genoemde slawekinders moes 
hy gratis onderrig. 
. Geen vermelding word gemaak van enige vakatl.siedae nie, 
maar hy sou die skoolhou ,alle dagen " moet waarneem. Tog 
sou ten minste Nuwejaarsdag as 'n soort van vakansiedag vir 
die kinders gewees het, want na 'n dankdiens is gewoonlik nuwe
jaarsgeskenke aan die skoolkinders uitgedeel.38 Verder kan ons 

•• Sien Da.gt·egistet• 1662-1666 (30 Nov. 1663), V.C. 4, p. 495. 
Onder hierdie name van die eerste leerlinge van die skool van 1663 

vind ons geen enkele verteenwoordiger (tensy di6 van Boomties dieselfde 
as Boom is) van die groot families wat ons reeds enige jare voor die 
stigting van die skool aan die Kaap aangetref het. Dit sterk on<J in die 
vermoede dat die rede waarom so lank gewag is met die stigting van die 
eerste skool, nie ju;s opgesluit le in die feit dat daar nie 'n genoegRame 
getal kinders van skoolgaande leeftyd was nie. 

s1 D.w.s. ± 2/-, volg. Theal, Hi st. of S.A. bef. l i95, II, p. 154. 
as Sien Dagregiste1· 1662-1666 (1 Jan. 1665), V.C. 4, p. 756. 

1'2- /YC-4. 
;tMI 
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aanneem dat ten minste op die gewone kerklike feesdae en natuurlik 
Sondae nie skool gehou is nie. 

Dit blyk dat Ernestus Back rue skool aangevang het met sewen
tien leerlinge, te wete twaalf blanke kinders, een Hott.entotjie en 
vier slawekinders. 

Die Skool van Back het vinnig vordering gemaak, sodat die 
Politieke Raad reeds in die volgende jaar aan Here XVII kon 
meedeel dat dit ,begint sigh jegenwoordigh al vordere te ver
thoonen ende gQ.ede_prog~n, te doen, want daer zijn hoven de 
Nederlantse vrijel"-kinderen all eenige swarte off slaven kinderen, 
benevens een jongh Hottentoosje off twee", wat al soveel vordering 
in die Nederlandse taal begin te maak ,dat sommige het vader ons 
al cunnen opseggen".39 

I 
Uit 'n brief aan die Raad van In die in dieselfde maand gedateer, 

naamlik April 1664, verneem ons dat die skool van Back reeds 
die ,gewensten aensien " vertoon en dat daarin 'nou daagliks 
negen-en-twintig ,Duijt.se als swarte kinderen" onderwys ontvang.4° 

Voor die skool egter twee jaar aan die gang was, het die onder
wyser, wat voor sy aankoms hier as sieketrooster op die skip 
,Alphen " werksaam was,41 egter minder gunstige neigings getoon. 
Aanvanklik het dit gelyk asof hy in staat sou wees om hom ,wel te 
sullen acquiteeren", maar ,och lacy ! tot dronckenschap en ander 
ongebonden ergerlijck leven vervallende", is hy op 'n sekere Son
dag ,in volckrijcke vergaderingh", toe hy die diens moes waar
neem, ,soo droncken ende onbequaem bevonden, dat haer veele van 
sijn toehoorders selffs daer over hebben schamen en bedroeven 
moeten" .42 Alhoewel die Politieke Raad hom al dikwels gewaarsku 
het ,met harde dreijgementen van dese off geene straffe daer over 
te sullen laten gaen", het hy die waarskuwing nie aileen in die 
wind geslaan nie, · ,maer heeft hem oock daer en hoven soo nu 
alsdan in geselschap van jonge boi:sten met geduijrich schelden, 
krackeelen, ende somwijlen een krabbel vuijstje daer onder te 
leggen", hoe langer hoe meer so vergryp dat hulle nie meer kon 
verdra ,om dagelijcx te moeten sien en hooren dat de name des 
alderhoochsten in 't midden onder dese noch soo woeste en on
geschaefde toehoorders, door soo een onbesuijst mensch dus 
schandelijck onteert en gelastert" sou word nie.43 Die Komman. 
deur was bevrees dat die regverdige straf van God op hulle sou 
kom weens die slegte gedrag van hulle geestelike leier, en is in sy 
vrees versterk aangesien God hulle volgens hom, nou reeds elke 
nag vir twee maande al ,door een ijzelicken staert sterre aen 
den hemel is comen te dreijgen" .44 Dit is derhalwe goedgevind 

39 Brief Pol. R.-Here XVII (l;j April 1664), Uitgaande Brieven 1662· 
1667, c. 494, p. 654. 

•• Sien brief Pol. R.-R. v. Indie (21 April 1664), ibid., p. 692. 
"Sien brief Pol. R.-Here XVII (15 April 1664), ibid., p. 654. 
f2 Brief Pol. R.-R. v. India (7 Febr. 1665), ibid., p. 810. 
••Ibid. 
"Ibid., p. 811. 
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en nodig geag om ,de gemelte onwaerdige leeraar quijt te raaken " 
en hom saam met sy familie na Batavia te verban.45 Die Raad 
was selfs geneig om hom, as dit nie was ter wille van sy vrou en 
kind nie, nog swaarder te st.raf en wel deur hom sy traktement 
te ontneem of dit te verminder, aangesien hy nog onlangs , ,tegens 
alle waerschuwingh, gansch voorbedachtsamerwijs sich echter 
uijt het avont gebedt geabsenteert hadde, en s'nachts heel be
schoncken van boort gecomen was" .46 Of Batavia tevrede sou 
wees met so 'n nuwe aankomeling, kon die Kaapse owerhedc maar 
min skeel. Daar sou hy hom egter kon voeg by die klas van 
sieketrooster wat daiu nie 'n seldsaamheid was nie, en wat bestempel 
is met die naam van ,.drankebezoekers", Tog sou Ernestus 
Back nog lank nie die la.a.ste sieketrooster-skoolmecster aan die 
Kaa.p wees wa.t hom aan die misbruik van :;terk drank skuldig 
sou maak nie. 

Sy deportasie het egter nie betoken dat die skool gestaak is 
nie, want die onderwys sou voortgesit word deur die fiskaal totdat 
'n ,stichtelijcker "persoon gevind sou word.47 

Of die fiskaal werklik, weens afwesighejd van 'n geskikter 
persoon, genoodsaak was om skool te hou verneem ons nie. Dit 
was in alle waarskynlikheid nie die geval nie, want as opvolger 
van Back om skool te hou, is aangestel 'n sekere Daniel Engel
graaf, van Amsterdam, wat reeds in 1663 as soldaat hierheen 
gekom het.48 Wat sy besondere kwalifikasies vir die werk was, 
weet ons nic, maar ons verncem dat hy as skoolmeester aangestel 
is omdat hy ,een stil en geschikt jong man " was.49 D~~lanke 
en swa,rt kinders is in sy s~ool ook nog_gesa.mentlik onderwys.50-,,,... .._, ........ ...,..__."'""'~-- . . .... 

Die getal kinders het, solank hy die werk waargeneem het1 

redelik toegeneem en dit het met die skool nogal goed gegaan, 5! 
totdat die rustige loop van sake weer versteur is deur sy dood op 
13 September 1666.52 Engelgraaf het blykbaar nie ook die be
trekking van sieketrooster beklee nie, en ons sou hom derhalwe 
die eerste eintlike onderwyser in Suid-Afrika kon noem. 

Intussen is werk gemaak van die optrek van 'n geskikte gebou 
om die skool in te huisves. Dit het bestaan uit 'n solder aan een 
kant van die openbare mark, en is deur Wagenaar beskrywe as 'n 
,bequaeme solder", waarop die destydcs krankebcsoeker Victor, 
wat blykbaar vir Engelgraaf as onderwyser opgevolg hct, skoolhou, 
genietende ,voor ijder borger off Komps. dienaers kint een quart 

U-Brief Pol. R.-R. v. India (7 Febr. 1665), ibid., 810. 
•• Ibid. -· ---~ 
47 Ibid., p. 812. 
•• Sien Dagregister 1662-1666 (13 Sept. 1666), C. 586, p. 805. 
49 Ibid. · --
50 Ibid. 
51 Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 154. 
sz Sien Dagregister 1662-1666 (13 Sept, 1666), C, 586, p. 805. 
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Ricksd. 's maents, voor sijn moeijte".53 Die vergoeding van die 
onderwyser is dus intussen met die helfte verminder ; gelukkig vir 
Victor het die getal kinders egter nou heelwat vermeerder, want 
volgens Wagenaar was dit nodig om die solder groter te laat maak.54 

Daar was nog nie gereelde vakansies nie, maar as daar kompanies
skepe in die baai was, was die solder nodig om as herberg te dien, 
en dan het die kinders solank vakansie gekry.ss 

Precies hoe lank Victor skoolgehou het kan ons nie vasstel 
nie. Vanaf 1668 is die skooldiens waargeneem deur 'n sekere 
Joannes Bolten.56 Nadat hy vir sowat drie jaar as voorleser
skoolmeester hier werksaam was, is dit bevind dat ook hy ,door 
den stercken dranck in een seer ongeregeld Ieven is comen te ver
vallen". 57 Gevolglik is hy , van sijn qualiteijt gesuspendeert " 
en as soldaat saam met ander persone op die skip ,Sparendam " 
geplaas en uit die land verban.58 

Teen 1672 was hier onder die blanke bevolking, wa.t ,in 
comparatie van de vorige jaeren al redelijc schijnt t'augmenteren", 
65 kinders.59 Tog skyn dit uit 'n instruksie van Kommissaris 
Nicolaes Verburch aan Goewerneur Bax, onder datum 15 }\bart 
1676, dat dit selfs met die onderwys aan die Ka.ap self mnst.reeks 
hierdie tyd nie rooskleurig gesteld was nie. Dat die skole ver
waarloos is, blyk uit Verburch se woorde hierin : ,Ende gemerckt. 
alhier tot nogh toe geen vaste Scholen gehouden zijn, om de jeught 
te leenin lesen, schrijven en in de Christelijcke deughden op te 
wecken . . . . . " Dit was vir hom ook duidelik dat daar nie 'n 
gebrek aan kinders in ,dese opluijkende Colonie " bestaan het nie 
en dat goeie skole derhalwe des te meer noodsaaklik was. Met 
die oog hierop is Jan Wittebol, a.s 'n man ,van goede bequaam
heijt, en deugdelijck comportement wesende", as skoolmeester 
aangestel teen 'n salaris van twintig guldens per maand. Die 
Regering is ook aangema.a.n om aan hierdie flaak 'n helpende hand 
te hied en wel in die vind van 'n ,steenen huijs " waarin die skool 
gehou kan word. Om die genoemde meester ,tot meerder ijver 
in flijnen dienst op te wecken", is hy toegelaat om van welgestelde 
ouers vir die onderwys van elke kind 'n halwe gnlden per maand 
te cis, wat vir hom 'n addisionele inkome beteken het ; maar 
behoeftige ouers sou hiervan vrygestel wees.60 

Hierdie poging owerheidswee aangewend het blykbaa.r die 
gewenste uitwerking gehad want in 1679 kon die Kommandeur 
rapporteer dat ,den standt van het school der jonge jeugt" nou 

53 Aangehaal Fouche, L., Onze Eerste Scholen, op. cit., p. 18. 
54 Aangehaal Foucht\ L., Onze Eerste Scholen, op cit., p. 18. 
55 Ibid. 
56 Sien brief Pol. R.-Rijckloff van Goens, Ceylon (13 Maart 1671), 

Uitgaande Brieven 1668-1671, C. 495, p. 1035. 
57 Ibid. 
i 8 Ibid. 
" 9 Sien Dagregillter 1672-1673 (14 Okt. 1672), C. 587, p. 206. 
•o Sien Memorien en Jnstnootiin 1657-1685, C. 700, pp. 302-303. 
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veel gevorder het ; die getal skoliere het nou bestaan uit 32 
Nederlandse, ,elf gemengelde en vijf stucx Komps. slaven 
kinderen . . . . . . werdende dit goede werk door een bequaam 
persoon winnende twaalf guldens ter maand, als schoolmeester 

...... becleedt".61 

Nog in dieselfde jaar 1679 het Simon van der Stel as I\.omman
deur aan die Kaap aan wal gestap. Bekend is hoedat hy 'n be
sondere aktiewe man was en hoedat hy hom in verskill/ende 
rigtings beywer het. Maar ook die onderwys sou nie aan sy 
waaksame oog ontsnap nie, en sy ywer sou ook in daardie rigting 
vrugte afwerp. Tydens sy verblyf hier is die Kaap besoek deur 
'n geYolmagtigde Kommissaris, wat op reis na die Ooste ook hier , 
belangryke veranderings ingevoer het, te wete Hendrik Adriaan 
van Rheede, gewoonlik bekend onder die naam Heer van Mijdrecht.62 

In sy instruksies aan die Goewerneur het hy ook sy aandag geskenk 
aan onderwyssa.ke. Namate dat die skool uitgebrei het, het 
die gebou wat daarvoor gebruik is, 'n nuwe moeilikheid opgelewer. 
Die Kommissa.ris het in hierdie verband daarop gewys dat die 
huis wat weens die verhuising van die predikant Overnij oopgeval 
het, sonder veel moeite, koste en tyd ,bequaem voor de school
meester en 't school" gemaak sal kan word.63 Hy het owerigens 
die saak van die onderwys opgedra aan die ernstige aandag van die 
Kommandeur.64 

Van die skool wat die onderwyser dus somaar in sy huis sou 
waarneem, sou nou gebruik maak, , ,de kinderen van onse Duytsche 
Natie, so wel in den dienst van d'E. Comp. als daer buijten mitsgrs. 
vrije burgers haer kinderen".65 Hier vergeet ons nie dat die vry
burgers nou reeds in getal toegeneem het, en reeds 'n belangryke 
deel van die bevolking uitgemaak het. 

Dat die belangrykheid van die onderwys ook deur die plaaslike 
burgerlike owerhede wel deeglik bcsef was, blyk onder andere uit 
'n betoog deur Simon van der Stel self in die Politieke Raad in 
December 1687, oor ,hoe gewigtige een saak het zij dat de scholen 
als planthoven en kwekerijen aller deugdcn-gehandhaavt 
werden". 66 

Na 'n bespreking en ,rijpe overweging " is toe goedgevind en 
besluit om ,ten dienste gemeene bestens " en om die skoolkinders 
meer en meer tot werklus en :vwer aan te moedig, eenmaal in die 
jaar 

,op den dag die ter gedagtenis der geboorte onzes Salig
makers gevierd word, nadat ze door Schoolarchen of haar 

---~~--~-~~-------------------~-----
61 Aangehaal Fouche, L., Onze Eerste Scholen, op. cit., p. 19. 
•2 Sien Theal, H ist. of S..A. bef. 1795, II, p. 270. 
u Sien Van Rheede, Instructie aan S. v. d. Stel, 1685, C. 708, p. 102. 
"'Ibid., p. 103. 
•• Ibid., p. 102. 
•• ReP. Pol. Raad 1686-1699 (22 Dec. 1687), C. 6, p. 190. 
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opzienders in hun voortgang ondervraagd, en dat ze proev
stukken, in 't leesen schrijven, cijferen en huns geloovs Articulen 
zullen gegeven hebben, elk na sijn verdiensten 's Comps. 
wegen met een prijs te vereeren, zullende de drie eerste vrij
geboorene van wat kunne zij ook zijn, elk een zilvere penne 
ter waardij van een Rixd. hebben. De drie anvolgende 
ieder een gelijke penne ten prijze eens halven Rixd.. De 
mindere ieder twe Schell. in gelde, en alle te zamen een zoete 
koek dog van verskillende groote." 67 

Hieruit is ook die leerplan by benadering vas te stel. Dit 
skyn of daar intussen 'n uitbreiding daarin gekom het, want dit 
bestaan nie langer aileen uit die leer van die geloofsartikels, lees 
en skrywe nie, maar 'n begin is reeds gemaak met rekenonderwys; 
Dat laasgenoemde egter nog nie veelomvattend was nie, kan ons 

· vermoed ; dit sou net sover strek as wat nodig was vir die alle
daagse gebruik. Die leerplan sou egter verder ook 'n meer praktiese 
sy he, vandaar die besluit om ,ten meesten dienste deser Colonie", 
die ,knegtjes " tussen die jare nege en dertien· ,alle Saturdagen 
s'namiddags op de drilplaats in de wapenhandeling door den dril
meester te doen oeffenen, en dezelve op nieuwejaarsdag onder haar 
vaandel te doen optrekken".68 Hierdeur sou hulle reeds van vroeg 
af gevorm word tot nuttige burgers van die maatskappy. Op 
versuim hiervan het 'n boete gevolg.69 

In Junie 1690 het die eerste kleinkinderskool in Kaapstad tot 
stand gekom toe aan die weduwee Aagje Keijsers vergun is om so 
'n skool te mag oprig, en wel vir kindertjies onder sewe jaar.70 

Waaruit haar onderwys bestaan het, hoe sy met die kleintjies te 
werk gegaan het, en hoe la'nk sy daarmee besig was, dit alles sal 
vir ons slegs onbeantwoorde vrae bly. 

Precies watter boeke omstreeks hierdie tyd in die Kaapse 
skole gebruik is, is ons nie' bekend nie. Al wat in hierdie verband 
onder ons aandag gekom het, is 'n ,Petitie uijt het vaderland ten 
behoeve van de Cabo de Boa Esperance ent Eijland Mauritius 
voor den aenstaende jaers 1700", 71 waarin onder andere onder 
,Boeken en Schrijftuijg-voor de comptoren en schoolen", gevra 

67 Res. Pol. Raad 1686.1689 (22 Dec. 1687), C. 6, p. 190 
Waar hier reeds gepraat word van ,Scholarchen", moet ons dit nie 

verwar nie met 'n Iiggaam wat later onder daardie naam bestaan het 
speciaal met die doe! om die onderwys te beheer. Die Politieke Raad 
praat dan ook tereg van ,skolarche", of ,opsieners", waarmee dan slegs 
sou bedoel word die dee! van die Kerkraad, hoofsaaklik die predikant, 
wat meer speciaal deur die Kollege afgesonder mag word om 'n wakenda 
oog oor die skoo1 of sko1e aan die Kaap te hou, en om die ,ondervraging" 
wat die beloning sou voorafgaan, waar te neem. 

68 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (22 Dec. 1687), C. 6, p. 191. 
u Ibid. 
70 Sien Dagregister 1689-1692 (6 Junie 1690), V.C. 12, p. <j,42. 
71 Sien Inkomende Brieven 1699-1700, C. 424, :p. 760, 
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word ,100 bossen robant schagten,72 100 A.B.C. boekjes en 100 
borties". Die skoolgereedskap kon dus nie te uitgebreid gewees 
het nie. Ons sou hier gevind het van die gebruiklike A.B.C.
boekies en boeke met Katechisasievrae wat in die moederland in 
gebruik was. 73 

Die hoofsaak by die onderwys sou nog altyd gewees het gods
diensonderwys, en die kerk sou veral goed hiervoor gesorg het. 

,Voor de teedre jeugt in de schoole" is dan ook elke aand 
gebede gedoen. 74 In 1703 deel die Kaapse Kerkraad in sy jaarlikse 
verslag aan die Klassis van Amsterdam mee dat ,de teere jeugt 
in de schoole de beginselen en gronden van de godsdienst " inge
boesem word, en dat hulle elke Sondag in die kerk die vrae van die 
Heidelbergse Katechismus moet beantwoord. 75 In 1706 is 'n 
speciale Katechisasieklas begin, ,moetende de Schoolmeesters aile 
Woensdagen haar schoolkinderen, onder 't luijden van de kerkklok, 
selfs in de Kerk lijden, alwaar dan een gebed gedaan, gesongen, 
en de beginselen van de leer der waarhijd haar ingeboesemt en daar 
in onderwesen worden". 76 Hierdie weeklikse klas het soveel byval 
gevind dat al gou nhi aileen 120 kinders daarvan gebruik gemaak 
het nie, maar dat selfs bejaardes dit kom aanhoor het.77 

In die vroe jare van die 18de eeu begin minder gunstige tekens 
hulle openbaar in die Kaapse samelewing. Hoedat die rus verstoor 
is onder 'n goewerneur, Willem Adriaan van der Stel, wat aanvank
lik nogal goed beloof het, maar wat hom later aan baie korrupsie 
en wanpraktyke skuldig gemaak het, is so goed bekend dat ons nie 
hier die agtergrond van die beweging en die hardn~kkige verset van 
die veronregte burgers hoe£ te skets nie. 'n Gees van selfsug en 
eie belang was algemeen onder die beambtekliek en hulle gun
stelinge. Ongelukkig sou die geestelike kant van die samelewing 
nie hiervan gevrywaar bly nie, sodat die predikant ,paap Calden " 
of ook ,de geveinsde paap Calden", soos hy deur Adam Tas genoem 
is,7S nie aan die finale oordeel van die bewindhebbers kon ontsnap 
nie. Die bevoorregte kerklike ambtenare sou ook in die roes van 
hulle voorspoed die prooi van hebsug word, en die onderwys, 
wat so nou aan die kerk verbind was, het ook hierdeur gely soos 
weldra sal blyk. 

Heelwat aangaande die onderwys en kerklike toestande aan die 
Kaap in hierdie tyd word aan die kaak gestel deur ds. Engelbertus 

72 Penne, ·Eng. ,Quills". 
73 Ons het in 'n vorige hoofstuk daarop gewys hoedat 'n me:riigte boeke 

ongeveer hierdie tyd in die skole in die moederland gebruik is. Dit is egter 
nie so 'n maklike taak nie om vas te stel watter van hulle ook hulle weg tot 
die Kaapse skole gevind het. 

74 Sien briefK. 'se Kerkr.-Kl. Arnst. (4 Julie 1697), Brievenvan Kaapsche 
Kerken aan Olassis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 

75 Sien brief K. 'se Kerkr.-Kl. Arnst. (9 April 1703), ibid. 
76 Brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (2 April 1706), ibid. 
77 Ibid. 
78 Sien Fouche, L., Het Dagboek van Adam Tas (14 Jan. 1706), p. 102. 

D 
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Franc_iscus le Bol1cq in sy korrespondensie aan die Amsterdamse 
:Kla8si8.?9--Nog voordat hy in botsing met die Regering gekom 
het, het hy die betreurenswaardige toestand waarin die onderwys 
sowel aan die Kaap as in die buitewyke verkeer het, ter harte 
geneem en probeer om by wyse van 'n rel\:west, wat hy op_i! Jun~e 
1.1Q7_in di~~litieke !_taac! voorgele het, dit onder hulle aandag te 
bring, met die eerbiedige versoek ,dat die, God betert het, van 
tijt tot tijt ingeslopene wanorders rakende kerk en school, mogen 
geredresseert en gesupprimeert werden". 80 Volgens hom blyk 
dit of die gewoonte of verpligting van die sieketrooster om skool 
te hou nou in onbruik geraak het, want hy versoek 

,dat de crankbesoeker van de Caab ook magh geordonneert 
werden school te houden, gelijk v66r hem in't gebruijk geweest 
is, en dat hem ook magh aangesegt werden, sig in toecomende 
te moeten onthouden van de scheepvrienden voor geld te 
logieren ; dewijl hy menige arme luijden, die geen gagie ofte 
emolumenten trecken, daarmede het brood uijt de mond 
trekt, en hij voor crankbesoeker, en niet voor winkelier of 
herberger bij d'E. Comp. aangenomen is."81 

In stede dus dat die skoolhou deur hom waargeneem is, het 
hebsug en eiebelang hom ook van die Kaapse sieketrooster meester 
gemaak en was hy meer op woekerwins gesteld as op die behartiging 
van sy geestelike werk. Ook die sieketrooster in die Hospitaal, 
wou Le Boucq, om sy ,geduijrigh dronken drink en", deur 'n 
ander een vervang sien. 82 

Dat die owerhede nie 'n wakende oog oor die belange van die 
skole gehou het nie, blyk uit die feit dat hier nou selfs 'n ,swarten 
meester Daniel, die van Batavia gegeesselt, gebrandmerkt, en voor 
bandiet hier gesonden is", skoolgehou het. Ds. Le Boucq versoek 
dan ook dat hom aangese mag word om sy skool te staak, ,dewijl 
het eenen geschavotteerde niet toe en komt, eerlijcke luijden haar 
kinderen te leeren". 83 Sy tyd van ballingskap was wel uitgedien, 
maar die ,infamie" het nogtans nog op hom gerus. 

Die Politieke Raad het bulle blykbaar nie aan hierdie E~kildering 
van toestande gesteur nie, met die gevolg dat die ywerige en veg
lustige predikant andermaal, en wel op ~.LJulie-'n rekwest aan die 

79 Hoewel ons sy bewerings nie sonder voorbehoud moet aanvaar nie, aR 
ons in aanmerking neem dat hy in die onguns van die autoriteite hier geraak 
het-hy het nl. in botsing met die autoriteite gekom in verband met die stryd 
wat daar teen die goewerneur geheers het, wat daartoe gelei het dat hy in 
Januarie 1708 na Batavia gestuur is (sien Theal, Hist. of S.A. bej. 1795, II, 
pp. 420,458-460) en die toestande hier gevolglik doelbewus enigsins donker 
sou kon voorgestel het, sal ons egter vind dat die Politieke Raad hom nerem. 
in sy bewerings in verband met onderwysaangeleenthede teegespr.eek het nie. 

se Sien Bylaag by brief ds. Le Boucq-Kl. Arnst. (20 April 1708), Brieven 
van Kaapsche Kerken aan Olassis Amst. 1655-1747, Cl. 65. Sien ook Re.s. Pol. 
Raad 1700-1710 (12 Julie 1707), C. 7, pp. 267 e.v. 

81 Ibid. 
82 Ibid. 
88 .Tbid. 
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Raad voorgele het met die versoek dat dit hulle aandag sal geniet. 84 

Hy wys by herhaling veral op die noodsaaklikheid dat die Kaapse 
sieketrooster verplig moet word om onderwys te gee, daar aan 
hom die huis waarin hy woon, onder geen ander voorwaarde toe
gestaan is nie; ,want het tot een school, maar niet tot een winkel 
of herberge geapproprieert is". luge val hy daartoe onwillig of 
onbekwaam bevind word, beveel Le Boucq die dienste aan van 
David Boegard, wat die maatskappy al lank as sieketrooster 
gedien het en nog dien, en so pas met die ,Hoedekenskerk " hier 
aangeland het. Hy sluit met 'n nederige versoek aan die Raad 
,dese saken ter herte te neemen, want hoe Ianger men met de 
schooliom en de godsdienst sleurt, hoe meer de kinderen en anderen 
verwilderen". 85 

Op hierdie beide rekweste is die predikant skriftelike antwoord 
geweier. Tog vind ons dat die Raad ~indeli_k _op_12 Julie 1707 
die sake deur hom aangeroer in bellandeling geneem het. Hulle 
het bevind dat die huis deur die Kaapse sieketrooster bewoon en 
deur hom as herberg gebruik om gaste vir geld te ontvang, die een 
was wat tydens die besoek van Kommissaris van Rheede in 1685 
aan sy voorgangers gegee is met <Q~ l!!~dru~lik~ bepaling dat hqll~ 
daarin ook 'n skoolmoet hou, maar het slegs besluit dat die betrokke 
krankeoesoeker, Jan van Hoorn, aangaande sy bekwaamheid om 
skool te kan hou geexamineer sal word. 86 Die sieketrooster van 
die hospitaal, Rugen, sou egter na Batavia gestuur word, en die 
Kaapse sieketrooster sou in die toekoms beide die Kerk en die 
hospitaal moes bedien. 87 Wat die swart meester Daniel Rodrigo 
betref, is besluit om hom aan te se om in die vervolg geen skool 
meer te hou vir kinders van Hollandse ouers nie. 88 

Dit is dus duidelik dat die· toestand van die onderwys aan die 
Kaap in hierdie tyd veel te wense oorgelaat het, en dat die Regering 
glad nie sy pligte in hierdie verband nagekom het nie. Se1fs nadat 
die toestand by herhaling onder hulle aandag gebring is, neem 
hulle nog maar 'n taamlike lakse houding in, aangesien hulle, soos 
ons gesien het, nie ferro opgetree het in verband met die Kaapse 
sieketrooster wa t. die · verpligte gee van onderwys deur homse1f in 
onbruik laat raak het, en daar die ,geschavotteerde" Rodrigo 
geskik gevind is om in die toekoms nog onderwys te gee aan nie
blanke kinders. 

Waar ons 'n lewendige opflikkering bespeur het tydens die 
bestuur van Simon van der Stel, is in die eerste jare na hom dus 'n 
duidelike verflouing waar te neem. Geen wonder dat ds. Le 
Boucq op 20 April 1708, dus nadat die Politieke Raad reeds besluit 

84 Sien Bylaag by brief ds. Le Boucq-Kl. Arnst. (20 April1708), Brieven 
van Kaapsche Kerken aan Classis Amst. 1665-1747, Cl. 65. Sien ook Res. Pol. 
Raad 1700-1710 (12 Julie 1707), C. 7, pp. 267 e.v. 

86 Ibid. 
8 6 Sien Res. Pol. Raad 1700-1710 (12 Julie 1707), C. 7, pp. 268, 275-276. 
87 Ibid., p. 268. 88 Ibid. . 
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het om hom na Batavia terug te stuur, 89 ,.met groot hertenwee 
aen gedaen sijnde, over den sleghten toestand der Kerken in 
Africa," skrywe dat ,.wat de schoolen aenbelanght, daar is't seer 
sleght mede, wijl deselve van gheen goede meesters versien en 
sijn". 90 Hy maak ook melding van die .,swarten ban diet", wat 
.,met den strop aen den hals onder de galg gestaen heeft", en met 
die medewete van Kalden, .,tot dato deeses " nog skoolhou, en gee 

. aan die hand dat geskikte meesters hierheen gestuur moet word. 91 

Hierdie pasvermelde moeilikhede het plaasgevind in die tyd 
toe Johan Cornelis d' Ableing, 'n neef van Willem van der Stel, 
wat in Mei 1707 hier geland het, in sy hoedanigheid as Sekunde, 
as waarnemende goewerneur opgetree net. Hy was 'n man wat 
hom aan partydigheid en autokratiese optrede skuldig gemaak het. 92 

Kdlbe vertel ons van 'n interessante skool wat hier aan die Kaap 
bestaan het solank as wat D' A hieing aan die roer van sake was. 
Onder dinge wat hier voorgeval het, staan, volgens hom, .,voor
namelijk aan te mer ken", die geval van 'n sekere Pieter Davenraad, 
.,een bequaam en geleerd jongman", wat deur die goewerneur, 
blykbaar Willem van der Stel, tot sieketrooster en voorleser in die 
Kerk bevorder is .,om dat hy deszelfs kinderen lange jaren had 
onderwezen". 93 Na sy ontslag het hy 'n skool hier geopen, .,waar 
in hy de kinderen in lezen, schryven, en rekenen, als mede in de 
gronden van den Godsdienst, en die zulks begeerde, in de Lateinsche 
tale onderwees". 94 Hy het al gou baie kinders na sy skool gelok, 
verskeie waarvan .,hy byzonder onderrechte", maar sodra die getal 
kinders so groot was dat hy nie afsonderlike aandag aan die kinders 
van D'Ableing kon gee nie, het die waarnemende goewerneur, 
.,om tot zyn oogmerk te geraken", hom verbied om aan die kinders 
Hollands te leer .,wel wetende, dat •t latein hen tog aan de Kaap 
weinig of niet te pas quam". 95 Sodoende sou minder ouers van 
sy dienste vir bulle kinders gebruik maak en sou hy in staat wees 
om meer aandag aan die kinders van die goewerneur te gee. 

89 Hierna sou ons sy bevindings enigsins krities kon opneem, te meer daar 
uit hierdie brief 'u verbitterde gemoed spreek ; hy het trouens op die punt 
gestaan om die Kaap as 'n banneling te verlaat. Vergelyk ook sy woorde: 

,het word hier, God betert het, een misdaet gereekent, een recht
schapen gemoet te besitten, en sijn bedieninge naer behooren waer to 
nomen. . . . Maor daer de baatsught heerscht, is don godsdionst verban
non ; want d' Africaansche predicanten Kalden en Bl'ck haer keuken 
beter quamp te rooken, van een schaggereijtien bij do hand te neemen 
on van de viervoetige schaepen en beosten als van de kudde Christi 
te weijden." Sien brief ds. Le Boucq-KJ. Arnst. (20 April 1708), 
Brieven va.n Kaapsche Kerken aan Ol. Amst. 1655-1747, CJ. 65. 

90 Sien brief ds. Le Boucq-KJ. Arnst. (20 April 170§.), Brieven van 
Kaapsche Kerken aan Ol. Amst. 1655-1747, CJ. 65. 

·n]bid. 
n Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 451. 
es Sien Kolbe, P., Naaukeurige en Uitvoerige Beschrijving van de Kaap 

de Goede Hoop, II, p. 406. 
t&Jbid • 

. II Ibid. 
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Hierdie skool sou na alle waarskynlikheid die eerste van sy 
soort aan die Kaap gewees het, aangesien daar ook in Latyn onder
wys gegee is.. Dit was blykbaar 'n private skool en moes reeds in, 
1707 bestaan het, want D'Ableing het die hoedanigheid van 
goewerneur net behou tot aan die begin van Februarie 1708. 96 

Soos reeds gedeeltelik duidelik geword het, het ook die onderwys 
van minderbevoorregte kinders nie buite die rekening van die 
Owerhede geval nie. Ons het reeds melding gemaak van baie 
kinders wat buite die eg gebore is, en dat selfs by die stigting van 
die eerste skool vir blankes in 1663 bepaal is dat slegs die ouers 
van die kinders wat daartoe in staat was, aan die sieketrooster
onderwyser skoolgeld moes betaal. W at sou nou word van wees
kinders of van die kinders wie se ouers nie in staat was om enigiets 
vir hulle skoolonderwys by te dra nie 1 Seker sou hulle nie aan 
die verwaarlosing oorgelaat word nie. 

Die sodaniges het in hierdie dae nog geen staatsondersteuning 
ontvang nie, en hierdie nobele werk het uitsluitlik op die skouers 
van die Kerk gerus ; die ouderlinge, en veral die diakens, het dit 
behartig. Al gou js dan ook 'n speciale fonds, later bekend as die 
diakoniefonds, gedeeltelik om hierin voorsiening te maak in die 
lewe geroep. Dit is gevind deels deur kollektes, en deels deur 
boetes, maar is ook dikwels versterk deur bemakings. 97 In die 
begin was hierdie fonds voldoende en het dit selfs kans gehad om 
gedurig aan te groei, sodat dit in 1679 reeds £1,535 sterk was en 
in 1684 op £1,824 te staan gekom het. 98 Oral waar die Diakonie 
dit nodig gevind het, het hulle hulp verleen. So is in 1669 besluit 
om 'n ,.milde hantreyckinge " te ma.ak aan behoeftige huishoudende 
vryliede. Nie alleen sou hulle a.an armes alimentasie verleen nie, 
maar ook wa.ar die opvoeding van kinders deur die ouers verwa.arloos 
is, sou hulle ingrYP. selfs in die geval van gemengde huwelike. 
So is in 1669 drie kinders van Eva, die weduwee van Pie.ter van 
Meerhof, ,.om haar godtloos en ongebonden Ieven", af weggeneem 
om deur die Diakonie opgevoed te laat word. 99 

Sulke kinders is dan gewoonlik deur die Diakonie by mense 
geplaas wat daarom versoek het, en dan onder toesig van die 
Diakonie en teen 'n vasgestelde vergoeding as pleegouers opgetree 
het. By nie behoorlike nakoming van hulle pligte is die kinders 
dan deur die Diakonie teruggeneem en by ander ,.ouers " geplaas. 

_ Op 1 Maart 1669 besluit die Kerkraad om 'n sekere Hottentotkind, 
wat deur enige vroue uit die sand, waar dit saam met die dooie 
liggaam van sy moeder begrawe was, gehaal is, op die versoek 

96 Sien Thea!, H1:st. of S.A. bef. 1795, II, p. 464. Ongelukkig het ons nie 
hierd.ie skool vermeld gevind in Archivale bronne nie, wat ons dan ook stRrk 
in ons mening dat dit 'n private skool was. 

91 Sien Thea!, HiRiory of S.A. be.f. 179ii, II, p. 221. 
•• Ibid. 
•• Sien Re.q ]{erh. KrtapRiad l6(if).]6!l:'i (8 Fehr. 1669), K.R. I. 
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van Hendrick Reijnsz. aa.n hom te gee, ,dat hij 't selve ehristelick 
en deugdelick na sijn vermogen sal opvoeden, en den dienst daervari, 
als bet tot syne jaren sal gekomen zijn voor de opvoedinge 
gebruijck" .too Nog in dieselfde jaar besluit die Kerkraad om twee 
meisies op versoek van twee kerkraadslede ter opvoeding aan bulle 
te gee ,op voorwaerde van dat de diaconie geen onkosten en sullen 
dragen", maar in 1670 word die een, naamlik Adriaantje, op ver
soek van 'n kerkraadslid weer ten laste van die Diakonie gebring, 
en by 'n ander diaken geplaas en die slag wel teen 'n vergoeding 
van tien gulde per maand.lOl 

Ook vir die sorg van die kinders van Pieter van Meerhof is in 
1677 op hierdie manier voorsiening gemaak. Met die vertrek van 
enige burgers na Mauritius is aan een, 'n sekere Bartholomew 
Borms, op eie versoek, toegestaan om twee van bulle mee te mag 
neem en so die Diakonie van bulle te ontlas, nadat formele geskrewe 
ooreenkomste getref is waarvolgens bulle 'n beboorlike opvoeding 
gewaarborg is.102 

Die Diakonie bet dus 'n waaksame oog bebou oor die kinders 
deur bulle op die manier. by ander mense geplaas, selfs oor die wat 
onder sorg van die Weeskamer103 geval bet, en wat in die laaste 
instansie ook onder bulle geressorteer bet.104 Verder bewys biervan 
vind ons in 'n saak wat opgeteken staan in die Notule van die Raad 
van Justisie onder datum 22 November 1694. Op 'n vraag aan 'n 
sekere Mulder by wie 'n sekere meisie Adriana van Jaarsfelt, oud 
veertien jaar, deur die Weeskamer gestel was, in verband met die 
vermoedelike verwaarlosing van die opvoeding van die kind, 
antwoord by ,dat hij, g'interrogeerde, sulx wel weet, en bij g'inter
rogeerde als meede sijn buijsvrouw daar omtrent baar pligt dubbeld 
gedaan bebben soo in't onderwijsen in leesen, schrijven, en beboor
lijke tugting als d'ouders baar kinderen scbuldig sijn te doen".1°5 

Ook die Weeskamer skyn dus sy verpligtinge in bierdie verband 
goed nagekom te he . 

. Hoewel ons kan aanneem dat die Diakonie vrygewig. was in 
die verlening van bulp aan minderbevoorregte kinders, is dit tog 
ook duidelik dat bulle nie juis gediend was met die idee om geld 

100 Sien Res. J(erkr. Kaapstad 1665-1695 (1 Maart 1669), K.R. I. 
1o1 Sien ibid. (7 Julie 1670). 
102 Sien Res. Pol. Raad 1674-1678 (14 Julie 1677), C. 3, p. 309 ; Thea!, 

Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 220. Ons lees dat .een seun, nadat hy opgegroei 
het, na die Kaap teruggekeer het en in slegte gewoontes geraak het, terwyl 
een van die meisies later 'n goeie huwelik gesluit het met een van die kolo-
niste. · 

1oa 'n Kamer is in 1674 in die lewe geroep om veral die geldelike belange 
van weeskinders te behartig. Dit het die geld wat hulle wettig toegekom 
het, vir hulle ingesamel en bewaar, solank as wat hulle nog nie mondig was 
nie, en daarvan uitbe.taal in verband met hulle opvoeding. Die Kamer het 
aanvanklik bestaan uit 'n pres'ident deur die goewerneur aangestel, bygestaan 
deur vier lede, twee ambtenare en twee burgers, maar dit is in 1699 uitgebrei 
tot ses lede. Sien Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 222. 

104 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (31 Dec. 1687), C. 6, p. 205. 
tos Crimineele Proces St1~kken R. v. Justitj~ 1694, C.J·. 224, p. 790. 
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direkt vir onderwysdoeleindes in belang van sulk.e kinders uit te 
betaal nie. In 1687 het die nuwe diakene dit hulle voorgangers 
kwalik geneem dat hulle die armegelde met ,ongerijmde posten " 
beswaar het toe hulle as ,school en onderwijs geld " vir twee arm 
kinders die som van as 43 guldens uitbetaal het.106 So 'n uitbetaling 
was trouens ook nie te regverdig nie, aangesien, soos vroeer aange
toon, dit reeds met die opening van die eerste skool in 1663 besluit 
is dat die kinders van arm ouers gratis onderwys sou word. 
In 1676 is dan ook andermaa.l deur die Politieke Raad bepaal dat die 
kinders wat deur die Diakonie onderhou word, asook die kinders 
van onvermoende ouers, gratis onderrig sou word.107 

Dit dan was die onderwysaangeleenthede aan die Hoofplaas 
self voor 1714. Wat die leerkragte betref, het dit wel duidelik 
geword dat die sieketroosters hierin baanbrekerswerk gedoen het, 
maar ook dat hulle nie altyd van 'n onbesproke gedrag was nie. 
So was nie minder as twee van hulle, wat terselfdertyd die openbare 
skool bedien het, die land uit verban weens ongereeldhede as gevolg 
van die misbruik van sterk drank, terwyl 'n derde een later wyn
handelaar wasios en 'n vierde een in stede van skool te hou, soos 
van hom verwag was, meer gesteld was op woekerwins. Beslis 
nie onvanpas is dus Kolbe se bevindings waar hy omtrent die 
,traagheid en luiheid " van die onderwysers skrywe, en hom veral 
oor die sieketrooster-onderwys as volg uitlaat :109 

, ..... dog hoe slecht en nalatig zy deze pligt waar
nemen, zulk.s leert de dagelykse ondervinding, en zoude het 
nodeloos zyn daar van bewyzen byte brengen. En by aldien 
'er al iemand is, die begint school te houden, zoo duurt die yver 
nogtans niet lang, om dat zy zig liever op den handel leggen, 
en daar mede geruster aan veel geld geraken, als door't 
verdrietig school houden." 

Die leervakke was nie beperk gewees tot lees, skrywe en gods
diensonderwys nie, maar ook rekenonderwys het reeds op die leer
plan verskyn. In verband met die rekenonderwys vertel Kolbe 
ons dan ook van 'n sekere Rembkes ,die den rekenkonst in den 
grond verstont " en wat daardeur baie geld gemaak het.110 Hy · 
laat egter nie duidelik uitkom of Rembkes van sy kennis van reken
kunde gebruik gemaak het om daarin onderwys te gee nie en of hy 
munt daaruit geslaan het deur mense met hulle geldelike sake 
behulpsaam te wees nie. Godsdiensonderwys sou egter die ver
naamste leervak uitgemaak het. 

106 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (26 Jan. 1688), C. 6, p. 218. 
1 07 Sien Res. Pol. Raad 1674-1678 (28 Dec. 1676), C. 3, p. 184. 
108 Ons doel hier op die reedsgenoemde Victor. Hy is op eie versoek 

volgens 'n Raadsbesluit van 23 November 1677 in vrydom gestel en toegelaat 
om wyn te verkoop in die huis van Wyle Wouter Mostert. Sien Res. Pol. 
Raad 1674-1678 (23 Nov. 1677), C. 3, p. 370. 

1 09 Sien Kolbe, P., op. cit., II, p. 318. 
110 Ibid. 

t 
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Uit die voorafgaande is verder af te lei dat daar na 1663 waar
skynlik altyd 'n skool vir blankes aan die Kaap bestaan het. 'n 
Uitsondering hierop vorm miskien die jare omstreeks 1707, toe ons 
verneem het dat die sieketrooster nie die skool, soos van hom 
verwag was, waargeneem het nie. 

Ons het ook.reeds kennis gemaak met die gewoonte van ouers, 
wat dit kon bekostig, om hulle kinders, by gebrek aan die nodige 
skole, vir studie na Europa te stuur. Niemand anders as Jan 
van Riebeeck self het hierin die voorbeeld gegee nie. Kolbe 
deel mee dat verskeie male van hierdie uitweg gebruik gemaak 
is.nt 

Dit het in alle geval sover duidelik geblyk dat ten minste 'n rede
like begin gemaak was met die hoogs nodige onderwys van beide 
kinders van vermoende ouers, asook van die kinders van minder
bevoorregte ingesetenes van die Kaap. 

I 

u1 Sien Kolbe, P., op cit., II, p. 319. 
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HOOFSTUK III. 

DIE VROEGSTE ONDERWYS AAN NIE-BLANKES 

As ons dink aan onderwys aan die nie-blankes gedurende die 
periode onder behandeling, dan dink ons in die eerste instansie aan 
slawe-onderwys. Dit wil egter nie se dat selfs met die geringste 
onderwys aan nie-blankes gewag is totdat bier slawekinders van 
skoolgaande ouderdom was nie. Ons eerste sieketrooster, naaiJ?.lik 
Wijlant, wat die ,stigter " hierheen vergesel het, het da:armee 
'n aanvang gemaak. 

Reeds op die eerste dag van hulle verblyf hier het die neder
setters kennis gemaak met die toenmalige bewoners van hulle 
nuwe thuiste. Onder hulle is een aangetref, Harry, die kaptein 
van die Strandloper-Hottentotte, wat 'n bietjie Engels kon praat.l 
Wijlant is seker hierdeur in die hoop versterk dat hy hulle, wat 
hy later as ,een seer arm elendich volck na siel ende na lichaem, 
beroft van alle kennisse Godts'',2 beskrywe het, sou kan opvoed 
en sodoende sou kan beweeg om by die blankes in diens te gaan. 
Hy het gevolglik ,tot twe reysen toe" probeer om van die jongeres 
onder bulle te beweeg om by hom te kom woon, om bulle tot ,wat 
goets op te voeden" en bulle ,,lesen en schriven te leren". Hyself 
sou sodoende terselfdertyd hulle taal kon aanleer en dan in staat 
gestel wees om hulle deur hulle eie taal tot ligen waarheid te bring, 
, ,maer het wilde nyet lucken overmits sie dat lopen in't wilde so 
gewent sijn".3 Om hulle tot enigsins gevestigde gewoontes te 
probeer oorhaal sou nie strook met hulle wilde natuur nie. Hy 
was dus verplig om sy planne met hulle maar te laat vaar. 

Ander persone het op 'n dergelyke manier te werk gegaan 
om enkeles uit die geledere van die oorspronklike ras wat hulle 
hier aangetref het, te beskaaf en op te voed. Harry, wat in die 
begin as tolk gedien het, het Europese klere gekry, en 'n ander 
Hottentot is saam in die ,Goede Hoop " geneem toe dit na Saldan
habaai gestuur is, sodat hy Hollands kan leer, terwyl Eva, 'n niggie 
van Harry, selfs in die huishouding van die Kommandeur opgeneeni 
is, met die oogmerk om haar tot beskaafde gewoontes op 
te voed.4 Eva het somaar gou vordering gemaak en kon toe 
sy vyftien of sestien jaar oud was, met gemak Hollands praat.5 

1 Sien Van Riebeek, Dagverhaal· (7 April 1652), I, p. 9. 
2 Brief van Wijlant-KI. Arnst. (20 April 1655), Brieven Kaapsche Kerken 

aan Ol. Amst. 1655-1747, Cl. 65. 
3 Ibid. 
4 Sien Theal, Hist. of S.A. btf. 1795, II, p. 31. 
I Ibid., p. 73. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
40 0NDERWYS AAN DIE KAAP 

In 1658, toe die Cochoqua-Hottentotstam onder Oedasoa, 
wat met 'n suster van Eva getroud was, hulle digby die fort 
met hulle vee kom vestig het, was Eva 'n middel tot 'n baie 
voordelige handelsverkeer. Op haar besoeke aan haar stamge
note het sy aan hulle vertel van die Christelike geloof soos sy 
dit in die Kommandeur se huis geleer het. Jan van Riebeeck 
was sonder twyfel in sy skik toe Eva hom vertel het, volgens Theal 
se woorde wat hy haar in die mond le : .,that though she left her 
Dutch clothes behind and put on the greasy skins of the Hottentots 
when she visited her sister, yet she never forgot what she had been 
taught nor omitted to say her prayers night and morning". 6 Sy 
opvoedkundige pogings het begin vrugte afwerp. By die vertrek 
van die stam het Eva dan ook agtergebly aan die fort .,om verder 
te leeren leesen en de bidden". 7 In 'n lang rapport aan Here XVII 
oor verskillende aangeleenthede van die stigting, deel die Kom
mandeur in die begin van 1658 mee dat .,jegenswoordigh d' nichte 
van Harrij in den Commandeurs huijs van jongs op getrocken de 
Nederlantsche tale seer perfect begint te spreecken", en verder : 
.,soo begint sij oock al te leeren lesen .... [en] in de gebeeden 
ende de manieren van onsen Godts dienst onder weesen te 
worden ..... ". 8 Hoewel hierdie Hottentotte nie juis gedeug 
het vir huiswerk nie, sou die voorbeeld van die Kommandeur tog 
seker navolging gevind het. Om hierdie mense op hierdie manier 
aan beskawings-invloede bloot te stel was ook seker 'n baie meer 
praktiese methode van opheffing as om hulle in 'n gevestigde 
skool te plaas. 

Van die verdere loopbaan van hierdie vroee bekeerling en leer
ling wat aan die Kaap huisonderwys ontvang het, is ons heelwat 
noemenswaardigs bekend. Te danke aan haar opvoeding en 
verder aan die omstandighede dat blanke vroue aan die Kaap so 
skaars was, sluit sy op een-en-twintigjarige ouderdom 'n huwelik 
met Pieter van Meerhoff, wat die mediese beroep hier uitgeoefen 
het. 9 N a haar man se dood het sy weer in slegte lewensgewoontes 
geraak, en haar so dikwels skuldig gemaak aan dronkenskap en 
ander wanpraktyke dat sy haar gedurende die laaste jare van haar 
lewe afwisselend op Robbeneiland in ballingskap, en aan die Kaap 
in vrydom bevind het. Sy is in Julie 1674 oorlede en is behoorlik 
begrawe in die Kerk in die KasteeP0 

Die voorbeeld van Eva, wie se onderwys nie juis veel goeds 
afgewerp het nie, sou 'n verdere ontnugtering gewees het vir 
diegene wat gehoop het om deur opvoeding haar rasgenote op 
te hef. Dit was nou duidelik dat dit nie so maklik sou gaan 
nie ; die ingebore natuur was te sterk, en die opheffende faktore 

6 Sien Thea1, Hiat of S.A. bej. 1795, II, p. 86. 
7 Van Riebeek, Dagverhaal (3 Jan. 1659), III. p. 2. 
8 Van Riebeek-Here XVII (5 Maart 1659), Uitg. Brieven 1652-'61, C. 

493, pp. 854, 915. 
9 Sien Dagregister 1662-1666 (26 April 1664), C. 586, p. 426. 
to Sien Thea!, Hist. of S.A. be.f. 1795, II, p. 220. 
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sou maar net krag rutoefen solank as wat die omgewing daartoe 
bevorderlik was, maar sou moes wyk as die leerlinge weer onder 
barbaarse omstandighede geplaas word. Sommige van hulle 
het tog op hierdie manier ten minste die Nederlandse taal leer 
praat en verstaan. 

Dit was nie voor 1658 nie dat 'n skool geopen is vir die onderwys 
van nie-blanke kinders, en wel vir slawekinders. In verband 
met die totstandkoming van hierdie skool, wat dan ook die eerste 
skool aan die Kaap was, dien ons te onthou dat daar .,n tekort aan 
arbeidskragte ontstaan het toe die Regering in 1657 beslrut het om 
die stelsel van vryburgers in die lewe te roep, hoofsaaklik met 
die doel om die produksieprobleem te probeer oplos. Daar was 
nou maar net soveel as drie manlike en ag vroueslawe aan die 
Kaap. Om hierdie tekort aan a'rbeidskragte aan te suiwer het 
die Kompanjie besluit om slawe vanaf die Weskus van Afrika aan 
t~_voer.. Met die doel is twee skepies, die ,Maria " en die ,Hasselt", 
na hierdie streke gestulll'. Intussen het die ,Amersfoort"" die 
Kaapse hawe binnegeseil met 170 slawe aan boord. Onder hulle 
was ook 'n aantal groot seuns en meisies.11 'n Paar weke later 
het die ,Hasselt" teruggekeer met nog 228 slawe.12 Aangesien 
die getal nou meer was as wat nodig was, is 172 na Batavia gestuur. 

By 'n vorige geleentheid was reeds besluit dat geen slawe wat' 
mag ingevoer word, toegelaat sou word om hulle eie taal te hand
haaf nieP Om die meeste diens uit hulle te verkry en om hulle 
d_9eltreffend godsdiensonderwys te gee. was dit noodsaaklik dat hulle 
die Hollandse taal woes aanleer. ~n die jongeres sou dit bes kon 
geskied in 'n speciaal vir die doe] opger1gte skool. Die nodige 
maatreels vir die oprigting van so 'n skool is gevolglik getref op 
_17 April 1658. As hulle eerste onderwyser sou op~!l~ die sieke- _

1 1 trooster, Pieter van der Stael, van Rotterdam, wat o:Q.J~aart 1656 "5 -~.o.~· • 
as opvolger van Wijlant met die ,Weseph" hier aangekom het,14 -
en wat die werk sou waarneem saam met die sieketroostersamb.15 5 ~~ .. -- n 
Wat sy vioeere loopbaan en sy onderwyskwalifikasies was, weet ons r / 
nie, maar ons verneem dat hy as geskik vir die werk geag is, ,dewijl 
seer goet ende prompt in 't leesen is van reght Hollants-Neder, 
duijts" .16 Hy sou moes skoolliou beide soggends en smiddags. 
Om sy leerlinge ,te beter tot het school en horen off leeren van de 
Christelijcke gebeden te animeren", en om hulle te prikkel tot 
ywer en belangstelling vir 'n taal en sedeleer hulle vreemd, het die 
Kommandeur en Raad die onderwyser gelas om ,na't eijndigen 

11 Sien Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 78. 
12 Sien ReB. Pol. Raad 1652-1663 (8 Mei 1658), C. I. 
13 Sien Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 68. 
14 Sien brief V. d. Stael-Kl. Arnst. (5 Maart 1657), Brieven Kaapsche 

Kerken aan Gl. AmBt. 1655-1747, Cl. 65; Van Riebeek, Dagverhaal (12 Maart 
1661), III, p. 566. 

15 Sien Dagregister 1655-1658 (17 April 1658), C. 584-, p. 439. 
16 Ibid. 
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elck een croesjen brandewijn en 2 duijm taback te geven" P Hy 
moes ook 'n register hou waarin hy hulle name moes aanteken, en 
moes aan almaal, ,soowel gepaerde als ongepaerde jongh en oudt" 
wat nie name gehad het nie, name gee, ,alles· in 't bijwezen van den 
Commandeur". Elkeen sou ook ,na behooren " gekleed word 
teen die toenemende koue, asook ,de cloeckste hier en daer aen't 
wercq gestelt, omme soo haest doenlijck, van de selve dienst te 
mogen trecken" .18 

Die skool was blykbaar bestem vir al die slawe van die Kom
panjie, van welke leeftyd ook al, want ons lees dat dit opgerig 
was ,voor die Angoolse Compagnies slaven en slavinnen" wat 
per ,Amersfoort "hier aangekom het. 

Ons kan goed begryp dat Van der Stael voorwaar geen mak
like taak gehad het nie. Hier moes hy onderwys gee aan 
leerlinge wat sy taal, en wie se taal hy glad nie begryp het. nie. 
Verder het hy nie die geestelike agtergrond van sy leerlinge geken 
nie; en sy kultuur, weer, was bulle vreemd. Hy sou hom egter 

~ - hoofsaaklik tot godsdiensonderwys beperk het, en hy het hierin 
se:Ker maar gebruik gemaak van die agternase-methode. Ons 
kan bes vermoed dat sy leerlinge, geknel deril: die bande van ver
pligte diens, maar baie onwillige volgelinge was. Dit verbaas ons 
dan ook nie dat die slawe, nadat hulle tot verhaal gekom bet van 
die effekte van die seereis, in groot getalle begin dros het. 

{p Tog was die sieketrooster gedetermineerd om nie al dadelik 
moed op te gee nie en het hy na aile waarskynlikheid met sy skool 
volgehou, sodat hy die Y!)'llloedigheid gehad bet om in 1661 b¥-die 
Regering aansoek te doen om verho.ging :Y:an...s.a~AOild_daar
va~_dat hy by sy ander werk ook nog_onderrig geg.ee_ hd..all:l!._'n 
paar Hottentotte sowel as aan slawe.19 

Besig onder andere met sy onderwyswerk soos in 1658 aan hom 
opgedra, deel Van der Stael in Maart 1661 die Raad mee dat. sy 
vyfjarige kontrak as sieketrooster verstryk het, en gee ook sy 
geneentheid te kenne , ,om nogh Ianger in den dienst van d'Ed. 
Compi• te continueeren". 20 Hy waag dit ook om terselfdertyd 
,eenige verbeeteringe van gagie" te vra, aangesien hy, behalwe 
dat by die Hospitaal, waarvan hy ook mederegent is, bedien, 
hom verder beywer ,om sommige Hottentoos te leeren lesen 
onse Nederlandsche taele, a.lsmede des Comp.ies ende haer die
naeren lijffeygenen".21 Laasgenoemde bedrywigheid van hom het 

11 Sien Dagregister 1~-16«8 (17 April), C- 584, p. 439. 
18Jbid. r ~~ 
19 Sien Van Riebeek, Dagverhaal (12 Maart 1661), III, p. 565. Ons stem 

dus nie saam met Fouche nie waar hv beweer dat die eerste Suid-Afrikaanse 
skool a! spoedig gesluit is weens die oiJ.wil en onvatbaarheid van die leerlinge. 
Sien Fouche, L., Onze Eerste Scholen. De Unie, 6de Jaargang, No. I (Julie 
1923), p. 16. Ons stem saam met dr. Crnse waar hy van mening is dat die 
proefneming nie onmiddellik gestaak is nie. Sien Cruse, H. P., Die Geskiedeni.• 
"an KT,eurlingonderwys in d;e Kaapprov1~nsie, p. 10. 

•ovan Riebeek, Dagverha.al (12 Maart. 16(\1), III, p. 561;. 
21 Ibid. 
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baie in die smaak geval van die bewindhebbert> in die moederland 
wat daarvan verwittig is. Dit is derhalwe besluit om hom vir nog 
drie jaar aan te stel en ,mitsgaeders [hy] des Comp.ies slaven 
ende de Hottentoos in die Nederlandsche taele ende Christelijcke 
leere is onderwijsende", is sy salaris verhoog van 36 tot 45 guldens 
per maand.22 

Sy skool in 1661 verskil dan van die een in 1658 opgerig in die 
opsig dat daar nou ook Hottentotte in was, terwyl dit in 1658 vir 
slawe geopen is. Daar sou seker nie te veel Hottentotte van 
hierdie geleentheid gebruik gemaak het nie, aangesien in die hele 
nedersetting altesaam seker nie meer as vyftig van die ras te vind 
was nie. 

In 1663 deel ons eerste onderwyser mee dat sy tyd verst.reke 
is, en dat hy toe minder genee was om langer hier te vertoef. In 
April van hierdie jaar deel hy die Klassis van Amsterdam mee 
dat hy graag na Batavia wil verhuis, alhoewel die Kaap volgens 
sy mening ,geen quade, maer een seer goede en gesonde plaets is 
om te leggen en een kranckbesoecker hem [ daar] seer wel erneeren 
kan".23 Tog skyn dit of sy swaer Jan van Riebeeck, die vroeere 
Kommandeur aan die Kaap, wat toe ,opp:lrhooft " van Malakka 
was, hom met gunstige voorstelle gelok het, en so het hy die Kaap 
in September verlaat, met die ,Alphen " op pad na Batavia.24 

Van sy opvolger as sieketrooster-onderwyser, Ernestus Back, het 
ons reeds melding gemaak, en die skool deur hom sedert 1663 waar
gene~ __ l;>ehandel. Of hierdie skool 'n voortsetting was van die 
skool wat in 1661 bestaan het, en of die skool.van 1661 miskien 
gestaak is, sodat ons hier met die oprigting van 'n nuwe skool te 
doen het, is nie duidelik vas te stel nie. Of dit nou ook al slegs 
'n herorganisasie van 'n bestaande skool, of 'n nuut-opgerigte 
skool was, verander hier nie aan die saak nie. Yir ons is in hierdie 
v~r_b~nd van belang dat in die skool van 1663 die gekleurde element 
naas die blanke op_geneem is. 

Hiermee tree dan 'n nuwe beginsel of gebruik die gebied van die 
onderwys binne, 'n gebruik wat maklik te verklaar is as ons in 
gedagte hou dat in hierdie tyd nie so 'n skerp skeidingslyn getrek 
is tussen blank en gekleurd nie; die skeiding sou meer gebaseer 
gewees het op 'n godsdiensbeginsel, naamlik tussen Christene en 
heidene of onbekeerdes. Dat die verskil tussen kleur en kleur 
nie so streng eerbiedig is nie, bewys die aantal gemengde huwelike 
wat aangeteken staan. Onder dergelyke omstandighede sou dit 
moeilik wees om op 'n kleurbasis 'n lyn te trek tussen die kinders, 

22 Van Riebeek, Dagverhaal (12 Maart 1661), III, p. 566. 
23 Brief V. d. Stael-Kl. Arnst. (2 April 1663), Brieven KaapBche Kerken 

aan Cl. AmBt. 1665-1747, Cl. 65. 
26 Sien brief Pol. R.-Here XVII (21 Nov. 1663), Uitg. Brieven 1662·1667, 

C. 494, p. 528. . 
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en is dit die beste gevind om hulle saam in een skool op te voed. 
Dit was eers in die jare sewentig van die eeu dat die idee van 
skeiding op grond van klelU' vir die eerste maal posgevat het. 
As ons in 1665 dus lees dat aan die Kaapse skoolkinders presente 
uitgedeel word op Nuwejaarsdag,25 kan ons aanneem dat die slawe
kinders ook hierin gedeel het. 

Dit was die kerk wat nou reeds selfs aan die onderwys van 
Kompanjieslawe gedink het. So is die Regering in 1666 van 
kerkswee versoek ,dat de slavinne kinders uijt de tuijn, die alreets 
bequaemheijt hadden, moghten te schoole gaen" .26 

In die begin was daar dan ook 'n noue samehang tussen die 
doop van slawekinders en hulle latere opvoeding. Die vraag het 
ontstaan o£ slawekinders ,van ongelovige ouders geboren" ook 
gedoop moet word. Om hierdie punt op te helder is die advies 
gevra van die kerklike autoriteite in Indie en die moederland, 
en hierna is in hierdie verband die voorbeeld van die in Indie 
bestaande gebruik hier gevolg. Sulke kinders sou gedoop word 
op voorwaarde dat diegene by wie hulle lewe, hulself verbind om 
sodanige kinders in die Christelike leer te onderwys.27 Dit was 
die gebruik in Indie, waar die Kompanjie selfs 'n skool opgerig 
het en die aldus-gedoopte kinders, wanneer hulle tot hul jare gekom 
het, in die Christelike religie laat onderwys het. Hierdie gebruik 
is reeds gevolg deur ds. Van Arckel, wat in Augustus 1665 as predi
kant hierheen gekom het.\ Hy het al die kinders gedoop, die oudste 
waarvan later ,ten schoole gehouden", en daar in die ,kennisse 
van God " daagliks onderwys is.28 Sy opvolger ds. De Voocht 
het sy voorbeeld gevolg en ook speciale aandag aan die opvoeding 
van slawekinders geskenk, sodat in 1669 met lof van hom gepraat 
is en besluit is om sy salaris te verhoog, aangesien die jong kinders 
nie aileen van Christelike ouers nie, ,maar oock insonderheijt 
van de swarte natie . . .. in alle civiliteijt" in die Christelike religie 
onderwys word, asook ,ter schoolen gaen''.29 Nog in dieselfde 
jaar verwittig die Politieke Raad Here XVII van die ywerige 
arbeid wat hy aan die dag le, en dat die ,opvoedingh en onderwij
singh onser slaven jeught. . . . . " baie vrugbaar is, sodat hul nog 
later van groot diens sal kan word. Ook van die skool, waarin 
hulle ook lett.erkundige onderwys ontvang het, word hier melding 
gemaak,30 'n werk wat in 1672 waargeneem word deur 'n sekere 
Alexander Carpius, wat as vryman hierheen gekom het en eers 
provisioneel die sieketroosterwerk waargeneem het. Gedurende 
die tyd was hy vlytig, en het hy ,groote industrie in't onderwijsen 

•• Sien Dagregister 1662-'66 (1 Jan. 1665), V.C. 4, p. 756. 
26 Res. Kerkraad Kaapstad 1665-1697 (7 Mei 1666), K.R. I. 
27 Sien Res. Pol. Raad 1664-1673 (17 Junie 1699), C. 2, p. 283. 
28 lbid., p. 122. 
29 Res. Pol. Raad 1664-1673 (17 Junie 1699), C. 2, p . .283. 
oo Sien brief Pol. R.-Here XVII (22 Maart 1699), Uitg. Brieven 1668-'71, 

c. 495, p. 270. . 
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van 's Comps. slaevenkinderen aengewent".31 Hy was 'n persoon 
van ,goede studie" en as kandidaat in die theologie het hy ,bij 
indispositie " van die predikant verskeie stigtelike preke gelewer, 
sodat hy nou vas aangestel is met verhoging van salaris.32 

Tot hiertoe het daar no nie 'n afsonderlike skool vir slawe
kinders estaan nie, en blank en gekleurd het nog in dieselfde skool 
onderwys ontvang. In 1676 het daar egter 'n beweging ontstaan 
om 'n skeidin te bewerkste ig. Dit was blykbaar die klerklike 
ower e e wat die wenslikheid ingesien het dat daar vir slawe
kinders 'n afsonderlike skool moes bestaan, waarin hulle van jongs 
af ,in leesen en schrijven, en in de fondamenten van de Christelicke 
Religie" onderwys sou word. Hulle het die Politieke Raad, wat 
die gedagte dan ook goedgekeur het, om so 'n skool versoek.33 

As die gekleurde kinders tot hiertoe opgeneem is in een skool 
saam met die blankes, waaraan skrywe ons dan die skielike be
weging ten gunste van afKonderlike skole toe ? Sou dit. miskien 
wees dat die kinders intussen te veel geword het vir 'n gesamentlike 
skool ? Dat die getal blanke sowel as slawekinders teen die tyd 
aansienlik toegeneem het, sou ons bes kan begryp. Dit kan ook 
wees dat die skool in die lewe geroep is om in die behoefte van 'n 
speciale groep te voorsien.34 - So 'n speciale groep kon byvoorbeeld 
die kinders van die Kompanjieslawe gewees het. Ons word in hierdie . 
gedagte gesterk daar ons bemerk dat die Kerkraadin 1676 versoek 
het ,dat oock de slaven en slavinnep. van de E. Compagnie een 

' schoolmeester mochte toegevoeght worden".35 Op die slawe in 
diens by private persone sou waa.rskynlik meer beskawende faktore 
kon inwerk as op die kompanjieslawe, wat in onkunde en afson
dering bymekaar gewoon het. In alle geval kan ons begryp dat 
hierdie slawe-element in 'n gesament.like skool nie juis bevorderlik 
was vir die vordering van die blanke kinders nie, wat geestelik 
tog op 'n heelwat hoer peil gestaan het. In die voorkoming van 
hierdie moontlike slegte invloed le dan ook nog 'n verdere moontlike 
grond vir die skeidingsbeweging. So het die Politieke Raad, op die 
versoek van die Kerkraad om 'n afsonderlike skool vir slawe.kinders 
QILteJ~ die beste van die swart .kinders nog na dfe 
skool va_!!_ die blan.k.&L!!!QeS gaan totdat 'n bekwame persoon geyind 
s'OUWord en die geleentheid sou o ik om so 'n s~.as 

er er sou m ussen n bekwame swart persoon gebruik word 
,om opgemelde slaven de gebeden 't savonts en s'morgens voor 
te houden en te instrueren".37 

a1 Res. Pol. Raad 1664-1673 (11 April 1672), C. 2, p. 577. 
a2 Ibid. 
33 Sien Res. Kerkraad Kaapstad 1665-1695 (27 Dec. 1676), K.R. I. 
"'Vgl. Cruse, H. P., op. cit., p. V· 
ss Res. Kerkr. Kaapstad 1665-1695 (27 Dec. 1676), K.R. I. 
•• Sien Res. Pol. Raad 1674-1678 (28 Dec. 1676), C. 3, p. 169. 
3' Ibid. 
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Het die besoek van Kommissaris Van Rheede in 1685, soos reeds 
aangetoon, nie sonder betekenis vir die onderwys van blanke kinders 
geeindig nie, nog meer was dit die geval met die onderwys van slawe
kinders. Veel aandag is deur hom geskenk aan ,deese arme 
menschen . . . . . vervr~t e~ ~nkundig v~ den waeren Godt" .38 

Met die idee om 'n gesonder se e ike toestand ~ekwartier 
van die Kompanjie te ve:t:kry, is dit heeltemaal gereorganiseer. 
Hy wou deur goeie sedes die weg voorberei tot geloof, en hier het 
hy veral aan die kinders gedink, ,'t welk in de kinderen moet 
wesen van de grootste hoop",-want hulle is ,bequaem te buijgen 
en te ontfangen sodaenige indrukselen als men daer aen geeven 
wil" .39 Met die doel voor oe is 'n skool in die slawekwartier opgerig 
vir alle kinders onder twaalf, ,om daer onderweesen te worden" 
nie aileen ,in gebeeden, Catechismus, en gronde van de religie" 
nie, maar ,so meede [te] leeren leesen ende de Nederduijtsche tale 
prompt te -leeren spreeken".40 Oor hulle is aangestel ,een meester 
voor "de knegtkens en een meesteresse voor de meijskens", met 
name Jan Pasqual, van gemengde bloed, van Batavia, en Margaret, 
'n slavin wat aan die Kaap vrygestel is, respektiewelik.41 

Dit het geblyk dat die slawekinders baie leergierig was, ,ja 
dat uyt eijgene beweeging den eenen die voormaels wat geleert 
had, den anderen leerde" .42 Selfs van die wat bo twaalf jaar was, 
het versoek ook ,in de religie" onderwys te word, met die gevolg 
dat dit aan hulle toegestaan is, en aan hulle gegee is ,twee halve 
daegen of agtermiddagen, in de week ten eijnde sij al meede mogten 
bequaemheijt hebben tot de religie en het Christen geloove te 
koomen".43 Die skoolkinders moes Sondags na die diens ,public
quelijk haer vraegen opseggen" en met die doel onder geleide van die 
meester en meesteres in die kerk verskyn, totdat dit moontlik sou 
wees om 'n predikasie in hulle kwartier te hou. Die godsdiensonder
wys van hierdie en ook ouere kinders is deur die Kommissaris aan 
die sorg en toesig van die predikant opgedra.44 

By sy vertrek van hier het hy agtergelaat 'n reglement vir die 
slaweskool, waarin bepaal is waarvolgens beide die skoolmeester 
,ende sijne discipulen" hulle moes gedra.45 Dit is die eerste regle
ment van sy soort sowel in verband met blanke as in verband met 
gekleurde kinders. Na die gebruiklike aanhef: ,De Heere God. 
en het welvaren van den hoog Ed. Achtbaren Heeren bewintheb
beren van den O.I.C. sij de hoogste wet",46 word hierin ,Voor den 

ss Van Rheede, Inst. aan Simon v. d. Stel, 1685, C. 708, p. 53. 
u Ibid., p. 56. 
'"Ibid. 
41 Ibid.; Vgl. ook Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 273. 
42 Van Rheede, Inst. aan Simon v. d. Stel, 1685, C. 708, p. 57. 
48 Ibid. 
"Ibid. 
u Sien Memorien en Instructien 16'57-'85, C. 700, p. 551 ; Dagregi8ter 

1685-1686 (25 Julie 1685), C. 591, pp. 132-134. 
&a Sien Dagregister 1685-'86 (25 Julie 1685), C. 591, p. 132. 
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Schoolmeester"47 bepaal dat hy verplig sal. wees om in die skool 
te wees in die oggend precies om agtuur en in die namiddag tot 
vieruur ; ,dat hij haare lessens twee maal telckens sal verhooren", 
haar goeie Christelike sedes en maniere moet leer, en ,geen quaat 
of vuijlspreecken dulden", en ,alle andere slaven of Duijtsen in 
de schole niet toelaten". Sondags moet hy sy leerlinge na die kerk 
vergesel, en hulle die vrae van die Heidelbergse Katechismus of van 
die Kort Begrip elke Woensdag en Saterdag laat beantwoord; 
die oueres moet hy die psalms leer sing en hulle leer hoe om te 
skrywe. 

Verder word onder ,Voor de kinderen" bepaal :48 dat die 
ouers hulle om geen oorsake van die skool mag weghou nie; dat 
die kinders nie aileen hulle meester gehoorsaam moet wees nie, 
maar dat hulle ook die Kommandeur en die ander ambtenare op 
straat of elders eerbied moet bewyR. . Verder moet hulle nie hulle 
Jesse sonder genoegsame rede versuim nie, en elke Sondag twee
maal na die kerk gaan. Dit is aan die predikant opgedra om 
tweemaal gedurende die week die skool te besoek om ondersoek 
in te stel na gemaakte vordering.49 

Uit die voorafgaande is duidelik dat die slawe in hierdie skool 
nie aileen godsdiensonderwys wat op gesette tye sou geskied, 
sou ontvang nie, maar ook letterkundige onderrig. Hulle sou 
ook leer lees en skrywe-in die Nederlandse taal natuurlik-, wat 
hulle in staat sou stel om, soos vereis is, die taal van hulle meesters 
',prompt " te kan praat. Hier sou gebruik gemaak word van die 
,voorse-", ,nase-" en ,opse-" 1nethode. 

Op die beweging tot skeiding tussen die twee rasse op 'n kleur
basis, soos in 1676 in beginsel aanvaar, word deur hierdie reglement 
ook heelwat lig gew·erp. Die skeiding was nou 'n voldonge feit, 
want tweemaal word hierin bepaal dat geen blanke kinders in 
hierdie skool toegelaat sal word nie. Ook waar hy te doen gehad 
het met die skool vir blanke kinders, het die Kommissaris neergele 
dat daa.rin ,geen slaven kinderen ,van niemand aengenoomen, 
maar de sodaenige na't quartier geweesen, en aldaer onderweesen 
mogen werden".50 \Vaar in 1676 nog bepaal is dat die knapste 
van die slawekinders nog na die blanke skool kon gaan sou dit 
nou nie meer toegelaat word nie. Hieruit blyk dan ook dat alle 
slawekinders, selfs die van slawe wa.t nie by die Kompanjie nie, 
maar by partikuliere mense werksaam was, na die skool in die 
slawekwartier gestuur moes word. Soos later sal blyk, is hierdie 
bepaling nie konsekwent nagekom nie, of wel later gewysig, want 
ons sal nog veel later in die openba.re skole vir blankes ook slawe
kinders aantref, terwyl die kinders van die Kompanjieslawe onder
wys ontvang het in 'n speciale skool in die slaweloge. 

47 Sien Dagngister 1685-'86 (25 Julie 1685}, C. 591, pp. 132-133. 
48 Ibid., pp. 133-134. 
49 Ibid., p. 134. 
•o Van Rheede, Inst. aan Simon van der Stel, 1685, C. 708, p. 103. 
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Die Kommissaris het ook sy aandag aan die probleem van 
die opvoeding van slawekinders van gemengde bloed gegee. Hy 
het gevind dat daar onder die kinders van Kompanjieslavinne 
geteel, nie minder as 32 seuns en 26 dogters was nie, van wie die 
vaders blankes was.51 Die Kompanjie kon nie dink om sulke 
kinders in 'n staat van diensbaa.rheid te hou nie. Die euwel moes 
bestry word, met die gevolg dat sulke praktyke in die vervolg 
deur 'n u ieke lakkaat e ied is, op die oortreding waarvan 
'n swaar straf sou volg. 2 Om in die opvoeding van kinders wat 
uit so 'n vermenging spruit, te voorsien sal die vader genoodsaak 
wees om vir die doel 0 r ksdaalders er · aar te betaal totdat 
hulle in staat sal wees om h self te onderhou. Aangesien hulle 
tog ,geen schuld hebben aen het quaed doen van haer ouders", 
sal die seuns slegs tot hul vyf-en-twintigste jaar in diens van die 
Kompanjie moet bly, en dan op vrye voet gestel word. Hiervoor 
is egter 'n beskawingseis gestel: Hulle moes naamlik die Neder
duitse taal kan praat, openlik belydenis doen van die Dhristelike 
geloof, en ook bewys lewer dat hulle ,in eere en deugt " bekwaam i~ // 
om as onderdane van die Kompanjie toegelaat te mag word.5~ 
'n Laaste voorwaarde was dat hulle verskuldig sou wees om, 
wanneer hulle daartoe in staat mag wees, ter vergoeding van die 
onkoste wat die Kompanjie met hulle opvoeding gehad het, aan 
hom die som van 100 guldens te betaal. Meisies sou onder die
selfde voorwaarde op die ouderdom van twee-en-twintig jaar 
vrygestel word.54 Uit hierdie voorwaardes is dit dus duidelik 
dat hierdie mense ook 'n sekere mate van opvoeding sal geniet 
het, en dat dit ook vir hulle noodsaaklik was om daarmee hulle 
uiteindelike vryheid te verseker. Saam met die ander slawe
kinders het hulle in die skool onderwys ontvang tot hulle twaalfde 
jaar toe. 

Nie alleen sou die slawe van gemengde bloed die vrugte van 
die opvoeding kon pluk nie, maar dit sou ook vrugte afwerp in 
belang van die ander slawe, aangesien ook hulle hulle vryheid 
kon win, mits hulle aan 'n sekere beskawingstoets kon voldoen. 
Tot op hierdie datum was die gebruik in verband met die vrystelling 
van slawe nog maar baie vaag, tog het belydenis doen van die 
Gereformeerde geloof en die bekwaamheid om die Nederduitse 
taal· te praat sterk aansprake op vryheid gebied.55 Van Rheede 
het ook hierin vastigheid gebring deur te bepaal dat 'n slaaf sy 
vryheid teen 'n vergoeding van 100 guldens kon koop ; ,spreekende 
prompt de Nederduytsche tael en doende of gedaen hebbende 
de beleijdenisse van de Gereformeerde religie".56 Elke aan
spraak sou egter op homself oorweeg word. 

•t Van Rheede, Inst. aan Simon vander Stel, 1685, C. 708, p. 57 .. 
••Ibid., p. 58. 
•• Ibid., p. 60. 
"'Ibid., p. 61. 
•• Vgl. Theal, Hist. of S.A. bej. 1795, II, p. 272. 
68 Van Rheede, Inst. aan Simon van der Stel, 1685, C. 708, p. 1)9, 
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Dit verbaas ons dan ook nie om te verneem dat, toe 'n skool 
geopen is vir kinders onder twaalf, daar baie geesdri£ geheers het 
en selfs baie persone bokant daardie ouderdom begeer het om 
onderrig te word. 57 

Heel gou is die gewenste vordering gemaak en vind ons in die 
Dagregister van 20 Oktober 1686 aangeteken: ,;werdende de 
gemeente gestigt uijt vaardig en net antwoorden op des Cathe
cismus vragen door den bedienaar des H~iligen Woords aan der 
E. Comps. slavenkinderen soo knegtjes als meijsjes gedoen".58 

Dit. is by die geleentheid ook verneem dat die genoemde kinders 
in hulle skool ook nie minder genoee aan bulle meester en opsieners 
verskaf nie.59 

Die slawekinders sou nic aileen godsdienstige en letteronderwys 
ontvang nie, maar hullc sou ook geleer word om hulle hande te 
gcbruik. Die leer van nuttige handearbeid sou deel van hulle 
opleiding uitmaak. Thea! deel hieromtrent mee : ,.Some of the 
cleverest youths were selected and placed with master mechanics 
to be taught trades, so that they might become more useful". 60 

Dit is ook goedgevind om verantwoordelike moeders , ,gants ernst
lijk te gelasten" om op die meiRies en jongedogters van die slawe
huis te let en toe te sicn dat hulle goed opgevoed en in allerhande 
vaderlandse handwerk, vera! in die maak van Iinne- en wolklere, 
geoefen en bekwa.am gemaak word. 61 

Om egter ook die kinders in die slaweskool meer tot ywer en 
leerlus aan tc spoor het die goewerneur besluit om succes nie aileen 
by die blanke, maar ook by die slawekinders te beloon. Dit was 
trouem; te danke aan die besef van die noodsaaklikheid dat skole 
,.als planthoven en kwekerijen a.ller deugden en voornamelijk onder 
deze ruwe en grove ingezetenen"62 gehandhaa£ moes word, dat 
Simon van der Stel sy reeds genoemde vertoog in belang van die 
Kaapse skole in 1687 in die Politieke Raad gelewer het. Op aan
sporing hiervan is toe bepaal: ,om der slaven kinderen in hun 
ijver tot het leeren wes zij in haar school onderwezen worden ante 
prikkelen, zullen zy hoofd voor hoofd met een soete koek beschonken 
werden''. 63 

Nog in dieselfde jaar het egter 'n minder gunstige verskynsel 
hom insake die skool voorgedoen, en wel in verband met die onder
wyser. Klagte het die goewerneur uit verskillende oorde bereik dat 
Jan Pasqua! ,.met verscheide meisjes of dogtertjes zijner onder-

&7 Van Rl~ede, Inst aan Simon van der Stel, 1685, C. 708, p. 57. 
•• Dagregister 1685-'86 (20 Okt. 1686), C. 591, p. 485. 
69 Ibid. 
60 Thea!, History of S.A. bef. 1795, II, p. 239. 
61 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (15 Sept. 1687), C. 6, p. 161. 
02 Res. Pol. Raad 1686-1699 (22 Dec. 1687), C. 6, p. 190. 
•• Ibid., p. 191. 

Dit herinner ons aan ons eerste skool, waar, soos o~s gesien het 
hierdie methode van aanmoediging ook gevolg is. 
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wijzinge anvertrouwd, te meermalen vuijle onkuijsheden en vlees
lijke lusten" gepleeg het.64 Die Raad het toe eenparigerstemme 
besluit om hom onmiddellik ,door den geweldiger in versekering 
te laten nemen, en hem hier ten Ca,stele in hegtenis te stellen" ,65 

en ondersoek in te stein a die ware toedrag van sake. As sy opvolger 
is toe aangestel Claas Cornelisz. van de Caab, 'n ,halvsla,g" en 
lyieiene van die Kompanjie, en 'n persoon ,van goeden wandel en 
vereijschte bekwaamheid", teen 'n maandelikse traktement van 
drie re~le, met vry kos en klere.66 

Ons het reeds daarop gewys hoedat gedurende die vroee Jare 
van die l8de eeu 'n banneling aan die Kaap deur die owerhede 
geskik gevind is om aan nie-blankes onderwys te gee, nadat die 
onderrig aan blankes hom verbied is. Hieruit sou ons moontlik 
kon aflei dat die owerhede laks was in verband met die verpligting 
wat op hulle gerus het 0111 ook die slaweskool van 'n behoorlike 
leerkrag te voorsien. Dit moet egter onthou word dat as gevolg 
van 'n gebrek aan die nodige onderwysers dit nie so maklik gegaan 
het 0111 in hierdie behoefte te voorsien nie. Dat bulle nie van plan 
was om die onderwysen; van hierdie minderbevoorregte kinders 
sonder enige kontrole van hulle. kant aan hulself oor te laat nie, 
bewys die so pas aangehaalde geval van Pasqua!. 

Uit wat uit die voorafgaande duidelik geword het, sou ons tot 
\ die slotsom kon kom dat, allwewel dit nog veel te wense oorgelaat 
I het, die onderwys van die slawekinders aan die Kaap, en vera! 

van die van die Kompanjieslawe, gedurende hierdie vroegste 
periode nie buite die belangstelling van die gesagvoerders geval 
het nie, maar dat die saak wei hulle aandag geniet het. Maar 
ook wat betref die slawe in diens van die vryburgers, selfs buitekant 
Kaapstad, kan ons aanneem dat ook hulle nie van alle beskawingsin
vloede ontbloot gewees het nie. Ook hulle sou reeds teen hierdie 
tyd gedeel het in die voorreg om, volgens 'n gebruik waarop om; 
later weer terugkom, saands die huisgodsdiens by te woon. Dat dit 
ten minste hulle sou gegun ge>vees het, mag verder afgelei word 
nit die feit dat slawekinders op die boereplase soms in die geleentheid 
gestel i::; om, in navolging van die gebruik in Kaapstad self, ook die 
skool by te woon wat deur die kolonist vir sy eie kinders opgerig 
is. In die geval van die slawe op die plaas van Pierre Rm1sseau 
weet OWl seker dat dit so was. Hy het naamlik in December 1714 
vir- Gerrit Daveman gehmu· om omlerwy::; te gee aan sy ,geheelc 
famielie tot slaaven daar onderbegreepen".67 

"'Res. Pol. Raad 1686-1699 (1.~ Sept.. 1687), C. 6, p. 160. 
•• Ibid. 
60 Ibid., p. 161. 
6 ' Gontracten 1714-'li\, C .. J. ll28, No. 21. 
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HOOFSTUK IV. 

ONDERWYS OP STELLENBOSCH EN IN DRAKENSTEIN. 

Reeds kort mi die instelling van Vryburgers het die gestadige 
verbreiding van die bevolking die binnelancl in begin, en het die 
Kaap nieteenstaande die oorspronklike bedoeling van die Bewind
hebbers nie beperk gebly tot bloot 'n verversingspos nie, maar 
het dit al gou die neiging getoon om oor te gaan tot 'n kolonie. 
Selfs ,Jan van Riebeeck het dit al gewaar dat die bedrywigheid van 
die Kompanjie nie tot die voet van Tafelberg beperk gebly het 
nie, maar dat die beskawing al reeds neigings getoon het om die 
binneland in te dring. Aanvanklik was dit egter net die onop
geloste produksieprobleem wat tot uitbreiding geprikkel het, 
maar nadat die gesagvoerders die waarde van egte koloniste in 
hulle besittings besef het, het die koloniste met die verlof van die 
Kaapse owerhede hulle permanent anderkant die Kaapse vlakte 
gevestig. Nou het 'n nuwe geslag, die van die veeboere, wat later 
aR baanbrekers die beskawing dieper die binneland sou indra, 
hulle verskyning gemaak. Toe Simon van der Stel in Oktober 
1679 sy pligte hier aanvaar het, was die ;;;tigtingsperiode reeds 
verby en kon hy na hartelu;;; kolonir;eer. Om; weet dat hy nie gras 
onder sy voete laat groei het nie, en hoedat nog in die jaar van sy 
aankoms 'n begin gemaak is met die eerste binnelandse stigting, 
Stellenbosch. 

Na die besoek in l68:j van KommiHsaris Van Rheede, 'n man wat 
wel deeglik die voordele van 'n goeie kolonie van blanke neder
Retters besef het, het die immigrasiestroom na Suid-Afrika toe
geneem, sodat in 1687 'n tweede binnelandse stigting moontlik 
was ; en so het Drakenstein ontstaan a;;; 'n nuwe Iandboukolonie 
langs die Bergrivier, wat veral na die komR van die Hugenote in 
1688 snel uitgebrei het. Maar nog voor hulle aankoms was in die 
kolonie 254 burgers en 88 vroue met 231 kinders1 aanwesig. Dat 
d.aar teen hierdie tyd reeds 'n neiging by die voorstes van die 
koloniste was om dieper die binnelande in te dring, getuig 'n nagelate 
memorie van Simon van der SteJ.2 Hy was reeds die mening 
toegedaan dat hierdie neiging in bedwang gehou moet word. Dit 
was egter eers gedurende die tyd van Willem Adriaan van der 
Stel dat die veeboerdery 'n belangryke wending geneem het, en 

.::!)Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 328.' 
Voor die einde van die eeu het die getalle gestaan op 414, 207 en 521 

resp. Sien brief Pol. R.-Here XVII (14 Maart 1699), Uitg. Brieven 
1701-1703, c. 506, p. 113. 

2 Sien Instructiiin 1686-1722, C. 702, p. 187. 
• 
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dat die getal koloniste wat hulle hierop toegele het, snel vermeerder 
het. Hoewel hier omstreeks 1707 nog net drie distrikte was, te 
wete Kaapstad, Stdlenbosch en Drakenstein, het die koloniste 
reeds met hulle vee gewei naby Gro€mkloo£ (Malmesbury), die 
Land van Waveren (Tulbagh) en Botrivier. Hierdie uitbreidings
proces het voortgegaan en die ongekende en ongeeerde veeboer 
het die hoofdraer geword van ontwikkeling en beskawing in ons 
binnelande. 

Die vermeerdering in die getal koloniste het natuurlik 'n ver
meerdering in die getal kinders meegebring. Die opgawes va11 die 
bevolking toon dan ook 'n vinnige toename in die getal kinders 
van die vryliede aan. So staan hulle getal in 1701 op 605a in 
1703 op703,4 in 1710 op 9285 terwyl dit in 1713 die hoe cyfer van 
995 bereik het.s 

Wat nou was die toestand van hierdie kinders ~ Sou hulle 
van alle onderwysvoorregte verstoke gewees het. Verstaanbaar 
is dit dat die toestande waaronder baie van die landbouers en 
veeboere, maar verallaasgenoemde, verkeer het, nie j uis bevorderlik 
was vir die onderwys van hulle kinders nie. In die geval van 
sommige sou dit haas onmoontlik gewees het om aan enige skool
opleiding vir hulle kinders te dink. Tog is aan hierdie saak ook 
in die buitewyke 'n redelike mate van aandag geskenk. So sal 
ons vervolgens aantoon hoedat die onderwystaak waar daar 'n 
gevestigde gemeenskap of 'n afsonderlike gemeente of kerkplek 
was, soos op Stellenbosch en Drakenstein, waargeneem is deur 

( die sieketrooster, terwyl op die verafgelee boereplase privaat
onderwysers aangetref is. Agter die veeboer aan het inderdaad 
getrek die kerk en die skool. 

DIE KERKSKOOL OP STELLENBOSCH. 

Bekend is hoedat Simon van der Stel drie weke nadat hy die 
regering hier aanvaar het, 'n inspeksiereis na die binneland onder
neem het-'n reis wat tot gevolg gehad het dat hy sodanig getref 
is deur die natuurskoon van 'n plek, waar nie lank daarna Stellen
bosch sou ontstaan, dat hy besluit het om koloniste aan te moedig 
om daarheen te gaan, Nog voor die einde van die jaar het die 
eerste boer van Stellen bosch sy grond omgeploeg, en in Mei 1680 
is sy voorbeeld gevolg deur 'n geselskap van agt families, wat onder 
baie gunstige voorwaardes grond daar ontvang het.7 

Die stigting het al gou uitgebrei, en op 28 September 1683 rig 
--·------ -~------ ----------------~-------~-~--~~---

3 Sien Brief Pol. R.-Here XVII (14 Maart 1701 ), Uitg. B-rieven 1701-1703 
c. 507, p. 101. 

• Sien brief Pol. R.-Here XVII (I April 1703), ibid., p. 860. 
• Sien brief Pol. R.-Here XVII (30 Maart 1710), Uitg. Brieven 1710-1713, 

c. 510, p. 76. -
• Sien brief Pol. R.-Here XVII (4 April 1713), ibid., p. 1068. 
7 Sien Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 252. 
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die bewoners wat ,al tot omtrent de dertigh families zijn 
g'augmenteert", 'n petisie aan die Politieke Raad waarin hulle 
daaropwysdat baie van hulle ,beladen zijn met sware huijshoudinge 
van kinderen die tot nogh toe bij gebreck van een bequaam man" 
om aan hulle onderwys te gee in lees en skrywe en in die beginsels 
van die Christelike godsdiens, ,gants woest en ongebonden sijn 
opgebraght". 8 Weens die groot afstand van die Kaap af is dit 
vir hulle onmoontlik om op die gewone rusdae deel te neem aan 
die godsdiensoefening, wat, indien dit nie voorkom word nie, 
daartoeaanleidingsalgee dat veral die kinders sal opgroei ,onwetent 
van Godes heylsame geboden en instellingen". 9 Hulle is bevrees 
dat onder sulke omstandighede die Heer sy seen, wat sover op 
hulle landerye gerus het, hulle sal ontse, en in stede daarvan hulle 
sal besoek met ,sware plagen en besoeckingen", en hulle ·versbek 
derhalwe die Regering om hulle van 'n bekwame skoolmeester 
te voorsien om aan hulle kinders die nodige onderwys te gee en 
terselfdertyd ook 'n preek op Sondae te lees, asook om die siekes 
te besoek.10 

Die Politieke Raad het hierdie versoekskrif in gunstige oor
weging geneem, en besluit om onmiddellik messelaars en timmer
liede op onkoste van die Kompanjie daarheen te stuur om 'n begin 
te maak met die optrek van 'n huis vir die onderwyser, waarin 
daar ook 'n kamer sou wees wat as skoolvertrek moes dien. Sodra 
die vertrek geskik daartoe was, is as onderwyser aangestel Sijbrand 
Mankadan, wat toe sy intrek daarin geneem het ,en dieti"erste 
liggte m die groot vuurtoring van onderwys wat later hier sou · 
brand'',11 aangesteek het. 

Die Raad het nog eers Here XVII genader met die versoek 
dat ··n geskikte persoon as onderwyser vir Stellenbosch vanuit 
die moederland gestuur moes word, maar laasgenoemde was die 
mep.ing toegedaan dat 'n sodanige persoon hier wel gevind sou kon 
word.12 

Natuurlik het die Kommandeur besonder belanggestel in die 
vooruitgang van die stigting wat na hom genoem is. As hy 
hom enigsins daarna kon inrig, het hy sy verjaarsdag daar deur
gebring. By die geleentheid het hy dan daar reeds 'n paar dae 
voor die groot dag aangekom om ondersoek in te stel na die vordering 
van die afgelope jaar en op hoogte van sake te kom met alles wat 
daar gaande was. Ook die skool sou tydens hierdie besoek sy 
aandag geniet, om te bepaal in hoeverre daarin vooruitgang te 
bespeur was. Die dag is dan as 'n vakansiedag deur die leerlinge 

8 Res. Pol. Raad 1681-1686 (28 Sept. 1683), C. 5, p. 541. 
9 Ibid. 
1o Ibid., p. 542. 
u Gie, S. F. N., Gesk. van Suid-Ajrika, I, p. 101. 
12 Sien brief Here XVII-Pol. R. (24 Junie 1684), Ink. Brieven 1682-1684, 

C. 415, p. 946. 
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gevier. Saam :rp.et hulle ouers en vergesel van hulle meester, 
wat vooraan gestap het met 'n vaandel wat die Kommandeur aan 
hulle geskenk het, het hulle hulle gelukwensing gebring. Die 
dag kon hulle dan ook seker wees van presenteP 

Hierdie skool van Sijbrand Mankadan sou nie radikaal verskil 
het van die skole wat ons omstreeks dieselfde tyd aan die Kaap 
gevind het nie. Die vakke van onderwys sou ook maar beperk 
gewees het tot lees, skrywe en die eerste beginsels van die reken
kunde. Verder sou die meeste tyd bestee gewees het aan godsdiens
onderrig, wat tot die einddoel van alle onqerwys in hierdie tyd sou 
voer, naamlik lidmaatskap van die Kerk. 

Stellenbosch het hoofsaaklik as 'n landbouk€llonie ontstaan, 
en het snel uitgebrei. Kommissaris Van Rheede tref, tydens sy 
besoek hier in 1685, op Stellenbosch reeds 99 huisgesinne aan.14 
Wat die bou van 'n kerk betref, wat. daar reeds geprojekteer was, 
was hy van mening dat dit voorlopig nog uitgestel moes word en 
dat solank gebruik gemaak moes word van 'n .,opgeslaegen Loots", 
maar dat gesorg moes word dat vanaf die grond waarop die kerk 
sal moet staan tot aan die rivier daar geen grond uitgegee moet 
word nie, aangesien daar onder andere sal moet woon die skool
meester.15 Hoewel daar nog nie 'n afsonderlike gemeente bestaan 
het nie, het Van Rheede tog die toestand bevredigend gevind, aan
gesien die sieketrooster, 'n bekwame persoon, reeds besig was om 
tweemaal op Sondae in 'n byeenkoms 'n preek voor te lees en gebede 
te doen. Hierdie werk sou hy, met vermeerdering van sy gasie 
tot twintig guldens per maand, voortsit, .,met dien verstande 
denselve sal waerneemen de schoolen van d 'ingeseetenen aldaer" .16 

Die Kommissaris het ook gevind dat die getal van die .,jonge 
j eugt " daar daagliks toeneem. 

Teen die einde van 1686 het die vooruitgang van hierdie nuwe 
dorp reeds sulke afmetings aangeneem dat die goewerneur besluit 
het om sekere be palings neer te le aangaande die burger like bestuur. 
By die geleentheid word onder andere ons skoolmeester, wat ook 
die sieketroosterwerk gedoen het, met 'n derde baantjie belas, en 
is ,.Sibrandus Mankedan .... ten ansien sijner bekwaamheden 
en goede diensten" tot ,.Secretaris van den Geregte" aangestel, 
wat hom hierin sou moes gedra ,.volgens de coustumes en statuten 
van India" ,17 

Daar is toe ook besluit om op Stellenbosch jaarliks, gedurende 
die maand Oktober, 'n kermis te hou. Gedurende die laaste stadium 
daarvan sou dan plaasvind die bedrywighede van die goewerneur 
se verjaarsdag wat ons so pas vermeld het. Dit was 'n tydjie yan 

13 Sien Thea!, Hist. of S.A. bej. 1795, II, pp. 259·260. 
u Sien Van Rheede, lnst. aan s,:mon v. d. Stel, 1685, C. 708, p. 67. 
15 lbid., p. 81. 
,. Ibid., p. 82. 
17 Res. Pol. Raa.d 1688-1699 (fi Aug. 1686), C. 6, p. 60. 
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uiters gesellige verkeer en die skoolkinders, onder leiding van hulle 
meester, het nie 'n geringe aandeel hierin geneem nie.18 

In 1688 gee Sijbrand Mankadan beide as sieketrooster en as 
onderwyser minder bevrediging. Ons vind hom nou naamlik 
in 'n stryd gewikkel met die Heemrade en met die Kerkraad.19 

Hulle het hom straf berispe omdat hy nie genoeg gehoorsaamheid 
betoon het teenoor die predikant nie, maar buite sy bevoegdhede 
as sieketrooster gegaan het, en hom aan nog ander ongereeldhede 
skuldig gemaak het.2o 

Die Politieke Raad is hieromtrent in kennis gestel, en nadat 
hulle sake ondersoek het, is die Heemrade aanbeveel om in die 
toekoms , ,omsigter en wijselijker om trent ..... verklaringen strek
kende tot schande van kerk- en schoolbediende" te handel. Hulle 
is desnieteenstaande gemagtig om hom ,seer ernstelijk voor te 
houden en te gelasten" om die predikant behoorlike eerbied te 
betoon en toe te sien dat die jeug aan hom toevertroud, ,door 
goede en naarstige onderwijsing", die gelede skade mag inhaal.21 

Dit het hierna blykbaar weer beter gegaan, want in 1691 besluit 
die plaaslike gesagvoerders om die sieketrooster-onderwyser behulp
saam te wees en vir sy woonhuis aan hom onder andere slotte en 
grendels te besorg.22 

Hoelank Mankadan nog die werk waargeneem het, kan ons nie 
precies vasstel nie. Wel verneem ons uit 'n brief van die Politieke 
Raad aan Here XVII van April 1701 dat 'n sekere Johannes 
Mahieu, wat as krankebesoeker uit Indie hier aangekom het, 

18 Sien Thea!, Hist.of S.A. bef. 1795, II, p. 317. 

Veel vermaak is ook verskaf deur 'n papegaaiskietery, ,om haar in 
den wapenhandel meer en meer te oefenen". Dit het plaasgevind tussen 
10 en 14 Oktober en is so genoem as gevolg van die voorwerp waarna 
geskiet is. Pryse is as volg uitgeloof: \Vie die kop van die papegaai 
afskiet ontvang 1 Rd., vir die raakskiet van die regtervlerk t Rd., van 
die linkervlerk 3 Skell., van die stert 2 Skell., van 'n splinter 1 Skell., 
maar wie die romp afskiet, het van Kompanjieswee 25 Rds. (sowat £5) 
ontvang, asook die inskrywingsgelde. In geval niema.nd in laasge
noemde geslaag het nie, het die geld oorgebly tot die volgende kermis, 
wanneer die premie dan dubbel was. 

Sien Res. Pol. Raad 1686.1699 (5 Aug. 1686), C. 6, p. 63. Hierdie 
kermis, wat groat byval by die burgers gev.ind het, is in 1706 deur 
landdros Starrenburg op hoer gesag, tot algemene ontevredenheid van 
clie reeds verbitterde koloniste, stopgesit. 

Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, p. 440. 
19 Heemrade iR reeds in 1682 aangestel, hoewel 'n landdros eers in 1685 

bonoem is. In 1696 is Stellenbosch as 'n afsonderlike gemeente gestig en is 
dau.r derhalwe 'n Kerkraad gevorm. 

Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, II, pp. 258, 271 en 318. 
20 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (26 .Jan. 1688), C. 6, p. 216. 
21 Ibid., p. 217. 
22 Si€m Borcherds, M., Beschrijving van Stellenbos~h, Z!tid-Afrikaanschs 

Tijdschrift, Dl. II (1825), p. 414. 
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versoek het om hier te bly en die diens as sodanig op Stellenbosch 
waar te neem, in watter hoedanigheid ons hom dan ook later 
aantre£.23 

Dat van die onderwys deur die sieketrooster-skoolmeester op 
Stellenbosch tydens die agitasie van die koloniste teen die Goewer
neur en sy kliek in die begin van die l8de eeu nie veel tereg gekom 
het nie, sal ons wel kan vermoed : Adam Tas praat dan ook van 
die sieketrooster Mahieu as 'n ,Krankebedroever" .24 Dit blyk 
verder ook dat die gebruik van die sieketrooster om ook die skool 
waar te neem in hierdie tyd in onbruik geraak het; en dit is bevind 
dat die jeug daar ,als in 't wilt" opgegroei het.25 

Dit is waarskynlik dat die onderwystoestande op Stellenbosch 
gedurende 'n paar jaar veel te wense oorgelaat het; dit skyn 
trouens asof daar vir 'n tyd geen openbare skool bestaan het nie, 
of dat dit ten minste nie deur die sieketrooster waargeneem is 
nie. 

In 1708, nadat die politieke moeilikhede grootliks van die 
gesigseinder verdwyn het, het hierin egter ook weer 'n verandering 
ten goede gekom. Ons lees in die Notule van die Kerkraad onder 
datum 10 Mei 1708 dat Dirk Simons .. die gewese koster, hom metter
woon in die Kaap gaan vestig het, en dat Bastiaan Cevaal as koster26 

en skoolmeester deur die goewerneur Louis van Assenburg op 
Stellenbosch aangestel en deur die Kerkraad aangeneem is ,na 
behoorlicke dienst en vlijt belooft te hebben."27 • Hy is tot hierdie 
amb bevorder ,op 't gunstig voordragen ...... en instandelijk 
versoek" van ds. Beck, toe predikant op Stellenbosch, wat baie 
ywer aan die dag gele het ,om aldaar een vast schoolmeester te 
hebben tot onderwijsing en leering van de jeugd".28 Hy was die 
enigste onderwyser wat nou daar 'n openbare skool bedien het, en 
het daarvoor gebruik die portaal van die Kerk.29 

Voor hierdie tyd was hy in lening by Jan Mostert, vir wie hy 
onder kontrak vir een jaar moes dien as skoolmeester, ,en waer 
toe sy hem verders mogte benodigd zijn". In die kontrak word 

23 Sien brief Pol. H.-Here XVII (8 April 1701), U.Ug. Brieven 1701-1703, 
C. 507, p. 210. 

24 Sien Fouche, L., Het Dagboek van Adam Tas (27 Dec. 1705), p. 88. 
2• Sien Res. Pol. Raa.d 1700-1710 (12 Julie 1707), C. 7, p. 267., 
26 Ons merk op dat hy aangestel word as koster en nie as sieketrooster nie. 

Dit was 'n laer kerklike amb as die van sieketrooster. Laasgenoemde het 
ons nie altyd in die buitegemeentes gevind waitr daar 'n gevestigde predikant 
was nie, aangesien hy dan soms oorbodig was. Tog is die skooldiens nog 
deur 'n kerklike dienaar waargeneem. 

27 Notulen Kerkr. Stellenbosch 1700-1727 (10 Mei 1708), I. 
28 Brief Pol. R.-Kerkr. St.'boseh (6 Jtmie 1708), Uitg. Brieven 1707-

1709, C. 509, p. 720. 
U]bid. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

ONDER, DIE KoMPANJIE, 1652-1795. 57 

hy vermeld as 'n soldaat ,Bastia.an Chevaal", va.n Rotterdam, en 
teken hy ,Ba.stiaen Sevaal. "3° 

Hy was as onderwyser op Stellenbosch in diens tot in Januarie 
1716, toe hy te kenne gegee het dat dit ,vermits in 't patria ge
trouwt zijnde wegens zijne huijsselijke affaires nootzakelijk 
vereijscht word aldaar present te zijn" ,31 en derhalwe gevra bet 
om ,met een der presente retourscheepen" te mag repa.trieer. 
Sy versoek is toegestaan: ,Yoorts is den Coster van Stellenbosch, 
Bastiaan Cheval op desselfs gedaan versoek na 't patria verlost".32 

Stellenbosch se inwoners moeR dus maar weer uitsien na 'n geskikte 
persoon wat ook die onderwys van hulle kinders op hom kon neem 

DIE FRANSE VLUGTELINGE IN DRAKENSTEIN. 

Hoedat aH gevolg van 'n godsdienstige onverdraagsaamheid 
in E'rankryk die bevolkingcyfer aan die Kaap vanaf die vroee 
maande van 1688 aansienlik versterk is deur die aankoms van 'n 
aantal l<'ranse wat in Holland skuiling gesoek het, en hierheen 
gekom het om bier 'n nuwe vaderland te vind, verdien hier geen 
verdere nitweiding nie. Hierdie nuwe aankomelinge is deur die 
Kaapse Regering sorgvuldig geplaas, ,ten eleele onder 't Caabse 
district, andere an Stellenbosch, dog meest an Drakenstein" .33 

Dadelik mi sy aankoms hier in Augustus 1688 gaan Pierre 
Simond, as ,bedienaar de:> Goddelijken woords in de Fransche 
taal", sy landgenote opsoek. Hy het gevind dat hulle ontevrede 
was met die grond aan hulle gegee, en het, as voorspraak vir sy 
mense by die Regering, vir hulle die reg verkry om grond in besit 
te neem in Drakenstein, en wel aan beide kante van die rivier. 

30 Gontracten 1703-1710, C. ,J. 1125, No. 293. 
Prof. Franken is geneig om aan te neem dat hier omstreeks hierdie 

tyd twee persone was met hierdie naam en baseer sy veronderstelling 
op die verskil in die skrif en die spelling wat daar in die twee betrokke 
kontrakte waar te neem is. Sien Franken, J. L. M., Huisonderwys aan 
die Kaap (1692-1732), Annale Univ. van Stellenbosch, Jaargang XII, 
Reeks B, AIL 1 (.Julie 1934), p. 14. Uit die kontrakte word clit egter 
herhaaldelik cluidelik dat dieselfde persoon se skrifna 'n paar jaar heelte
maal verandcr het. Ook die spellingverskil is nie 'n vertroubare aandui
ding nie. So word Cevaal se naam op een eu dieselfde kont.rak op twee · 
maniere gespel, en is hierdie van in die stnkke op ten minste ses verskil
lende maniere gespel, te wete: Cevaal, Ceval, Ce\·ael, Chevaal, Cheval en 
Sevaal. Dit was dus moont.lik dieselfde persoou wat. in 1693 hierheen 
gekom het en in 1705 na die vaderland terug is, net om in 1707 vir die 
tweede maal hierheen te kom. Dit. blyk <lat. hy in 1716 andermaal terug 
is na die moederland, maar later nogeens na die Kaap gekom het, want 
in 1720 vind ons hom terng, waar hy nogeens onderwys gegee het en wei 
by Pieter ~'illemsz. van Heerden. 

Sien Franken, J. L. M., op. cit., p. 15. 
• 1 Aangehaal deur Franken, J·. L. M., ibid.; Res. Pol. Raad .1715-1716 

(3 Febr. 1716), C. 10, p. 214. 
32 lbid. 
33 Aangehaal Franken, J. L. M., Die Franse Vlugtelinge, Die Huisgenoot, 

Dl. X, No. 203 (5 Febr. 1926), p. 17. Ek kursiveer. 
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Diegene wat hulle hier gevestig het, het skaars behoorlike 
skuilings vir hulle opgetrek of hulle nader die Regering in verband 
met 'n skool vir die opvoeding van hulle kinders. Ook hierdie 
versoek het nie op dowe ore geval nie, en, ,gehoord hebbende, de 
goede getuijgenissen, ook genomen proeven der bekwaamheid 
van den -vryman.Pau~oux", het die owerhede hom in diens van 
die Kompanjie aangen~as voorleser en skoolmeester in die 
Franse taal, teen 'n vergoeding van 151"uldens ~and en drie 
reale kosgeld.34 

Intussen het 'n groot aantal hulle gevestig oorkant die Berg
rivier, om toe eers uit te vind die ongeriewe wat so 'n stap mee
gebring het. Sodoende is hulle wel voorsien van geskikte grond, 
maar die uitoefening van hulle godsdiens en die opvoeding van 
hulle kinders, wat hulle ook na aan die hart gele het, is bemoeilik. 
As gevolg van die verspreide ligging van die uitgekose grond en 
ook weens die versperring deur die rivier veroorsaak, was daar 
onder omstandighede van 'n effektiewe godsdiensoefening en 
jeugopvoeding geen sprake nie. Andermaal het hulle dit aan 
Simond opgedra om die Kommandeur te nader met 'n versoek 
tot toestemming om nogeens ander woonplekke te mag kies, en 
om, ter wille van die godsdiensoefening en die opvoeding van 
hulle kinders, nader aan mekaar te mag woon, omdat hulle tans 
,verspreijt wonen aen Stellenbosch en aen Drakensteijn, vele uren 
van elkander, dat seer groote in commoditeijt geeft tot het hooren 
van Godes Woort en het ter schoole gaan" .35 Die slag het Simon 
van der Stel hulle egter minder vriendelik aangehoor, en hy het van 
toe af die gedagte gekoester dat hulle hul aan wispelturigheid en 
ondankbaarheid skuldig gemaak het. Hy kon nie verdra dat die 
mense wat soveel hulp hier ontvang het, so pertinent en stand
vastig op samewoning-selfs al was dit ter wille van godsdiens en 
onderwys, soos deur bulle beweer-sou staan nie.36 Die Politieke 
Raad het aandag aan hulle saak geskenk en eenparigerstemme 
besluit om hulle te waarsku ,hun te wagten in't toekomende den 
Commandeur en Raad met diergelijke versoeken meer lastig te 
vallen ..... " 37 

Die bewindhebbers in die moederland het ook nie juis 'n meer 
sympathieke houding teenoor hulle met betrekking ·tot hulle 
godsdiens- en onderwysaangeleenthede, soos vervat in 'n brief 
van Simond aan hulle gerig, ingeneem nie. Hulle saak is ter 
sprake gebring op die vergadering van Here XVII van 6 December 

34 Sien Res. Pol. Raad 1686-1699 (8 Nov. 1688), C .. 6, p. 254. 
35 Resolutii!n van de V e1·gaderingh der Heeren Seventien 1686-1690 (Woensdag 

6 Dec. 1690), K.A. 259. · 
36 In 'n vertoog in die Politieke Raad in November '1689 het hy hulle 

beskrywe as ,Fransche gewaande vlugtelingen" wat hierheen gekom het bm 
,onder den dekmantel als ijveraars, ledematen en voorstanders van't Pro
testantsche geloof een luij en vadsig lev en te leiden--". Res. Pol. Raad 
1686-1699 (28 Nov. 1689), C. 6, p. 311. 

37 Res. Pol. Raad 1686-1699 (28 Nov. 1689), C. 6, p. 314. 
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1690, waarop die volgende belangryke besluit geneem is, wat per 
brief gedateer 17 December 1690 na die Kaap versend is : 

,Aaengaande de Scholen, daer van de voorn. predicant 
Simon mede ver!p.aen doet, sullen wij UE. traghten te be
stellen eenige schoolmeesters beijde de talen fransch en Duijts 
spreeckende, om aen Stellenbosch en Draeckensteijn resp. 
geplaest te worden, en de kinderen of jeught soo wel van 
fransche als nederlantsche ouders te leeren en te instrueren, des 
sullen de voorsz. Schoolmeesters daer toe hebben te arbeijden 
om de kinderen van fransche ouders gebooren voor alle de 
Nederduijtsche tale te doen leeren lesen en verstaen, om door 
dat middel onse natie te meer te werden ingelijft. Tot dien 
eijnde sullen UE. de Coloniers aldaer soo fransche als neder-. 
landers niet ieder natie bijeen maer onder malkanderen ge· 

. melleert doen woonen off plaetsen beijde aen Stellenbosch en 
Draeckensteijn, waer door de voorsz. gemeene schoolen voor 
beijde die Nederlantsche en Fransche kinderen oock te bequ<Jomer 
en met minder kosten sullen kunnen gevonden werden.3S 

Uit hierdie citaat blyk heel duidelik die gedragslyn wat die 
Kaapse owerhede sou moes volg, soos aangegee deur hoer gesag. 
Daar moes wees skole waarin die kinders van die twee verskillende. 
nasies gesamentlik onderwys sou word deur persone wat beide 
die tale magtig is, maar geen samewoning nie. Waarneembaar 
is ook die samehang tussen die onderwysbeleid en die taalbeleid 
wat die Kaapse owerhede teenoor die nuwe ingesetenes moes volg. 
Hulle politiek teenoor die mense was : inlywing en mortifikasie
en hiertoe moes as hulpmiddels dien gesamentlike skole, waarin 
daar veral aandag daaraan sou gegee word dat die Franse kinders 
die Nederlandse taal aanleer-en verspreiding tussen die geledere 
van die Hollandse nasie in. Die Franse moes nie in staat wees 
om hulle eie taal ensedes te handhaaf nie, maar moes opgeneem word 
in die reeds gevestigde bevollting. Dat dit egter, as gevolg van 
verskeie stremmende faktore, nie so gemaklik gegaan het om van 
die beoogde soort skole in die praktyk veel tereg te laat kom nie, 
en ook nie om hulle taal al gou te laat uitdoof nie, sal later duidelik 
word. Hierdie aangehaalde bepaling het in die smaak van die 
goewerneur geval, en in Junie 1691 het hy die bewindhebbers mee
gedeel dat hulle instruksies aangaande die plasing van die Franse 
tussen die Nederlandse koloniste in, reeds uitgevoer is.39 Hier
deur is egter nog nie in die behoefte aan die nodige skole voorsien 
nie. Hoewel die feit dat die Franse ver verspreid van mekaar 
tussen die ander koloniste in gewoon het, nie meer by die Regering 
as 'n wettige beswaar in die weg van die effektiewe onderwys van 

38 Resolutien van de Verg. der Heeren Seventien 1686-1690 (Woensdag 
6 Dec. 1690), K.A. 259; Brieven van Heren XVII naar Indie (17 Dec. 1690), 
K.A. 460, p. 621. 

39 Sien Franken, :J. L. M., Die Franse Vlugtelinge, op. cit., p. 19. 
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hulle kinders gegeld het nie, daar die :Franse kinders in skole saam 
met die Nederlandse kinders opgeneem moes word, moes die nodige 
onderwysers en genoemde skole nog gevind word. So lees ons in 
die so pas· vermelde brief van die goewerneur aan die bewind
hebbers, ook die volgende: ,de beloovde schoolmeesters beide de 
duijtsche en de franse taal sprekende zijn hier tot onderwijsinge 
van de jeugd hoog nodig" .4o 

Maa.r wat het intussen geword van Paul Roux se onderwyi'
bedrywighede ? Hoewcl hy, soos ons aangetoon het, in 1688 
deur die Kaapse Regering aangestel is om onder andere ook 'n 
Franse skool vir die ki.nders van die vlugtelinge waar te neem, 
was die bestaan van so 'n skool natuurlik strydig met die be
doelinge van Here XVII soos vertolk in hulle a.a.ngehaalde brief 
a an die Polit.ieke R.aad van 17 Decem her ] G90. Dit is opvallend 
dat in die korresponden:;ic ~over genocm, gecn melding rlaatTan 
gemaak is, of hierdic :;kool wel dcur hom geopen is nie. Hoewel 
daar vanaf 1688 tot aan Roux se dood in 1723 geen direkte ver
melding gemaak word dat hy wel in die openhaar skoolgehou 
het nie, is ons tog nie genee om aan te neem dat hy glad nie, selfs 
nie met tussenposes, onderwys gcgee het nie. In 'n brief van 
die goewerneur, gedateer 3 Aprill700, aan Simond gee eersgenoemde, 
in verband met die aanstelling van 'n onderwyser in Drakenstein 
wat beide Frans en Hollands ken, te kenne dat die getalsterkte 
en die verspreidheid van die ,duijtsche " gemeente helet dat hul 
kan bedien word .,door de france crankbesoeker en Rehoolmeester" .41 

Dit kan as aanduiding dien clat Paul Roux wel Rkoolgehou het, 
asook dat hy hierin net die ]<'ranse kinders hedien het of miskien 
ook verder ten dienste was van slegs 'n klein gedeelte uit die getal 
van die NederlandHe kinders. Bewys is dit egter nog nie dat hy 
ononderbroke onderwys gcgec het of dat hy werksa.am was in 'n 
skool, soos deur die owerhcde heoog, waarin heide :Franse en 
Hollandse kinders opgcneem iR. W'at ons wel wect., iR dat die 
goewerneur twce jaar later self meegedeel hot dat in Drakcnstein 
geen afsonderlike Franse skool bestaan nic.42 

Uit die aangeha.a.lde brief van die goewerneur aan Simond 
van April 1700 is a.f te lei dat die veronderstelling was dat die 
Franse voorleser 'n skool moes waa.rneem vir beide Franse en 
Nederlandse kinders, maar dat daar hiervolgens nie veel van die 
onderwys aan laasgenoemde tereg gekom het nie. Dit is ook 
duidelik dat daar nie 'n skool vir die Nederlandse kinders in die 

•o Aangehaal deur Franken, ,J. L. M., ibid. 
u Brief W. v d. Stel-Kerkr. Drak. (3 April 1700), Uitg. Briet•en 1699-

1700, C. 506, p. 878. 
t2 Sien brief Pol. R.-Here XVII (20 Maart 1702), Uitg. Briwen 1701, · 

2, 3, c. 507, p. 428. 
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besonder bestaan het nie.43 Dit was die geval tot 1700. In April 
van hierdie j aar het Willem van der Stel aan die Landdros en 
Heemrade meegedeel dat aangesien hulle diverse male voorgedra 
is ,hoe dat de gemeente aan Drakenstijn dagelijckx meer en meer 
is aangroeijende", en dus tot stigting en voortplanting van die 
ware Gereformeerde religie, ,en ook om de jonge jeugd in het lezen 
en schrijven te oeffenen", 'n krankebesoeker en skoolmeester 
,gants nodig" was, die Regering besluit hct om aan die meme se 
versoek te voldoen.44 Ook die Kerkraad is van hierdie besluit in 

· kennis gestel, aangesien ook hulle herhaalde male die Regering 
daarop gewys het dat daar vele onder die Nederlandse gemeente is 
,die de Franse tale niet waren verstaande", en wat dus nie deur die 
Franse krankebesoeker en skoolmeester bedien kan word nie_4s 
Om hierin tc voorsien is toe as sieketrooster en skoolmeester van 
die skip ,Berckenrode" ,a.lhier aan land geligt" en in Drakenstein 
aangestcl Jaco]LdQ_Gwot, gcboortig uit Haarlcm. Hy was ,in 't 
leezcn en 't:;chrijven mitsgaden; de· fransche tale behoorlijk 
ervaren", en was, volgens 'n certifikaat van die kerkraad van die 
stad Gaalen, reeds gedurende 'n periode van 4t aar aldaar werk
saam gewees as miderwyser.:!. As motief tot sy aanstelling word 
aangegee die herhaalde versoeke en die dringende behoeftc wat 
daar bestaan het in verband met die geestelike en kulturele aange
leenthede van 'n groot gedeelte van die ingesetenes, hoewel die 
tweetaligheid van De Groot hierin seker nie 'n geringe rol gespeel 
het nie.· Laasgenoemde omstandigheid was dan juis in ooreen
stemming met die bedoelinge van die owerhede. Dat die taaloor
weging en wat daarmee gepaard gegaan het, ook 'n rol gespeel het 
word verder deur die feit bewys dat toe Simond net die volgende 
jaar gevra het om te mag repatrieer, die Politieke Raad Here XVII 
versoek het om in sy plek iemand uit te stuur ,die beijde in de 
duijtse en Franse taa.len is ervaarcn".47 Daar moes by voorkeur 
Nederlandse tweetaliges in kerk- en skooldiens gebruik word om 
daardeur die Franse taal vinniger te laat uitsterf. Die bclangryk
heid van laasgenoemde oorweging word ook bevestig uit die ant
woord van Here XVII op voorgenoemde brief van die Politieke 
Raad, waaruit hulle optrede vir die toekoms glashelder spreek. 
Ter voldoening aan hullc versoek is die Politieke Raad nou mee
gedeel dat in die plek van Simond 'n persoon gestuur sou word 

' 3 Reeds voor die koms van die Franse is in Oktober 1687 hier plase 
uitgegee aan drie-en-twint.ig vryburgers. Hier het ons dus die ,duijtsche" 
nasie met wie die Franse hulle moes vermeng. Yolgens Thea! se opgawe 
was daar in 1691 in Drakenstein 34, ,duijtsche" en 48 Franse burgers, 
verskeie waarvan 'n vrou en kinders gehad het. 

Sien Thea!, Hist. of S.A. bej. 1795, II, pp. 368-369. 
u Sien Brief W. v. d. Stel-Landd. en Heemrade, St. bosch (3 April 1700), 

Uitg. Brieven 1699-1700, C. 506, p. 876. 
' 5 Sien brief W. v. d. Stel-Kerkr. Drak. (3 April 1700), ibid., p. 878. 
ca Ibid., pp. 877-878. 
' 7 BriefPol. R.-HereXVII (14 Maart 1701), Uitg. Brieven 1701, 2, 3, 

C. 507, p. 119. 
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wat sowel die Nederlandse as die Franse taal verstaan, nie om in 
die Franse taal te spreek nie, maar enkel om daarin bejaarde 
mense te ,vermaan en te vertroos", om sodoende ,die taal metter 
tijt te krijgen gemortificeert, en als van daar gebannen".48 Om 
hierin mede behulpsaam te wees sou , ,voortaan de schoolen49 niet 
anders nogh verder sullen mogen sijn nogh strecken, als om de 
jeught onse tale49 te laeten leeren, lesen en schrijven".50 Die 
Politieke Raad het met genoec hiervan kennis geneem en belowe 
om van hulle kant die nodige sorg te dra ,dat door het gebruijk 
van de Nederlandse taal, in de kerke en schoole51 aldaar, de franse 
spraak onder de inwoonderen van die gemeinte in ongewoonte 
komen, en vervolgens metter tijd soo doende gemortificeert werde" .52 

Sedert 1700 was in Drakenstein dus werksaam 'n sieketrooster
skoolmeester meer in belang van die Nederlandse deel van die 
bevolking. Maar wat sou intussen in die praktyk geword het van 
die idee van 'n gesamentlike skool vir Hollandse en Franse kinders 1 
In hierdie verband het dit reeds duidelik geword dat Paul Roux 
in Maart 1708 nie in die openbaar skoolgehou het nie. Dat daar in 
hierdie tyd net een skool te Drakenstein bestaan het, en wel die 
een waarin De Groot werksaam was, blyk verder uit die so pas 
vermelde brief van die Politieke Raad, waarin hulle praat van 
,kerke en schoole" ten spyte daarvan dat Here XVII ,schoolen" 
vermeld. Waar daar in Drakenstein nou slegs die skool van De 
Groot as 'n openbare skool bestaan het, en ons weet dat hy ook die 
Franse taal geken het, het ons die reg om te vermoed dat dit 'n 
,gesamentlike" skool was, en dat dit ook deur Franse kinders 
besoek is. Alles wys in hierdie rigting. Frans as 'n afsonderlike 
vak sou ons egter seker nie in die leerplan daa.rvan gevind het nie. 

As ons dan aanneem dat ook Franse kinders De Groot se skool 
besoek het, blyk dit egter verder dat ten spyte hiervan die ver
spreiding van die kennis van die Nederlandse taal onder die Franse 
maar baie langsaam gevorder het. Sy onderwys het aanvanklik 
nie veel vrug in daardie rigting afgewerp nie en sou tog ook maar 
alleen die klein gedeelte van die Franse kinders geraak het wat 
wei in staat was om sy skool te besoek, en dan ook van die geleent
heid gebruik gemaa.k het. 

Omtrent die langsaamheid van die verspreiding van die kennis 
van die Nederlandse taal onder die Franse deel ds. Beck, wat a.s 

•• Brief Here XVII-Pol. R. (20 Sept. 1701), Brieven van Heren XVII 
naa.r Indie, K.A. 462; Brief Kamer Arnst .. - Pol. R. (20 Sept. 1701),Inkomende 
Br1:even 1701-1702, C. 425, p. 39:~. 

•• Ek kursiveer. 
50 Brief Here XVII-Pol. R. (20 Sept. 1701), Brieven van Heren XVII 

naar Indie, K.A. 462; Brief Kamer Arnst.-Pol. R. (20 Sept. 1701),Inkomende 
Brieven 1701-1702, C. 425, p. 393. 

51 Ek kursiveer. 
52 Brief Pol. R.-Here XVII (20 Maart 1702), Uitg. Brieven 1701-1703, 

c. 507, p. 428. 
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opvolger van Simond sy werk in Mei 1702 aanvaar het53 en hom 
aanvanklik stiptelik aan die bevele van die Bewindhebbers gehou 
het en slegs Hollandse preke gelewer het, mee hoedat hy hierin op 
haas onoorkoomlike besware gestuit het. Hy het nog in April 
1703 gevind dat hoewel die ywer onder die. Franse deel van die 
gemeente, wat toe ruim honderd lidmate getel het, groot was
meer as ,tweederdepart" van die Franse so goed as geen ,duijts" 
verstaan het nie. 54 Ongeveer dieselfde tyd het ook die Franse van 
hulle kant aan die Politieke Raad te kenne gegee dat hulle getalle 
nou bestaan het nit meer as honderd volwassenes en 'n nog groter 
getal kinders, waarva.n altesaam nie meer as 25 soveel Nederlands 
verstaan het ,als nauwelijks in een burgerlijke ommegang, veel 
min in een predicatie benodigt hebben".55 Ds. Beck het verder 
daarop gewys hoeda.t hy dit, weens die verspreid woon van die 
mense, baie moeilik gevind het om aan hulle kinders godsdiens
onderrig te gee,56 terwyl ook die :Franse as 'n verskoning daarvoor 
dat hulle so min Nederlands geken het, aangegee het dat hulle, 
omdat die plase so ver van mekaar gelee was, ,weijnig occagie" 
gehad het om hulself ,,inde Nederduijtsche taal te konnen oef
fenen".57 Die feit dat die koloniste in Drakenstein so ver van 
mekaar af gewoon het, het dus nie aileen die godsdiensonderrig 
van die kinders belemmer nie, maar het die Franse ook die ge
leentheid ontneem om deur aanraking of deur hulle kinders na die 
bestaande openbare skool te stuur die taal aan te leer. Die ver
spreid woon was dus,nog steeds 'n struikelblok, ook in die weg van 
effektiewe onderwys.5 ~} 

53 Sien Brief\\'. , .. d. Stel.~Landdros en Heemrade en Kerkr. Drak. (17 
:\lei 1702), Uitg. Brieven li01·1703, C. 507, p. 622. 

Beck het op 13 April met die skip ,Reijgersdaa1" hier aangekom, en 
Simond het met vrou en kinders op 12 Mei 1702 met die ,Abberkerk" vertrek. 
Ibid., p. 604. 

54 Sien brief Kerk1·. Drak.~Kl. Arnst. (4 April1703), Brieven van Kaa.psche 
Kerlcen aon OlaBsis Anustcrdmn 16;3;3-1747, Cl. 6.5. 

•• Brief Pol. R.~Here XVII (24 .Junie 1703), Uitg. Brieven 1701·1703, 
c. 507, p. 1008. 

56 Sien brief Kerkr. Drak.~Kl. Amst. ( 4 April 1703), Bri.even van Eaapsche 
Kerlcen aa.n·Olassis Amsterdam 16.35-1747, Cl. 65. 

57 Brief Pol. It.~Hero XVII (24 ,Jtmie 1703), Uitgaande Brieven 1701-
1703, c. 507, p. 1009. 

58 As ons hierdie ornstandighede soos sowel dour Beck as die Franse self 
boskrywe in aanmerking neem, dan verbaas dit ons nie as ons verneem dat 
ten spyte van Here XVII se onwil om van hulle genome besluit af te sien, 
die Politieke Itaad rneer tegemoetkomend was, en besluit het om die Franse 
se versoek gedeeltelik toe te staan en ds. Beck toe te laat om eenmaal in die 
maand 'n Franse preek te !ewer. Sien Franken, J. L. M., Die Franse Vlugte· 
lingo, Die H·uisgenoot, 14 Jan. 1927, p. 19. Ds. Beck het later, weens her
haalde versuim hiervan, minder bevrediging aan die Franse gegee. So teken 
Adam Tas in sy dagboek onder datum 24 Jan. 1706 aan: ,Ik hebbe de franse 
niet wijnig over de paap hooren klaagen". Op die Sondag het ,den soge
naamden preeker Bek-- alweer niet geleeraard--". Fouche, L., Het 
Dngboek van Adam Tas, p. 116. 

F 
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De Groot het die taak wat aan hom opgedra was in Draken
~tein, tot in 1707, toe hy na die Kaapse gemeente verplaas is. 
wa.argeneem.59 Onderwyl is ds. Le Boucq aangestel om as predi
kant in Drakenstein diens te doen. Hy het in Maart 1707 aan die 
Kaap gearriveer, en het onmiddellik na sy aankoms sowel by die 
Klassis van Amsterdam as by die Politiekc Raad beswaar gemaak 
dat hy nie kans gesien het om daarheen te gaan nie. Uit sy 
besware daarteen is iet.s van die onderwy:mangeleenthede, veral van 
die Hollandse dee] van die gemeente, vas te stel. 89 was daar 
destyds geen ,.duijts" voorleser of krankebesoeker nie, asook 
nie 'n skool nie. 60 Die gevolg van die voorlegging van die saak 
deur hom voor die Politieke Raad was dat hulle op 8 Junie 1707 
besluit het om as opvolger van De Groot daar aan tc stel Hermanns 
Bosman van die skip ,Overrys", wat toe juis in die baai gele het.61 

Hy het dus ongetwyfeld ook die onderwyswerk voortgesit wat met 
die vertrek van De Groot na Kaapstad reeds vroeer in die jaar 
gestaak is. Ook hy wa.s net soos sy voorganger sowel die Neder
landse as die Franse taal magtig,62 sodat ons die reg het om tc 
vermoed dat ook sv skool besoek is deur Nederlandse sowcl as 
deur Franse kinders.'63 

In Februarie 1723 is Paul Roux, wat gewoonlik gehuldig word 
as die eerstc onderwyser in die Franse taal aan die Kaap, oorlede.64 

Hy was dan ook waarskynlik die eerste Fransman wat hier 'n open
bare skool waargeneem het. 

Die Franse het na sy dood al gou by die Regering aangedring 
dat aan hulle andermaal 'n Franse voorleser ter wille van die 
godsdiensoefening gegun mag word, ,dewijl er nogh vijf a ses en 
twintigh oude Fransche lieden wa.ren " wat nie Hollands verstaan 

50 Sien Thea!, Hi8t. of 8.A. bcf. 1795, III, p. 455. 

60 Sien brief ds. Le Boueq-Kl. Amst. ( 14 Aprill707), Bricl)cnvan J(aapschc 
Kcrkcn aan Classis Amstcrd,am,1655-1747, C!. 65. 

61 Sicn Res. Pol. lhu:ul 1700-1707 (8 Junic li07), C. 7, p. 251. 

62 Sien brief Pol. R.--Hcrc XVII (10 April 1725), Uitgaandc Briel)cn 1724-
1725, c. 515, p. 1095. 

G3 Die werk van krankebesoeker, voor!eser en voorsinger is deur hom vir 
meer as 40 jaar waargeneem voordat hy in 1748 onder afgeskrewe gasie, 
weens sy hoe ouderdom, sy ontslag geneem het. Sien .Rcqucstcn en, Nomina .. 
t1:en 1748, C. 247, No. 3. 

Ons kom later op hom terug, waar ons sal sien dat hy egter nie ononder
broke ook onderwys gegee bet nie. 

64 Sien Notulcn Kerlcr. Drak. 1715-1730 (21 Febr. 1723), I, p. 82 . 

• 5 ,,;,_ 
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het nie. 65 Ons merk hieruit op dat die kennis van die Nederlandse 
taal onder die Franse aanmerklik toegeneem het sedert 1703.66 

Die Politieke Raad het besluit om nie op hierdie versoek van die 
Franse in te gaan nie, maar dit op te dra aan die ,meesters " om 
daaroor te beskik.67 Onderwyl het bulle die Franse gepols om te 
vcrnccm of bulle nie in staat sou wees om self hulle eie voorlescr 
tc omlerhou nie, maar bulle het nie daarvoor kans gesien nie.6B 

Here XVII het tegemoetkomend geantwoord. Wel het bulle tc 
kenne gcgee dat hulle ,niet seer geinclinecrt zijn voor de onder
bonding van de :France taa.l in Indien", en dat dit daarom beter 
sou wees ,dat de france coloniers werk maakte van zig aan de Needer
landse taa.l te gewennen", maar tog besluit hulle dat die versoek 
van die :b'ranse om 'n eie voorleser te mag he ,voor deese reijse " 
toegestaan mag word. 69 Middelerwyl het die Politieke Raad 
cgtCI' tot ander plannc gekom en goedgevind dat aangesien , ,degene 
die tegenswoordig het voorlcesersehap op Drakensteijn bedient" ,70 

die Nederduitsc en die Jfranse tale beide ma.gtig was, dit oorbodig 
was om ,iema.nd exprcs tot het voorleesen in die Fram;e t.aalc " 
aan tc stcl. 71 Ten gcvolge hiervan het dan ook feitlik die enigstc 
moontlikhcid vir 'n afsonderlike openbare Franse skool in Draken
stein vcrdwyn. Die noodsaaklikheid of wenslikheid van so 'n 
skool, as gevolg daarvan dat die taalmoeilikheid verhoed het dat 
Franse kinders met vrug die skool deur die Nederlandse sieke
trooster bedien kan besoek, het egter nou nie meer bestaan nie. 
Ook die Franse kinders sou dus in die vervolg gebruik gemaak 
het van die enigste openbare skool in Drakenstein, wat deur die 
Nederlandse sieketrooster waargeneem is. 

'Veens die a.fstand van die plase van mekaar af, en gevolglik 
ook van die enigste gevestigde skool :,tf, was baie van die Franse 

66 Nog in December 1713 het die Klass;s van Amsterdam die Fransc 
vermaan om toe tc sicn dat die lede van die gemeentc hulle bes docn om die 
,Duijtse" taal aa.n te leer, en da.t dit vir hulle as vreemd voorkom dat die 
Franse in so 'n lang tyd ,soveel Nederduijts niet sonde konncn leet·en, dat 
men ten minsten eon ander in die taal sprckende, sonde konnen verstaan". 
Di.t hot volgens hulle ,uijt.erlijk de gedaante van een al te groote aanklevent
hijt aan sijn cijge taal". Brief Kl. Amst.-K.'se Kerkr. (17 Dee. 1713), 
Copijbricven vctn Glassis An!,Ste·rdam aan Kaapsche Kcrken 1700-1726, Cl. 42. 
Die antwoord van die Fra.nse hierop getuig van 'n goeie gesindheid. Hulle 
belowe. om ,in der liefde ...... soveel te zullen gehoorsamen" as wat 
moontlik is, en dat hulle diegene wat dit aangaan, in kennis gestel hot ,dat. 
se dog h?.ar best doen moeten om de Nederduijt.se taal aan te leere-
hetwelk ook in der liefde is aangenornen". Brief Kerkr. Drak.-Kl. Arnst. 
(28 Mei 1714), B1"ieven van Kaapsche Ke1·ken aan Classis Amstc1·dam 1655-
1747, 61, 65. 

67 Sien brief Pol. H.-Kerkr. Drak. (23 Fehr. 1723), Uitgaande Brievcn 
1723, C. 514, p. 158. 

sa Sien Notulen Kerkr. Drak. 1715-1730 ( 14 Maart 1723), I, p. 83. 
69 Sien Brieven van Heren XVII naa1' Indie (23 Junie 1724), K.A. 464. 
70 Dit was, soos reeds aang~tooh, Hermanus Bosman. ~ 
n Sien brief Pol. R.-Here XVII (11) April 1725) Uitgaande Brieven 1724-

1725, C. 515, p. 1095. 
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kinders, net soos dit die geval was met die Nederlandse kinders, 
nie in staat om die skool te besoek nie. Die enigste uitweg vir 
sodanige ouers as wat dit kan bekostig, was dus om 'n private 
meester vir hulle kinders te huur. Sommige van die Franse het 
dan ook, soos ons later sal vasstel, wel deeglik hiervan gebruik 
gemaak. 

By 'n bepaling van die invloed van him·die nuwe aankomelinge, 
veral op die gebied van die onderwys en die beskawingstoestande 
aan die Kaap in die algemeen, kan ons nie 'n oordrewe aanspraak 
ten gunste van hulle maak nie. Wat onderwysaangeleenthede in 
die besonder betref, het hul geen merkwaardige bate gelewer nie ; 
geen verbetering of toevoeging tot die reeds bestaande middels 
van onderwys is deur hulle bewerk nie. Wat die skole betref, 
bet bulle geen nuwe stelsel of gebruik hier ingevoer nie. Hulle 
het eenvoudi.g gebruik gemaak van methodes wat reeds in gebrnik 
was, soos die gebruik van die sieketrooster as onderwyser en die 
gebruik van huisonderwysers. Selfs hulle taal is aanvanklik nie 
bygevoeg as 'n addisionele studievak op die leerplan nie. Soos 
ons sal aantoon, was dit eers later dat die studie van· Frans ook sy 
plek ingeneem het in sommige openbare skole, en is selfs in van 
die grater skole wat later tot stand gekom~het naas die Hollandse 
taal ook onderwys gegee in die Franse taaJ.7.:; 

As vlugtelinge ter wille van geloofsvryheid kan dit wees dat 
hulle 'n sterker godsdienstigheid hierheen gebring het, maar gewis 
nie 'n nuwe godsdienstigheid nie, selfs nie wat godsdiensonderwys 
op die skole betref nie. In hierdie verband het onder ons aandag 
gekom 'n hoek wat seker op die skole gebruik is, te wete 'n 
exemplaar in die Kaapse archie£ van 'n ,Frans-Nederlandse 
Testament, Gesangboek,.ens.". Dit bevat onder andere 'n ,Cate
chismus ofte onderwijsinge in die Christelicke Leere, die in de 
Nederlandtsche Gereformeerde Kercken ende Scholen geleert 
werdt". 

Dat ten minste sommige van die ]'ranse vlugtelinge nie alleen 
vir die letter- en godsdiensonderwys, maar ook vir die vakonderwys 
vir hulle kinders gesorg het, word daardeur bewys dat Pierre 
Labuscagne in 1729 sy seun Frans in die leer geplaas het by 'n 
skoenmaker, en dat Estienne Viret een van sv sem1s die skoen
makersambag laat leer het by die skoenmaker Jai'I Mulder.73 

* * * * * 
Uit hierdie hoofstuk het dit duidelik geword dat reeds voor die 

einde van die eeu waarin die volksplanting aan ons Suidpunt begin 
72 Ons stip hier slegs kortliks 'n paar gevalle aan: In Maart 1743 onder

neem Jan duPlessis om onderwys te gee o.a. in die Franse, Nederduitse en 
Engelse tale. Sien Res. Pol. Raad 1743 (25 Maart), C. 35, p. 243. Op die 
stigting van 'n groot Franse skool volgens 'n belangryke plan van 1792 kom 
ons weer terug. 

73 Sien Franken, ,J. L. M., Huisoudel'';.,ys aan die Kaap (1692-1732), 
op. cit., p. 23. 
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is, daar, as gevolg van die trek van die koloniste verder van die 
voet van Tafelberg af, nuwe probleme ontstaan het vir diegene wat 
daarvoor verantwoordelik was om toe te sien dat die kinders nie 
sou opgroei sonder enige letter- en godsdiensonderwys nie. Teen 
die begin van die volgende eeu het ons dan ook op die twee plekke 
waar dit weens die saamwoon van 'n klompie mense moontlik was 
om op 'n centrale punt 'n skool to begin, openbare skole aangetref. 
In beide die gevalle, te wete op Stellenbosch en in Drakenstein, 
was dit, net soos dit aan die hoofplaas die geval was, die kerk wat 
haarself geroepe geag het om in die groot behoefte te voorsien deur 
haar sieketroosters te laat skoolhou. Dit is egter deur die burgerlike 
owerhede moontlik gemaak, daar hulle nie alleen behulpsaam was 
in die verkry van die nodige genoemde kerklike ambtenare nie, 
maar daar hulle ook hierdie mense besoldig het. 
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i 

HOOFSTUK V. 

BOER.ESKOOLMEESTRRS.1 

Aangesien die boereskoolmeesters geressorteer het onder die 
kategorie van privaatonderwysers, is dit nodig om, alvorens tot 
die behandeling van bogenoetnde saak oorgegaan word, eers uiteen 
te sit wat O!lS onder die benaminge ,privaatonderwys" en ,privaat 
onderwysers" verstaa.n. Uit die voorafgaande is vas te stel dat daar 
in die hele volksplanting teen die begin van die l8de eeu seker nie 
meer as sowat vyf skole bestaan het wat deur 'n redelike geta,l 
kinders besoek is en onder die direkte toesig van 'n Raad of Kollege 
gesta.an het nie.. Ons doel hier op di~ twee· skole in Kaapstad, die 
een vir blanke en nie-blanke kinders en die ander een uitsluitlik 
vir slawekinders in die slaweloge van die Kompanjie, die skool 
op Stellenbosch, aanvanklik waargeneem deur Mankadan, en dan 
die twee skole in Drakenstein, die een vir die kinders van ~ranse 
Vlugtelinge en die ander meer in die besonder ten voordeel van die 
Hollandse kinders, waarin omstreeks hierdie tyd werksaam was 
Paul Roux en De Groot respektiewelik.2 In al vyf hierdie skole het 
dus in die reel opgetree sieketroosters wat tot die gee va.n onderwys 
in hulle werksfeer as hulle verdere verpligting geroepe was. In al 
vyf hierdie skole was dus kerldike ambtenare besig wat onder die· 
direkte toesig van die verskillende kerkrade gestaan het, hoewel 
hullc, net soos die predikante, ook deur die burgcrlike regering tot 
bulle amh benocm en gesala.ricer is. Ons bcskou hierdic skolc aR 
openbare skole, terwyl ons alle ancler skole Raamvat onder die 
benaming van privaatskole. Laasgenoemcle is derhalwe skole wat 
van geen enkel hestaancle liggaam toestemming tot bulle ber;taan 
gekry het nie, en dus nie onder die toesig van enige bcherende 
liggaam gestaan het nie. Aangesien daar voor 1714 geen kontrole 
uitgeoefen is oor diegc11c wat van plan was om as onderwysers 'n 
bestaan t;e vind nie, het dit enig iemand vrygcstaan om die werk 
te aanvaar, sonder om alvorens da.a.rtoe verlof te kry; hy was 
dan ook aan niema.nd behalwe aan die persoon wat hom daarvoor 
gehuur het, verantwoordelik nie. 

1 Ons mag nie versuim nie om hier die aandag t.e vestig op die nuttige werk 
gedoen deur dr. Franken en dr. Hoge, in verband met hierdie saak. Van 
bulle het verskyn een verhandeling elk, te wete: Franken, .J. L. M., Hwis. 
onderWJJB aan d1:e Kaap (1692-1732) en Hoge, .J., Privaatskoolmee#ers aan die 
Kaap in die 18de Eeu. Annale van die Unive·rsiteitvan Stellenbosch. .Jaargang 
XII, Reeks B, Aft. I (.Julie 1934). Beide het hulle daarop t.oegele om soveel 
moontlik biografiese bosonderhede oor die onderwysers wat. onder lmlle 
aandag gekom het, te gee. 

2 Dit wil se as ons kan aanneem dat die twee gelykt.ydig in die openbaar 
onderwys gegee het. 
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Onder privaatonderwysers verstaan ons dan in die eerste plek 
die persone wat op die kerkplekke Kaapstad, Stellenbosch en 
Drakenstein skoolgehou het in ander skole as die van die sieke
troosters. In die tweede plek dink ons aan onderwysers wat in 
genoemde plekke as sodanig besig was sonder om hulle hiervoor 
van 'n vaste lokaal te bedien, deur 6f by iemand in te woon 6f 
van huis tot huis te gaan om aan kinders onderwys te gee. Dat 
daar ook diesulkes was, getuig die feit dat Bastiaan Cevaal in 
Junie 1708 as onderwys!:Jr op Stellenbosch aangestel is, ,om dat 
ampt alleenig, en buiten anderen een meester of Pedagoog binnen 
iemants huijs 1titgesonderd,3 te exerceeren" .4 In die derde plek 
groepeer ons as privaatonderwysers sodaniges wat hulself 6£ as 
knegte 6f as vrye onderdane op die plase by die koloniste aangemeld 
het met die doel om aan hulle kinders onderwys te gee. Dit is dan 
ook hoofsaaklik laasgenoemde gebruik wat ons hier in die besonder 
sal nagaan. 

'n Belangryke gebruik wat hier aan die Kaap in swang was 
en ook nie vir die onderwys van alle belang ontbloot was nie, was 
die indiensneem van minder-gegoede blankes, of gewone Kom
panjiesdienare·van laer rang\as knegte of arbeidskragte. Diegene 
wat nie daartoe in staat was' om 'n afsonderlike boerdery te begin 
nie of om 'n bestaan te vind deur die beoefening van 'n beroep of 
ambag nie, het hulle dikwels gaan verhuur by gevestigde boere om 
hulle as knegte te dien. Die moontlikheid was dan natuurlik nie 
uitgesluit dat so 'n kneg later 'n ambag kon uitoefen of self 'n 
kolonist kon word nie. Die Kompanjie het ook dikwels van sy 
ambtenare van laer rang tydelik as arheiders a.an die koloniste in 
lening afgestaan. Reeds in 1664 was hier hlanke knegte in die 
volksplanting aanwesig, en dit blyk dat hulle in baie gevalle goed 
betaal is. So word in hierdie jaar die armoedige toestande van 
sommige koloniste onder andere toegeskrywe aan die hoe lone 
wat hulle aan hlanke knegte, wat hulle gehruik het by gehrek aan 
slawe, moes betaal.5 Tog het dit in Februarie 1671 gehlyk dat 
hierdie mense se gedrag veel te wense oorgelaat bet, en dat hulle 
, ,haer zeel' onwilligh en traegb tegens haere baesen comen te 
thoonen". 6 Die Regering het 'n wakendc oog gebou om te voorkom 
dat knegte van verkeerde godsdienstige oortuigings aan die 
kolonistc sou afgestaan word ; hclyers van die Roomse geloof 
sou hulle hyvoorbeeld nie as knegte gegun word nie. 7 

Dit bet egter tot 1692 geduur alvorens skriftelike lwntrakte 
tussen vryburgers en knegte opgestel is. Tot biertoe was 'n monde
linge ooreenkoms as voldoende heskou. In bierdie jaar hepaal die 

• Ek kursiveer. 
• Pol. R.-Kerkr. St.'bosch (6 Junie 1708), Uitg. Brieven 1707 ·li09, C. 509, 

p. 720. 
• Sien Res. Pol. Raad 1664-1673 (4 Okt. 1664), C. 2, p. 47. 
• Res. Pol. Raad 1664-1673 (10 Febr. 1671), C. 2, p. 510. 
7 Sien Dagregi.ster 1685-1686 (22 S,;pt. 168::!), C. 1)91, p. 169. 
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Politieke Raad, as gevolg van ver:;keie klagte wat hulle ter ore 
gekom het ,wegens d' ongeregeldheid, moedwil en baldadigheid 
der lmegten dewelke deze Ingesetenen in huur of van d' E. Comp. 
in leninge hebben, zijnde deselve so verre gestegen, dat se haar 
niet ontsagen so haast 't haar maar luste en in rien. kop schoot, 
in 't drokste van 't werk, en wei meest als d' ougst-tijd op handen 
was, hun meesters te leur te stellen, en haar den dienst op te 
zeggen ..... ", na ,rijperaadpleging en overleg" om ,aile gedreigde 
onheilen dewelke uijt deze en diergelijke sijdgangen souden konnen 
ontstaan, voor te komen en uijt te roeijen". 8 Deur 'n plakkaat is 
toe bekend gemaak dat voortaan verwag sal word dat die inge
setenes by die huur van 'n vryman of die leen van 'n Kompanjies
dienaar ,gehouden sullen zijn, het selve den Ed. Hr. Gouverneur 
bekend te maken, en met desselvs bewilliging hier ter Secretarie het 
verdrag of contract tusschen huurder en verhuurder angegaan 
plegtelijk te laten beschrijven". 9 

As gevolg van die gebrek aan goeie onderwysers, en ook weens 
die toenemencle afstande tussen die plase, was die koloniste genood
saak om die ,geleerdste" van hierdie knegte wat hulle van die 
Kompanjie kon leen, ook as onderwysers vir hulle kinders te gebruik. 
Uit die kontrakte wat na 1692 tot na.Iwming van bogenoemde 
bepaling gemaak is, blyk dat dit die geval was mi 1692 en ons het 
geen rede om te twyfel dat dit nie ook die geval was voor daardie 
tyd nie. Hierdie kontrakte dien as die vernaamste bron van 
informasie in verband met hierdie stelsel van privaatonderwys 
gedurende die periode onder behandeling ; in later jare het die 
reisigers in die beskrywings van hulle weclerva.ringe meer om
trent hierdie baanbreker-onderwysers meegedeel. 

Onder die kontrakte tussen 1692 en 1714 gesluit, kom daar 
twintig voor waarvolgens sestien verskillende lmegte beloo£ het om 
onderwys te gee aan sestien verskillende werkgewers, meestal vry
burgers wat gehoop het om op die manier te voorsien in die be
hoefte aan die nodige leermeesters van hnlle kinders. 

Uit die kontrakte is heelwat aangaande die leermeestets, hulle 
bekwaamhede, hulle vorige loopbaan, ens., vas te stel; en ons 
behandel die verskillende aspekte van hierdie gebrnik vervolgens 
puntsgewys. 

In die gevalle waar die vryburgen; deur die Regering in leen 
voorsien is van 'n kneg om ook as onderwyser te dien, is volgens 
bepaling in die vervolg 'n kontrak opgestel en voor die Sekretaris 
van die Regering behoorlik onderteken deur die kneg, die werk
gewer en getuies. So 'n kontrak is gewoonlik aangegaan vir een 
jaar en moes dan daa.rna Of hernu word 6£ officieel geroyeer 'vord. 
'n Kontrak kon egter ook vir korter as een jaar, en wel vir ses maande 

8 Res. Pol . .Raad 1686-1699 (29 Sept. 1692), C. 6, p. 4:17; Pla.kkaat gepubli
ceer 1 Okt. 1692, Ol'ig. Placaatboe!.· 1686-170!1, Il, C. 681, p. I ii2. 

9 Ibid. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
o,NDJm Dm KoMPANJIE, 1652-1795. 71 

aangegaan word.10 As die bepaalde tyd verstreke was, is dit 6£ 
geprolongeer, as dit die begeerte van beide partye was, 6£ af
gesluit. So hernu Langenhoven, as skoolmeesterkneg, en Van 
Cuelen, vryburger, tweemaal agtereenvolgens die geskrewe oor
eenkoms tussen hulle.U Dit bewys dat in sommige gevalle die 
knegte wel selfs gedurende 'n paar jaar by dieselfde persoon diens 
gedoen het. Die meeste van die verbintenisse het egter opgehou 
om te bestaan na verloop van een jaar. In die meeste gevalle het 
die vryburger wat 'n kneg in diens wou neem, self· na die Kaap 
gegaan om die kontrak aan te gaan en te onderteken, maar dit 
was nie noodsaaklik nie. Sowel in die geval van die aangaan 
daarvan as van die opsegging of verlenging, kon hy iemand anders, 
selfs mondeling, daartoe gelas om dit namens hom te doen. Op 
27 November 1708 sluit assistent Daniel Thiboult, ,mondeling 
last hebbende" van die landbouer Wessel Pretorius, 'n kontrak 
ten behoewe van laasgenoemde met Pieter van der Lande ;12 op 
28 November 1712 verteenwoordig Elisabet Joubert haar man in 'n 
kontrak met Labuscaigne,IS terwyl Assistent Jacob Leever, op 
mondelinge las van Joharma Wessels, die huisvrou van Francoi 
van der Stel, op 16 April1714 'n kontrak aangaan met Jan Hendris 
Noord.14 In Januarie 1716 stuur Pieter Joubert sy vrou om 'k 
kontrak met Migualt te gaan royeer.15 Dit het ook voorgekom dan 
kontrakte afgesluit is voordat die bepaalde tyd verstreke wast 
So word die kontrak .. tussen Pieter Joubert en Jan ,Camoe" ,om. 
zonderlinge redenen geroijeerd " vyf maande nadat dit aan
gcgaan was.16 

Aangesien kontrakte na verloop van 'n jaar dikwels opgese is·, 
kan ons verwag dat sommige knegte by meer as een ,baas" diens 
gedoen het. So gaan, byvoorbeeld Pieter van de Lande tussen 
die jare 1707 en 1710 kontrakte aan ,om kinderen te instrueeren " 
by drie verskillende vryburgers respektiewelik, te, wete van 1707-
1708 by Cornelis van Niewkerken,l' van 1708- 1709 by Wessel 
Pretorius18 en na 1710 by Pierre Rousseau in Drakenstein.19 

Soortegelyk is ook die geval van Pieter Labuscaigne.20 

Die vryman wat die meeste knegte in diens geneem het as 
onderwysers vir sy kinders, was Pieter Joubert, 'n vrylandbouer 
in Drakenstein. By hom tref ons die vier volgende aan: 1699 

10 Vgl. b.v. Gontmcten 1710-1712, C.J. 1126, No. 73. 
11 Sien ibid. 1710-1712, C.J. 1126, No. 99. 
12 Sien ibid. 1703-1710, C.J. 1125, No. 282. 
13 Sien ibid. 1710-1712, C.J. 1126, No. 138. 
14 Sien ibid. 1713-1714, C.J. 1127, No. 109. 
'"Ibid., No. 98. 
16 Sien Gontracten 170:3-1710, C.J. 1121), No. 120. 
17 Sien ibid., No. 187 (27 Julie 1707). 
1 8 Ibid., No. 282 (27 Nov. 1708). 
19 Ibid., No. 344 (17 April 1710). 
20 Sien Gontracten 1710-1712, C.J. 1126 .. No. 56 (16 Julie 1711); ibid., 

No. 138 (28 Nov. 1712); Gontracten 1713-1714, C.J. 1127, No. 75 (28 Nov. 
1713) ; ibid. 1714-1715, C.J. 1128, No. 76 (19 Nov. 1715). 
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Hans Pieter Koning, 1706 Jean de Camau, 1712 Pieter Labuscaigne, 
en in 1714 Francois Louis Migault, en laasgenoemde wel vir twee 
jaar.21 

Uit die kontra.kte is nie 'n volledige vasstelling van die vakke 
waarin hierdie mense onderwys gegee het, te maak nie. Slegs 
in vier uit die twintig word die vakke aangegee as lees, skrywe en 
Christelike leringe.22 Pieter Deldijk word byvoorbeeld deur 
Okker Cornelisz. gehuur om, as ,leermeester sijner kinderen", 
hulle ,met alle nairstigheid en vlijt in't lesen en schrijven en alle 
Christelijke leringen en oefeningen als een vroom meester betaamd, 
t'onderwijsen" .23 Die res word eenvoudig in diens geneem as 
.,preceptor", ,schoolmeester", ,leermeester " of ,om kinderen 
te instrueeren."24 'n Interessante nitsondering bied die geval van 
l<'rans van der Stel, wat vir Jan Hendrik Noord gedurende een jaar 
by hom in diens gehad het as ,,leermeester in die Mnsicque'' .2" 

Hoewel in sommige kontrakte wel alleen vermeld ":ord dat 'n 
!meg in diens gaan as skoolmeester, is dit moontlik dat hy nie 
uitsluitlik met die doel gehuur is nie. Ons word in hierdie ver
moede gesterk as ons vind dat in so baie kontra.kte geen verskil 
gemaak word tussen skoolhou en enige handewerk nie. In die 
meeste gevalle gaan hy in lening as skoolmeester, , ,en tot wat 
redeli j ke dienste hem verder mogte benodigen". 26 , W aartoe h y 
verder nodig mag wees", of wat as die ,redelike dienste " beskou 
is, word dan nie verder omskrywe nie. Ons kan aanneem da.t in 
baie gevalle waar 'n lmeg gchnur is om plaaswerk tc 'doen, hy 
ook as lcermecster gebruik is ; dit kon ook wcl die geval gewecs 
het met die wa.t cenvondig as ,boerekncgt" vcrmelcl Rtaan. 'n 
Moontlike aanduicling him·van Yind ons in die kontrak tuRsen die 
landbouer Philip Minar en die ,Tamboer" Picter L:t Bnscaigne, 
waarin gestaan het: ,boereknegt", wat denrgehaal iR, en wa.ar 
toe ingeskrywe is : ,als schoolmem;tcr, en tot wa.t rcdcrlijkc clicnste 
hem vcrdcr mogtc bcnodigcn". 27 

Onder die ,rcclclikc clicnstc" wat ons soms wel vermeld vind, 
val dikwels die maak van klerc. In vyf uit die twintig ooreen
komste word bepaal clat die lmeg naas die gee van onderwys ook 
vir die nodigc klerc van die fami1ic moes r;org. Dit is onder andPrc 
die geval met Adriaa_n van Santen, wat in Februarie 1696 by Dirk 

21 Sien ibid. 1698-1703, C.J. 1124, No.2:) (6 Mei 16!l9); ibid. 1703-1710, 
C.J. 1125, No. 120 (10 Julie 1706); ibid. 1710-1712, C .. J. 1126, No. 138 (28 
Okt. 1712); ibid. 1713-1714, C .. J. 1127, No. 98 (14 Febr. 1714). 

22 Sien Gontmcten 1692-1694, C.J. 1121 S. no. (28 Febr. 16!l3) ; ibid., S.no. 
{18 Nov. 1693); ibid. 1694-1698, C.J. 1123, p. ll2; ibid. 16!l8-l703, C.J. 1124, 
No. 25. 

23 Gontmcten 1692-1694, C.J. 1121 (28 Febr. 1693). 
"Ibid. 1703-1710, C.J. 1125, No. 187. 
25 Ibid. 1713-1714, C.J. 1127, No. 109. 
26 lb1'd., No. 75. 
27 Ibid. 
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,Couchee" in lening gaan as onderwyser en kleremaker, ,soo veel 
als in desselfs huijshoudinge benodigt is" ,28 en Willem de Raat, 
wat hom in November 1693 by Hendrik ,.Molder" verbind ,als-

•sijner kinderen leernieester in lesen, schrijven en aile Christelijke 
deugden .... en [om] vorders sijns huijsgesins ldederen te verstellen 
en des noods zijnde an 't "eh·e nienwe Jdede~en op te maaken" .29 

Ook wat die salaris van die skoolmeester-knegte betref, is daar 
geen besondere verskil gemaak tussen bulle en die gewone boere
lmegte nie. In die twintig kontrakte onder behandeling strek die 
maandelikse vergoeding vanaf 6 guldens tot 17 guldens ; die mees 
gebruiklike was sowat· 10 guldens per maand. Die hoogste be
soldiging, naamlik 17 guldens per maand, ontvang Daveman, 
wat in 1714 in diens ga.an by Pierre R.ousseau.30 Almaal geniet nog 
behalwe 'n geldelike betaling ,behoorlijke huijsvesting, kost en 
drank". Pieter van der Lande sou boonop nog ontvang 'n hal we 
pond tabak,31 . en Hans Pieter Koning 'n pond tabak per maand,32 

terwyl Pieter Deldijk, in diens by Cornelisz., se heloning van elf 
guldens per ma::tnd aangevul is met .. een pond tabacq en een 
blauwe hafta" .33 

In die gevalle van De Raat, Van Santen en Koning word in 
die kontrakte vasgele dat 'n vasgestelde gedeelte, ongeveer die 
helfte, van bulle maandelikse vergoeding by die Kompanjieskas 
inbetaal moes word.34 Sulke bepalings word ternggevind in gevalle 
waar die Kompanjie onkoste gemaak het in verhand met hulle 
oorkoms hierheen of andersins. Dit is 'n gebrnik wat reeds, volgens 
'n hepa.Jing van die Politieke Raad, "edert (i Oktoher 1668 gevolg is 
teenoor diegene wat van die vaderlanrl mrt sknld belard hier 
aangekom hct.ar. 

Sleg;; by wy:;;c van uitRonrlering iR a::tn die knegtc wa.t nwer in 
die besonder gehunr is tot die gee van onderw_vR, die reg verleen om 
hulle karige vergoeding aan te vnl deur een of ::tnder byverdienRte 
ter hand te neem. So ontv::tng Hendrik WillemRen, w::tt sedert 
:Mei 1701 werkR::tam was as onderwvser van die kinderf! van Hans 
Hendrik H::tttingh, 'n landhouer \ran Dmkem:tein, van laasge-, 
noemde RlegR ses guldens per m::t::tncl, maar word clit hom YPrder 
topgelaat om aHcs w::tt hy ,met Rijn hanclewerk als ldeermr. komt 

28 Gontracten 1694-1698, C . .J. 1123 (27 Febr. 1696), p. 112. 
29 Ibid. 1692-1694, C.J. 1121 (18 Nov. 1693). 
30 Ibid. 1714-1715, C . .J. 1128, No. 21. 
31 Sien ibid. 1703-1710, C . .J. 112:), No. 282 (27 Nov. 1708). 
32 Sien ibid. 1698-1703. C.J. 1124, No. 25 (6 Mei 1699). 
33 Ibid. 1692-1694, C.J. 1121 (28 Febr. 1693). Bnfta: 'n soort katoenstof 

nit Voor-Indie afkomstig. 
34 Sien Gontracten 1692-16!!4, C .. J. 1121 (18 No,·. 1693); ibid. 1694-1698, 

C.J. 1123 (27 Febr. 1696), p. 112; 1'bid. 1698-1703, C .• J. 1124, No. 25 (6 Mei 
1699). 

5 ' Sien Res. Pol. Raad 1664-1673 (15 Fehr. 1671), C. 2, p. 512. 
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te verdienen", vir homself te behou.36 Hierin is hy nie beperk 
nie. Gerrit Daveman geniet sedert December 1714 'n vergoeding van 
sewentien guldens per maand as kleremaker en skoolmeester by 
Pierre Rousseau, oud-heemraad van Drakenstein, en dit word 
verder aan hom vrygelaat om 'n private inkoms te geniet, maar met 
dien verstande dat hy verplig sal wees om ,indien [hij] eenige 
vreemde kinderen kompt te leeren, ofte kleederen te maaken voor 
persoonen buijten den eersten compt. (sijn) familie, de waare helfte 
van die winst, te sullen moeten overgeven aan den eersten ~ompt" .37 

Hierdie geval willaat blyk dat dit soms gebeur het dat 'n onderwyser 
by meer as een familie tegelyk diens gedoen het. Wel sou Daveman 
woonagtig. gewees het op die plaas van Rousseau; maar in sy skool 
sou ons moontlik van. die kinders van die bure aangetref het, wat 
hom dan direkt moes vergoed vir die onderwys deur hulle kinders 
geniet. Mentzel deel ons dan ook die volgende mee omtrent hierdie 
gebruik: ,Neighbouring farmers may, with the permission of the 
employer, send their children to the same tutor, who has to be 
paid extra by the parents of these children-'.' .38 Hierdie methode 
sou wel moontlik gewees het in gevalle waar dit nie belemmer is 
deur die groot afstande tussen die verskillende plase nie. Anders 
is enige jare later te werk gegaan in die geval van Gerhard Abraham 
Schierke. Hy is gemeenskaplik deur twee burgers volgens een 
kontrak in diens geneem ,als schoolmeester over hunne kinderen" .39 

Oor die algemeen moes hierdie mense tevrede gewees het met 'n 
maandelikse vergoeding wat te staan gekom het op sowat 15s. 
en vrye ,kos en inwoning". Sommige was selfs tevrede om gratis 
onderwys te gee. Dit was byvoorbeeld die geval met Pieter Labus
caigne, wat sedert November 1713 gedurende twee jaar by Philip 
Minar en vanaf November 1715 vir een jaar by Jan Mijlius gewerk 
het, nogal as skoolmeester en tot welk.e redelike dienste hy nog 

36 Sien Oontmcten 1698-1703, C.J. 1124, No. 194, (14 Mei 1701). 
37 Ibid. 1714-1715, C .. J. 1128, No. 21 (1 Dec. 1714). 
38 Mentzel, 0. F., A Geogmphica.l and topographical descr1:ption of the Cape 

of Good Hope, I, p. 165. 
39 Oontracten 1786-1790, C.J. 1163, s.n. (12 Aug. 1786). Behalwe die 

netjiese handskrif van Schierke is nog verder treffend in hierdie kontrak die 
feit dat na die geciteerde woorde : ,als schoolmeester over hunne kinde· 
ren", aanvanklik ook nog gestaan het : ,en tot wat redelijke diensten hem 
verders mogte benodigen", wat later deurgehaal is. Dit dien as 'n verdere 
aanduiding dat daar nie juis verskil gemaak is tussen die indiensname van 
'n gewone kneg en van 'n skoolmeester nie. 

In die jaar 1803 skrywe dieselfde Schierke 'n brief aan Kommissaris
Generaal De Mist waaruit blyk dat hy toe alla,nd en kerk 18 jaar as onder
wyser gedien het. Hy was toe 60 jaar ond, en hoewel nog .,een goed gezicht 
zonder brille hebbende", was hy in die laaste tyd weens lewerkwale, wat 
hom dan ook heeltemaal verarm het, nie meer in· staat om iets te verdien 
nie. Hy versoek derhalwe die Komrmssaris-Generaal om vrye verpleging 
in die plaaslike hospitaal, 'n versoek wat ,ten favorabelsten bevolen is aan 
de goedwilligheid van den fungeerende Goeverneur de Salis". Sien Bijlagen tot 
de Re8olutien 1803, B.R. 34, p. 209. 
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nodig mag wees, en dit ,eenlijk voor spijs, drank en goede huijs
vestinge sonder eenige belooninge" .4° 

Wat die beroep was van die knegte voordat hulle hulself as 
onderwysers aangebied het, is nie so maklik vas te stel nie. Uit 
wat ons reeds opgemerk het, sou ons kon vermoed dat Van Santen, 
Simons Willemsen, Daveman en De Raat kleremakers was. In die 
kontrakte word deurgaans net aangegee die rang wat hulle in die 
diens van die Kompanjie geniet het. So merk ons op dat van die 
sestien skoolmeesters van wie ons kontrakte gevind het tot 1714, 
elf aangegee word as soldate, twee as vryburgers, een as ,adelborst", 
een as ,tamboer" en een as ,verstekeling". 

Die feit dat die beroep van so baie van die mense gewoonlik 
opgegee is as soldaat of matroos, is misleidend, en het reeds etlike 
skrywers daartoe verlei om hulle op 'n dwaalspoor te begewe. 
So het. dit al 'n gemeenplaas geword om dit voor te stel asof so 'n 
groot percentasie van die persone wat as huisonderwysers, veral in 
die 18de eeu, in ons binnelande diens gedoen het, gedroste matrose 
en soldate was. Ons sal vervolgens probeer om hierdie misver
stand ehigsins uit die weg te ruim. 

Dat hulle. dikwels vermeld staan, veral in die kontrakte en · 
Req·uesten, maar ook in reisbeskrywings, as soldate, is nog geensins 'n 
vertroubare aanduiding dat die mense van geringe oorsprong of 
afkoms was nie. Die benaming ontstaan daaruit dat verskeie 
persone wat van Nederland na die Kaap of na Indie gegaan het 
hulself 'n gratis oortog besorg het deur hulle tydelik as soldaat of 
matroos in die Kompanjiesboeke te laat inskrywe. Selfs dokters, 
regsgeleerdes en ander professionele mense het soms- hiervan 
gebruik gemaak en hulle as soldate, die laagste rang in die Kom
panjiesdiens, teen 'n vergoeding van nege guldens per maand laat 
inskrywe. Bekende figure soos Ryk Tulbagh, die latere so gewilde 
goewerneur, en Helot het so begin. Ook Jacobus Johannes le Sueur, 
wat later 'n belangryke rol gespeel het in die Kaapse politieke lewe,41 

het mi voltooiing van sy studies van Europa teruggekeer as soldaat 
in diens van die Kompanjie teen nege guldens per maand.42 

Sodra sulk.e persone dan hul bestemming bereik het, kon hulle 
teen verhoogde gasie in die diem; van die Kompanjie a.c'1nbly, 
maar bulle het meestal versoek om weer uit die diens ontslaan te 
word sodra hul ,vermeend onder godes zeegen genoegzaam in 
staat te zijn, omme zig a.lhier of elders buijten den dienst der E. 
Comp. op een eerlijke wijze te kunnen erneeren" .43 So 'n versoek is 
dan gewoonlik toegestaan, waarna die gewese ,soldaat" opgehou het 
om as sodanig te bestaan, en enige beroep of ambag gevolg het. 
Ten onregte dus sou sulke persone nog hierna as ,soldate" bestempel 

•o Sien Oontracten 171~-1714, C .. J. 1127, No. 75 (28 Nov. 1713); ibid. 1714-
1715, C.J. 1128, No. 76 (19 Nov. 1715). 

u Vgl. Thea1, Hi8t. of S.A. bcf. 1795, III, p. ll7. 
42 Sien Requeeten en Nominatwn 1764, C. 263, No. 131. 
43 Requesten en Nominatien 1777, C. 274, No. 99. 
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word. Ver~keie van diegene wat later as onderwysers werksaam 
was, kan waarskynlik op net so 'n goeie afkoms aanspraak maak 
a.s die wat eni.ge ander nering hier gevolg het. 

'n Vergelyking tussen die skrif op die kontrakte van die onder
wyser-kncgte en die van hulle ,base", strek in die reel ten gunste 
nu1 eersgenoemde. Laasgenoemdes was maar al te dikwels 
genoodsaak om te volstaan met die maak van 'n merk of 'n ander 
onder;;keidingsteken. Dit is byvoorbeeld die gevalmet die meer
vermelde Pieter Joubert, wat tweemaal probeer bet om die letter;; 
,P.J." na te teken en hom by twee ander geleenthede tevrede 
gestel het met kruisies.44 

Op grond hiervan het ons die reg om te vermoed dat die betrokke. 
knegte op 'n boer ontwikkelingspeil gestaan het as die koloniste. 
Dit was egter nie die geval met Jan Hendrik Noord nie, wie se 
:;krif uiters power is, 'n omstandigheid wat ons hom nie so seer 
ten kwade moet dui nie as ons in aanmerking neem dat hy hom nie 
<tangebied het as ,skryfmeester " of as ondcrwyscr in die gcwone 
va.kke nie, maar as ,leermeester in die musicque" .45 

Vir sommige van die priva.t.c mcesters het lmlle werk as sodanig 
skg~ as 'n lcerskool gedien, en was dit slcgs die begin van 'n loop
baan waarin bulle later as dorpskoolmeesters sou optree.. Dit 
was byvoorbeeld die loop van sake in die geval van Migault, wat eers 
in diens was by Pieter Joubert en later 'n openbare skool geopen 
het vir onderwys in die Franse en Hollandse tale in Kaapstad.46 

Dit was ook die geval met Bastiaan Cevaal, wat, soos reeds vermeld, 
eers in lening was as onderwyser by Jan Mostert,47 en in Mei 1708 
a.angestel· is as koster en skoolmeester van die gemeente op 
Stellenboseh.48 Jacobus de Rens, wat sedert 1712 tot 1714 by 
Willem Wiederholt in leen was,49 beklee tussen 1715-1719 die 
betrekking ,als voorleeser en sa.nger in die Kerk alsmeede in de 
diaconij, en schooldienst aJdaar", 50 en val derhalwe ook in hierdie 
kategorie. 

Maar deur a.anv<tnklik as huisonderwysers diens te doen het 
sommige van bulle sodoende soms ook hulle weg geopen tot ander 
voordele in bulle latere lewe. Sommigc het op hierdie manier 
die wcg gebaan tot die shut van Yoordelige huwelike Mentzel 
skrywe hieromtrent: ,This fo1·m of employment was <t stepping
stone to wealth for competent men. Such men frequently married 
their master's daughter or widow. In fact I have known cases 

'"Sien Cont-raoten 1698-170:3, C.J. 1124, No. 2:3; ibid. 170:3-1710, C.J. 1125, 
No. 120; ibid. 1710-1712, C .• J. 1126, No. 138; ibid. 1713-1714, C .• T. ll27, 
No. 98. 

••Oontracten 1713-1714, C .• J. 1127, No. 109 (16 April 171-l). 
' 6 Ons · kom aanstonds op lVIigau1t torug. 
47 Sien Contracten 1703-1710, C.J. 1125, No. 293. 
•• Sien Notulen Kerkr. St.'bosch 1700-1727 (10 :M:ei 1708), I. 
•• Sien Contmcten 1710-1712, C.J. 1126, No. 93. 
''" Req~tcsten en Nom.intJiicn 1719, C. 226, No. 33. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

ONDEn nm KmtPANJIE, 1652-1795. i7 

where widows engaged "Knechte", with a view to matrimony".51 

'n Voorbeeld van 'n onderwyser wat met die dogter van sy werk
gewer getrou het, vind ons in die geval van die Fransman Migault, 
wat in "Nlaart 1719 met Marie Madeleine, die dogter van Steven Nel, 
getroud is.52 'n Onderwyser vir wie sy huwelik 'n ,stepping 
stone to wealth " was, was Jan Bligmiut, wat later welgesteld was 
en by sy dood sewe plase nagelaat het. 53 

Volgens Mentzel het die gebruik om as privaat-onderwyscrs 
werksaam te wees aan die persone wat daarvan gebruik gemaak hct, 
'n aantreklike bestaan gebied. Vergelyk :;y verdere bevinding 
bctreffende die saak : 

,They have passed from farm to farm, led a comfortable 
existence, and saved a small fortune. These contracts of 
service are exceptionally favourable in this country, and the 
" Knecht " or the schoolmaster who does not succumb to the 
temptation of habitually drinking more of the abundant 
wine of the Cape than is good for him can secure his position 
and make a good marriage."54 

Ons hct reeds verneem dat sekere Fran::lc-sommige wie sc name 
on:; in hierdie hoofstuk reeds genoem het-, hetsy om in die nodige 
onderwys van die kinders van hulle rasgenote te voorsien, of omdat 
hullc hierin 'n gulde geleentheid gesien het om 'n behoorlike besta.an 
te maak, daartoe oorgegaan het om hulself as privaatonderwysers 
by hulle landgenote of by ander persone te verhuur. 'n Paar van 
h ulle verdien hier verdere vermelding. 

Die eerste een wat ons in die kontraktc vermeld vind,55 is Jan 
Camoe-hy teken ,jean D~ Camau "-, '1i soldaat van Toulouse, 
wat hom in Julie 1706 as skoolmeester of .,praeceptor " by Pieter 
Joubert vcrhuur het, en wie se kontrak reeds op 9 December 1706 
,om zonderlinge redenen " geroyeer is. 56 

- In l\'Iei 1707 tref ons vir David du Buisson a.an as skoolmeester 
van die kinders by ,Pierre Jouber", vir wie hy op· sy rondreis 
vergesel met 'n klagskrif teen die predika.nt"7, vir die ondertekening 

st ~Ientze1, 0. F., A Geogmphical and topographical description of the Gape 
of Gootl Hope, I, p. 165. 

• 2 Sien Franken, J. L. :M:., Huisontlcrwys aan tlic Kaap (1692-1 i32), 
op. cit., p. 16; Vir mcer voorbee1do sien Hoge, J., op. cit., p. 32. 

"' Sien Hoge, J., op. cit., p. 33. 
· 5• Mentzel, 0. F., A Geographical and topographical description of the Gape 
of Good Hope, I, pp. 165, 166. · 

55 Sien Contracten 1703-1710, C.J. 1125, No. 120 (lO Julie 1706). 
56 Ibid. 
5 ' Dit was in verband met die huwolik van Guilliam Loree met die do"'tor 

van Pioter Joubert. Loree was vrooer Paapsgesind, maar het voor "ds. 
Simontl openbare konfessie gedoen van die Geroformoerde geloof. Ds. Book 
word in die klagskrif aangekla van ongerymdhede in dio bevestiging van die 
huwelik, en die versoek word gedaan dat hy voor die Kaapse Kerkraad of voor 
die Raad van Justisie gedaag moet word. Sien brief Kerkr. Drak.-KI. 
Amst. (15 Moi 1707), Brieven van Ka.apsche Kerken aan Gfassis Am.sl. l6:3.5-
l747, Cl. 65. ' 
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waarvan by besig was om burgers te werf. Hy word by hierdie 
geleentheid deur ds. Beck beskrywe as ,een jongeling van een los 
en ongebonden leven, die bij de Predicant en Kerckenraade dikwils 
afgewesen is, om niet aangenomen te moeten worden tot het Heilige 
bondteken des Avondmaals; waarom hij ook de Kerkenraad 
eenige male geinjurieert heeft" .58 Sowel hy as sy werkgewer het 
voorgegee dat hulle rondgereis het in verband met ,de instructie 
en opvoedinge van sy kinderen van Pierre Jouber".59 

Nog 'n Fransman wat vir 'n geruime tyd 'n bestaan gemaak 
het as boereskoolmeester onder sy landgenote, was Pietre Labus
caigne, wat in 1710, na 'n voorlopige verblyf in Holland, hier aan
geland het.60 Gedurende die daaropvolgende jare vind ons hom 
as sodanig werksaam by vier verskillende families, te wete: 1711-12 
by Jacob Villiers ;61 1712-1713 by Pieter Joubert ;62 1713-1715 by 
Philip Minar; 63 en van 1715 tot 1717 by Jan Melius. 64 

V ollediger vermelding verdien miskien die boereskoolmeester 
Francois Louis Migault, wat via Duitsland, naamlik van Emden, 
hierheen gekom het, 65 en wat sy loopbaan as jeugopvoeder hier 
begin het deur vanaf 14 Februarie 1714 tot 13 Januarie 1716 as 
onderwyser by die landbouer Pieter Joubert onder kontrak te 
werk.66 

Ons ontleen verder die volgende gegewens omtrent hom aan 
prof. FrankenY Nadat hy Joubert in 1716 verlaat het, vind ons 
hom agtereenvolgens in dieselfde hoedanigheid werksaam by 
Jacob de Villiers, by die Drakensteinse boer en handelaar Willem 
van Seijl, en by ,Steeven Noijjel", met wie se dogter hy in Maart 
1719 in die huweliksbootjie gestap het. Nog in dieselfde jaar word 
dit hom op sy versoek toegestaan om, ,tot beeter onderhoud 
van sijn huijshoudingh", 'n open bare skool in die Kaap te mag 
open om die jeug te onderwys in die Nederduitse en Franse tale, 
asook in die Christelike religie. Hierdie skool was blykbaar nie 'n 
succes nie, want in 1721 vind ons hom ingeskrywe op Stellenbosch, 
waar hy by sy skoonvader werk as kneg. Die ,staat van de goederen" 
wat hy by die Weeskamer ingedien het na die dood van sy vrou 
in 1726, getuig van 'n armsalige bestaan. 

Dit blyk later dat hy hopeloos verslaaf was aan die drank, 
vandaar dat hy niks deur hom aangepak tot welslae kon voer nie. 

•s Brief Kerkr. Drak.-Kl. Amst. (1.5 Me; 1707), Brieven van Kaapsche 
Kerlcen ann Classis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 

59 Jb;d. 
60 Sien Franken, J. L. M., Huisonderwys aan die Kaap (1692-1732), op. cit., 

p. 15. 
n Sien Contraeten 1710-1712, C.J. ll26, No. 56. 
62 Ib1"d., No. 138. 
63 Sien Contracten 1713-1714, C.J. ll27, No. 7.5. 
64 Sien ibid. 1714-1715, C.J. ll28, No. 76. 
66 Sien Requesten en Nominatien 1719, C. 226, No. 132. 
66 Sien Contracten 1713-1714, C.J. I 127, No. 98. 
67 Sien Franken, J. L. M., Huisonderwys aan die Kaap (1692-1732), op. cit., 

pp. 16-20. 
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In 1725 is hy deur verskeie familielede, sy vrou inkluis, by die 
Politieke Raad aangekla. Na 'n persoonlike deputasie aan die Raad 
in 1727 het laasgenoemde, ,in aanmerking genomen sijnde, dat 
gezegden Migault effectivelijk van een seer quaet Leven en gedrag 
is, als sijnde daarover bevoorens al te meermalen bij het Leven van 
sijne huijsvrouw geklaagt", besluit ,dat denselven niet in clienst 
der E. Comp. genomen maar in tegendeel als een onnut instrument 
ter deser plaatse, bij eerste gelegentheijd naar het vaderland op
gesonden worden sal om geduurende de reijse voor de kost scheeps
dienst te doen."68 So eindig die loopbaan aan die Kaap van 'n 
Franse pionier-skoolmeester.69 

Nog twee verteenwoordigers noem ons net in die verbygaan, 
naamlik Jacob Naude en Jean Blignaut. Eersgenoemde, geboortig 
van ouers wat waarskynlik na Duitsland uitgewyk het, het van 
Berlyn gekom en het in 1718 en 1719 respektiewelik diens gedoen as 
,praeceptor" by Pieter Joubert en by Josua ,Selje". Laasgenoemde 
was blykbaar 'n seun van Franse Vlugtelinge wat hulle in Holland 
gevest.ig het, en het in 1723 in lening gegaan by die Fntnse Rmid 
Daniel Hugo.70 

. Daar ons hiermee afsluit met die knegte wat voor 1714 hulle aan 
vryliede as onderwysers verhuur het, kan ons egter nie versuim om 
die aandag daarop te vestig nie dat die bepaling van 29 November 
1692, soos reeds aangehaal, te wete dat die twee partye in die 
vervolg verplig sou wees om 'n skriftelike kontrak voor 'n regerings
ambtenaar aan te gaan, in die geval van vryliede wat by vry
burgers in diens gegaan het, seker nie konsekwent nagekom is nie, 
aangesien dit nie so maklik gekontroleer. kon word as in die geval 
van knegte wat nit die diens van die Kompanjie in leen ontvang is 
nie. Dat kontrakte tussen vryburgers wedersyds ook wel aangegaan 
is, bewys die twee kontrakte gemaak tussen die vryliede Pieter 
Deldijk en Cornelisz.71 en tussen Daveman en Pieter Rousseau.72 

Dat die bepaling egter ook ontduik is, getuig die feit dat David 
du Buisson in Mei 1707 die onderwys van die kinders van Joubert 
waargeneem het, 73 terwyl daar geen geskrewe kontrak voor die 
sekretaris van die goewernement aangegaan is nie. Du Buisson 
was waarskynlik 'n vryman en het nie die noodsaaklikheid daarvan 
ingesien nie. 

Neem non nog hierby in aanmerking die waarskynlikheid dat 
baie van die lmegte wat in die kontrakte bloot as ,boerckneg" 

cs Aangehaal ibid., pp. 19-20-
ao Vir verdere besonderhede aangaande hotn Vf\rwys ons na Franken soos 

aangehaaL 
•• Sien Franken, ,J. L. l\1., Huisonderwys aan die Kaap (1692-1732), 

op. cit., pp. 20-21. 
n Sien Gontracten 1692-1694, C.J. 1121, s.n. (28 Febr. 1693.) 
"Sien ibid. 1714-1715, C.J. 1128, No. 21 (1 Dee. 1714). 
,. Sien Brief Kerkr. Drak.-KL Arnst. (15 Mei 1707), Brieven van Kaap,.che 

Kerken aan Gla.esis Amst. 16.55-1747, Cl. 65. 

G 
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vermeld staan ook as onderwysers gebruik is, d:1n blyk dit duidelik 
genoeg hoe gewaagd dit is om volgens die getal van diegene wat in 
die kontrakte wel as onderwysers aangegee word, die omvang van 
die privaatonderwys in hierdie tyd te bepaal. 

As ons egter lees dat daar in die hele volksplanting in 1701 69, 
in 1703 89 en in 1713 99 knegte was teenoor 'n getal kinders van 
605, 703 en 995 respektiewelik, 74 en dan nog daarby bedink dat 
waarskynlik net 'n geringe percentasie van hulle onderwysers was, 
dan kan ons die saak in sy ware gedaante sien. Tog het hierdie 
boereskoolmeesters in 'n baie belangryke behoefte voorsien en 
veel daartoe bygedra om die bevolking van 'n toestand van onge
letterdheid te vrywaar. 

Hulle dien dan ook as baanbrekers eervol vermeld te w·ord 
naas hulle meer bevoorregte kollegas, die sieketrooster-skoolmeesters, 
wie se taak as dorpskoolmeester tog seker 'n meer aantreklikc en 
dankbare was. 

74 Sien Brief Pol. R.-Here XVII (14 Maart 1701), Uitgaande B1·ieven 
1701-1703, C. 507, p. 101 ; Brief Pol. R.-Here XVII (1 April 1703), ibid., 
p. 860; Brief Pol. R.-Here XVII (4 April 1713), U1tgaande Br·ieven 1710-
1718, C. 510, p. 1068, resp. 
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HOOFSTUK VI. 

HERVORMING VAN DIE ONDERWYSBEHEER : 

DE CHAVONNES SE ORDONNANSIE, 1714. 

POGINGS TOT HERVORMINO VOOH. 1714. 

Vour J]J,.4_ltet hier reed~ 'n hele aantal c;kole, openbarc sowel 
a'3 private, bestaan. Kan ow; nou 'n uesondere liggaam of liggame 
<w,ntoon wat vir die inHtelling en beheer van him·die skole verant
woordelik was, en het va.t1 hulle reglemente uitgegaan wat vir almaal 
hindend was ? 

Die antwoord op hierdie vrae het reeds gedecltelik duidelik 
gcword uit ons behandeling van die afsonderlike som·tc van skole ; 
derhalwe kan ons volstaan met 'n paar algemene samevatting8 
en gevolgtrekkings. 

Die dorpskole, wat in die meeste gevalle waargeneem is deur 
8ieketroosters, het uit die aard van die saak onder die kerkrade 
gestaan, wat op hulle beurt weer aan staatstoesig onderworpe 
was, aangesien die predikante sclfs van regeringswee besoldigde 
ambtenare was, en die ouderlinge deur die Regering goedgekeur 
moes word. Ons kan dus verwag, en dit het ook genoegsaam 
duidelik geword, dat die betrokke kerkrade 'n wakende oog oor die 
;<ieket.rooster-skoolmeesters gehou het, maar dat daar in hierdie 
vcrband 'n noue samewerking tussen die liggame en die Politieke 
Raad bestaan het, wat dan ook gewoonlik in die geval van klagte 
handelend opgetree het, hetsy deur middel van vermaning of, 
indien wenslik gea.g, deur deportasie of andersins. Dat drastiese 
opt.rede soms wel nodig was. en ook toegepas is op minder toegewyde 
krankebesoekers, het ons ook by herhaling verneem. 'n Algemene 
reglement vir hierdie skole het egter nie bestaan nie.1 

Veel losser was die kont.role wat uitgeoefen is in verband met 
die private skole, wat reeds 'n taamlike getal getel het. Hier het 
on;; gefiien hoedat daar geen verskil gemaak is tussen die in-diens
ncem van 'n gewone boerekneg en van 'n onderwyser-kneg nie. 
Geen vereiste is van owerheidswee aan so 'n kneg wat onderwys 
sou gee, gestel nie; en geen kontrole is van hulle kant oor die 
privaatonderwysers uitgeoefen nie ; dit was bloot 'n saak tussen 

1 Hier dien in die verbygaan vermeld te word die reeds behandelde regie
mont van Van Rheede in Hi85, waarin bepaal is waarvolgens beide die skool
meester en die leerlinge in die slaweskool van die Kompanjie hulle moes 
gedra ; 'n dergelyke reglement Yir blanke skole het egter uie bestaan nie. 
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vryburger en kneg, en as die kneg eers gehuur was, kon dit die 
Regering of die Kerk nie skeel hoe hy sy onderwyswerk behartig 
het nie. 

Dit was die meergemelde ds. Le Boucq wat in 1707 die nood
saaklikheid van 'n algemene onderwysbeheer en behoorlike regie
mente ingesien het. Nadat hy soos reeds vermeld, op verskeie 
gebreke in verband met die onderwys gewys het, het hy hierdie 
leemte onder die aandag van die Politieke Raad gebring, en hulle 
o.a. versoek ,dat de behoorlijke Kerkorders, soo van Indien en 
van het vaderland, benevens haar E. school reglementen, van de 
Heeren Majores geapprobeert, alhier mogen ingevoert, en stiptelijk 
nagekomen werden".2 Ds. Le Boucq het ook die belangrykheid 
ingesien van 'n beherende liggaam wat moes sorg vir 'n soort van 
uniforme onderwysbeleid, en was van mening dat die predikant 
as opsiener van die skole bystand behoort te geniet, en dat hy 
hierdie hoedanigheid van hom met 'n tweede persoon moes deel : 

,Bovendien dat het de goede geliefte van den E. Agtb. 
Raad mogte wezen, eenen Schoolarg benevens den predicant 
aan te stellen ; niet om de naam, maar om na behooren ook 
sorge te dragen, dat de schoolen, . . . . . so veel het doenlijk 
is egaal geregeert en bestiert werden."3 

Le Boucq sou hier waarskynlik gedink het aan die instelling 
van ~n Raad van Skolarche wat die opsienerswerk oor die skole 
sou moes~verwysing na.gebruike in Indie was geen 
nuwigheid nie. Daar die Kaap onderhorig was aan die Hoe 
Regering in Indie, is dikwels instruksies vandaar ontvang, en is 
soms vir opheldering van 'n saak wat nie duidelik was nie, na 
gebruike in Indie terugverwys, ook op kerklike gebied.4 • 

Waar hy praat van kerkorders en skoolreglemente van Indie, 
het hy waarskynlik in die eerste instansie gedoel op die reeds 
behandelde ,Kerkorde voor die Bataviln>che Gemeente afgekondigd 
7 December 1643", wat ook 'n onderverdeling ,van de School
meesters " gehad het, en op die ,Skoolreglement " wat in April 
1684 op die wetboek geplaas if! en van toepassing was op al die 
skole in Nederlands-Indie. Hoewel 'n afskrif van genoemde 
Kerkorder hom in die Kaapse Archie£ bevind,5 was dit, sowel as 
die genoemde skoolreglement, geensins van selfsprekend ook van 
toepassing op die Kaap nie, en is hulle ook nooit in hulle geheel 
hier afgekondig nie. Tog het dit genoegsaam duidelik geword dat 
hierdie reglemente, en veral die Kerkorder van 1643, voortdurend 
as leidraad gedien het by die reeling van dergelyke sake aan die 
Kaap voor 1714. So het byvoorbeeld ook hier die godsdienstige 
strekking van die onderwys onmiskenbaar geblyk. 

2 Res. Pol. Raad 1700-1710 (12 Julie 1707), C. 7, p. 268. 
3 Ibid., p. 269. 
• Sien o.a. Res. Pol. Raad 1674-1678 (13 Dec. 1674), C. 3, p. ll. 
'Sien Statuten van Inclien, C. 715, pp. 470-471. 
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. A;; gevolg van Le Boucq se versoek dat die reglemente van 
lndie hier ingevoer en nagekom moes word, het die Politieke 
Raad in Julie 1707 besluit dat die predikant, newens 'n paar lede 
van die Kerkraad, aangese moes word om aan te toon waarin die 
misbruike of omissie vari die vaderlandse of Indiese Kerk- en 
Skoolorders bestaan, ,.wijl d.E.A. Raad deselve nog noijt zijn 
aangediend of te vooren gekomen".6 As in v~rband biermee 
dan bevind mag word dat daar nog geen order gestel is nie, sal dan 
daarin voorsien word, ingeval dit nodig geag mag word. 7 Hiervan _ 
bet niks tereg gekom nie, en in April 1708 het Le Boucq dit ander
maal by die Klassis van Amsterdam aanbeveel dat die kerke en 
die skole bier van ,.goede reglementen " voorsien moes word. 8 

Dit waH die afgetrede Goewerneur-Generaal van Nederlands
lndie, Joan van Hoorn, 9 wat sedert 10 J anuarie li l 0 etlike weke 
lank op sy terugreis na die vaderland hier vertoef bet, en wat 
tydens sy verblyf andermaal op die wenslikheid van behoorlike 
reglemente bier gewys bet.1o · 

In samewerking en oorleg met 'n sekere predikant, Marens, 
ook van die terugkerende vloot, en met die diensdoende ds. D' Aillij, 
is die Goewerneur en die Raad van sekere ,.gedagtes" voorsien 
wat tot gevolg gehad het meer reelmatigbeid in die bebartiging van 
kerklike en skoolsake. In sy ,.Consideratien en ordre op de onder
;;taande Caabs Kerkelijke zaaken" bet van Hoorn o.a. aanbeveel 
dat skolarcbe baie nodig is om die skole van ,.eene selve goed ordre 
van onderwijs te besorgen", en het by in hierdie verband verder 
daarop gewys dat hierdie werk in Batavia1). deur drie persone waar
geneem word, te wete een verteenwoordiger uit die Raad van 
JmJtisie, een predikant en een ouderling.12 Die Raad bet die saak 
oorweeg en bepaal dat in die vervolg die skoolopsieners aan die 
Kaap, ter bandhawing van die gesag van die Regering, sowel as 
om goeie orde in die onderwys te bevorder, volgens die voorbee~d 
van die op Batavia bestaande gebruik, sou bestaan uit een van die 

6 Res. Pol. Rand 1700-1710 (12 .Julie 1707), C. 7, p. 26!l. 
7 Tbid. 
8 Sien brief ds. Le Boucq-Jyl. Amst .. (20 April 1708), Brieven van Kaapsche 

Ke1·ken aan ('la.ssis Amsterdam 16155-1747, Cl. 65. 
9 Hy was getroud met Johanna Maria van Riebeeck, oudste dogter van 

Abraham van Riebeeck en '11 k1eindogter van ons eerste Kommandeur. 
Haar vader het dan ook die ·opvolger Yan ham· man geword as Goeverneur
Generaal van Nederlands-Indie. 

Sien Thea!, Hi.~t. of 8.A. b~f. 1795, II, p. 467. 
10 Sien Re8. Pol. Raad 1700-1710 (10 Maart 1710), C. 7, p. ;)91; Dagregistel' 

1710-1712 (10 Maart 1710), C. 602, p. !16; Thea!, Hist. of 8.A. bef. 1795, II, 
pp. 467-469; De 'Wet, .T., Beknopte Geschiedenis van de Ned. He1·v. Kerk aan 
de Ka.ap de Goede Hoop, sedm·t de stichting der Volkplanting 1:n 1652-1804, p. 48. 

n Gebruike in Indie word dus andermaal as voorbeeld genoem. 
12 Sien Res. Pol. Raad 1700-1710 (10 Maart 1710), C. 7, p. n43. 
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lode van die Raad, die predikant en die burger-ouderling.13 'n Be
paa.lde kommissie van skoolopsieners bestaande uit drie lcde 
sou dus in die lewe geroep word, hoewel 'n onderwyswet egter nog 
nie sy weg tot die wetboek sou vind nie. Tog was die tyd vir die 
in-die-lewe-roep van so 'n raad van beheer blykbaar ook nog nie 
ryp nie, want mi Van Hoorn se vertrek is die saa.k eenvoudig so 
gelaat en het ook hierdie Raad nie tot stand gekom voor 1714 nie, 
toe die kwessie in erns dcur De Chavonnes aangepak is. 

Die jaar 1714 het dus aangebreek sonder dat 'n algemecn
geldende onderwyswet die lig gesien het of dat 'n ,Raad van 
Skolarche" in die lewe geroep is aan die Kaap. 

DE CHA VONNES SE W·ET. 

Nadat Louis van Assenburg in 17ll aan sy sickte beswyk het 
en die sekunde vervolgens gedurende twee jaar as goewerneur 
geageer het, het Maurits Pasques de. Chavonnes, 'n ou militairc 
officier wat as gevolg van die vermindering van die troepe na die 
Vrede van Utrecht sy regiment kwyt was, sy amb hier as goewer
neur op 28 Maart 1714 aanvaar.14 Hoewel hy deur dr. Gie vermeld 
word aileen as een van 'n chronologiese reeks van goewerneurs, en 
as iemand van geen wesenlike betekenis vir die Kaap nie,15 staan 
hy in ons studie eervol aangeteken as die man wat daarvoor verant
woordelik was dat 'n belangryke-trouens ons eerste--onderwyswet 
sy weg na die wetboek van die land gevind het, en dit nadat hy nog 
geen vyf maande hier was nie. 

So is dan op 21 Augustus 171;! in 'n lang gevoelde behoeftc 
voorsien en 'n groot leemte aangevul toe die Politieke Raad op 
inisiatief van De Chavonnes uitgevaardig het hulle : 

,Ordonnantie van de School ordenning die den Extra.
ordinaris raad van Nederlands Indie en Gouverneur d' edelc 
heer Maurits Pasques de Chavonnes en den Raad van Cabo 
de Goede Hoop beraamt hebben ; waarna den rector en 
Schoolmeesters in dit Goevernement hun voortaan zullen 
hebben te reguleeren".16 

'-\l'aar hier sprake is van 'n ,rector" benevens die gewone skool
mee::;ters, is bedoel die rektor van die pasgestigte Latynse Skool, 
te wete Lambertus Slicher. Dit was t.rouens die ::;tigting van hierdie 
skool wat ten slotte die deurslag daaraan gegee het dat die skool-

13 Sien Res. Pol. Raad 1700·1710 (10 Maart 1710), C. 7, p. 543. Dit 
blyk dat 'n dergelyke gebruik reeds hier bestaan het, want D'Aillij merk 
in sy ,Consideratien over het Berigt--" op dat ,de scholarchen hier ter 
plaatse (na mij) onderrigt is, zijn ex officio den tweeden persoon van't 
Goevernement en den predicant". Sien Res. Pol. Raad 1700-1710 (10 
Maart 1710), C. 7, p. 545. Ons het egter nerens gevind dat die t.wee 
persone gesamentlik in hierdie hoedanigheid opgetree het nie. 

14 Sien Theal, llist. o.f S.A. be.f. 1795, II, p. 478. 
15 Sien Gie, S. F. N., Gesk. van S.A., I, p. 155. 
1' !?c8. Pol. Raad 1713-1715 (21 Aug. 1714), C. 9, p. 236. 
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order werklikheid geword het. Die noodsaaklikheid daarvan was 
nou duidelik : een en ander moes gereel word in verband met die 
inrigting. Die ordonnansie het egter ook betrekkiug gehad op al 
die ander ~kole en was as 'n algemene skoolwet vir die hele land 
bedoel. • · · · · - · · · · · · · · · · · · · · 

Die inhoud daarTall is as Yolg :17 Aangesien dit tot die opbou 
,·an 'n goeie kolonie en die 'velsyn va.n 'n land, behmgryk is ,dat 
de jongheit van kintsbeen af wel werde opgevoet ende in de neese 
ende regte kenniHse Gods en aile goede konsten en zeeden" onderwy::; 
moet word, waartoe Yeral nodig is dat hulle voorsien moet word 
,van bequame en God vreesende Leermeesters", en dat van hulle 
geweer moet word ,de geene die anders willen leeren, dan in de 
gereformeerde kerke gepredikt werd", so is bepaal dat in die vervolg 
,in 't houden van sehoolen" die volgende punte ,exact zullen agter
volgt en g'observeert 'Yerden".18 Jn die eerste plek sal nicmand 
voortaan tot die skooldiens aangeneem en ,getolereert" word nie, 
,dan die bij den Edele Heer Gouverneur en den Raad, alvoren in 
loerc en leeve g'examineert zijnde, daartoe g'oordeelt sal·werdcn 
nut en bequaam te zijn", en wat hulle ook aan die volgende punte 
en artikels. sal onderwerp, , ,en de belooven wel en getrouwelijk te 
onderhouden" .19 

Van die onderwysers sal verwag word om die kinders van 
jongsaf te leer ,een ijder derselver na sijne oapaciteit en de jaren", 
die Onse Vader, die Tien Gebooie, die Geloofsartikels, die Aand- en 
)'loregebed, die gebede voor en na die ete, asook die gewone gebede, 
en verder die vrae en die antwoorde uit die Katechismus, wat hulle 
dan in die kerk op versoek van die predikant sal moet opse. Voorts 
moet hy die kinders op vasgestelde tyo oefen ,in 't singen cler 
psalmen", sodat hullc in staat sal wees om die gemeente claarin 
bchulpsaam te woes. Soggends by die aanvang van die skool, en 
as hulle weer uitskei om huis-toc te gaau, moet hy al die kinder,; 
.,de voorsz. gebeeden, overluijd en onderscheijdelijk naar gelegent
heit bij beurte laten op seggen" .20 

Dit sal ook sy plig wees om op kerkdae, en veral op Sondae, 
so veel as moontlik van ~y kinders na die diens te vergesel, hullc 
claar te besorg voor die aanvang van die diens, hulle daar sitplekke 
aan te wys en stil te hou. Sodra hulle na die diens weer in die skool 
sal wees, moot hy hulle na die preek ondervra ,ende claaruijt 
oorsaake nemen, om deselve cnde a.lle kinderen te vermanen, ende 
onderwij:-;cn van hare sohuldige pligt, die zij gode, hare ouderen, 
overhedon, sohoolmeester,; ende voort:-; eenen ijgelijken schuldigh 
zijn; ende eijndelijk Yerw_ekken tot alle goedo werken, deugden en 
vroomigheden, encle van alle boosdaaden cnde ongeregelthedcn 
af raden ende waarsohouwen", om hu~le sodoende van jongsaf 

17 Ons citeer hier enigsins volledig. 
18 Sien Res. Pol. Ra.a .. l l71:J-l715 (:!I Aug. 171-1), C. n, p. 2:11;, 
19 Ibid., p. 237. 
' 0 Ibid., p. 238. 
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aan gewoon te maak om aandagtig na Gods W oord te luister en in 
te neem wat hulle later goed sal kan te pas kom, 1,ende also Godes 
kerke ende haren Vaderlande goede en getrouwe diensten mogen 
doen".21 

Tot sover oor godsdiensonderwys-die hoofsaak. 
Sowel in die kerk en in die skool as daarbuite moet die seuns 

en die dogters so veel moontlik van mekaar geskei word ; in d1e 
skool moet hulle verder ook afsonderlik en volgens verdienste 
geplaas word, ,nadat zij geprofiteert of niet geprofiteert zullen 
hebben". 

Die rektor en skoolmeesters moet in die Latynse en ander 
skole geen ander boeke gebruik ,dan die in 't vaderland de jeugt 
nut en bequaam zijn geoordeeld", en sal ook verplig wees om ,alle 
de.kinderen haar lessen selver te hooren, ofte nemen ende te corri
geeren, en de niet het eene kind het ander". As die kinders hullc 
lesse egter reeds by die rektor opgese het, mag hullc dit herhaal 
by 'n ander meester of by ander leerlinge. 

Op die vasgestelde tyd van aanvang sal die skoolmeester sy 
register nasien om te sien wie afwesig is, diegene wat laat kom 
behoorlik straf, en so gou moontlik navraag doen by die ouers of 
diegene by wie hulle woon, omtrent die wat nie teenwoordig is nie. 

In die skole moet 'n ,ordonnantie"22 uitgehang word, duidelik 
geskrywe-,zo op de diligentie ende correctie van de kinderen als 
van de repartitien van lessen enz.",-wat deur die leerlinge nagekom 
moes word, 

,bezorgende voorts dat de kinderen in't uitgaan van de 
School, stigtelijk mogen na huijs gaan ende dat bij eenige 
van de scholieren aght g'nomen worde, of zij overstraten de 
eerwaardige persoonen ende hare ouderen behoorlijke eere 
bewijsen, om, wie zij vernemen zullen contrarie gedaan te heb
ben, gestraft te werden na behooren" .23 

Wat vakansies betref, bepaal die ordonnansie dat die kinders 
maar net twee gewone halwe speeldae in die week sal kry, wanneer 
die onderwyser sal moet toesien dat hulle hulself net met ,eerlijke 
speelen" sal vermaak. Wat die feesdae betref, kon die onderwysers 
vakansie gee volgens die bestaande gebruike in Holland. 

In verband met skoolgeld bepaal die skoolorder dat die onder
wysers vir hulle werk van die kinders maandeliks sal mag vorder 
soveel as wat tot dan toe die geval was of andersins nodig geag 
mag word, van welke skoolgeld die rektor twee-derdedeel en sy 
ondermeester een-derdedeel sal geniet. 

J 
Om toe te sien dat al hierdie bepalings behoorlik nagekom word, 

is deur die wet daartoe mag verleen aan die Sekundus aan die 
Kaap, die Kaptein van die garnisoen, en die predikant van Kaapstad, 

21 Sion Res. Pol. Raad 1713-1715 (31 Aug. 1714), C. 9, p. 239. 
22 'n Skoolwet vir sedelike vorming binne sowel as buite die skool. 
"' Rc.•. Pol. Raad 1713·1715 (21 Aug. 1714), C. 9, p. 241. 
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) 
,als Scholarchen onder 't oppergesagh van den cdelen Heer 
gouverneur en den Raad", en sal hulle deur die rektor en skool
meesters altyd in hierdie hoedanigheid met skuldige eerbied erken 
word, ,op peene van contrarie doende, na behooren gecorrigeert te 
werden" .24 

In die laaste instansie word bepaal dat beide rektor en skool
meester die onderstaande formulier moes onderteken: 

,Wij onderschr. Rector en Skoolmeester verklaren geregte
lijk in goeden conscientie voor den Heere met dese onse onder
teekeningh, dat wij van herten gevoelen ende gelooven, dat 
alle articulen en stukken der leere in de belijdenis en cate
chismus der gereformeerde Nederlandsche kerken begreepen, 
mitsgaders de verklaringh over eenige articulen der voor
zeide leere inde nationale Sijnodus tot Dordrecht Ao. 
1619 gedaan, in alles met gods woord overeenkomen: 
belooven derhalven, dat wij de voorzeide leere getrouwelijk 
sullen voorstaan, ende jeugt na eijsch van ons beroep en haar 
begrijp naarstelijk inscherpen, op peene dat wij hier tegen
doende, van onsen schooldienst zullen afgezet werden" .25 

Hierdie belangryke en veelomvattende skoolwet is-nadat 
dit van 'n ampliasie, wat egter slegs in verband met die Latynse 
skool staan, en wat ons dus onder ons behandeling daarvan sal 
t~uisbring, voorsien is-by WYI:\!l van 'n publieke plakkaat aange
kondig op 28 Augustus 1714,:2 .'soda t almaal daarvan kon kennis 
neem en niemand later onkunde daaromtrent as verontskuldiging 
sou kon aanvoer nie. Dit het op hierdie manier die eerste algemeen
geldende skoolwet van die Kaap geword. 

BESPREKING VAN DIE WET.27 

Dit skyn dat dit die hoofmotief van hierdie wet was om kontrole 
uit te oefen oor die klas van persoon wat in die vervolg 'n lewens
bestaan van die onderwysberoep sou maak. Ons kan ons maklik 
voorstel-en uit wat ons tot hiertoe gesien het, was dit dan ook 
wel die geval--dat na mate die kolonie uitgebrei het en meer 
onderwysers gevolglik nodig geword het, baie ongewenste clemente 
in hulle geledere opgeneem is. Dit het trouens enigiemand vry-

.. Res. Pol. Raad. 1713-1715 (21 Ang. 1714), C. 9, p. 242. 
2s Ibid., p. 243. 
26 Sien Origineel Placaatboek 1714-1734, C. 682, pp. 109-115. 
21 Dit is nie moont.lik om in een afsonderlike hoofstuk in 'n geisoleerde 

behandeling die wet van 1714 tot sy reg te laat kom nie. In stede daarvan 
beperk ons ons hier hoofsaaklik tot die algemene strekking daarvan en neem 
die wet Jiewers as uitgangspunt by ons gehele verdere behandeling van onder
wysaangeleenthede tot 1782. Souder om onnodiglik te herhaal wat reeds in 
ons eerste hoofstuk behandel is, vergelyk ons die wet verder met toestande 
en gebruike in die moederland, wat soos al gou duidelik sal blyk, as rigsnoer 
by die opstel van die wet van 1714 gedien het. Treffend in hierdie verband 
is dan ook dat daarin tweemaal direkt verwys word na gebruike in Nederland 
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gestaan om. die skoolhou ter hand te neem sonder om aan enige 
bcperking of kontrole onderworpe te wees. Vandaar die toela_tjngs
~ameu wat in die vervolg afgele moes word. Deur wie dit afge
neem sou word, word nie definitief bepaal nie, maar die bedoelingc 
van die opstcllcrs van die wet word duidelik uit die gebruik wat 
dien a:angaande hierna in swang gebring is-dit is naamlik in die 
meeste gevalle deur die Politieke Raad opgedra aan die Kerkraad, 
terwyl die finale aanstellingsreg by die burgerlike Regering berus 
het. Dit is ook die gebruik en die verhouding wat ons in hierdie 
opsig gevind het in verband met die ondersoek van aspirant
onderwysers in die moederland. 

Maar ook waar De Chavonnes van ·alle onderwysers, nadat 
lwlle ondersoek is en bekwaam gevind is om· as ond~rwysers toe
gclaat te mag word, verwag het dat hulle volgens 'n vasgestcldc. 
formulier, die Belydenisskrifte en die Katechismus, soos aangenccm 
dcur die Gcreformecrde Kerk van Holland, en die verduidelikingR 
op cnige artikels aangebring deur die Dortse Synodc in l6l!J, 
moes onderteken, het hy slegs 'n gebruik wat reeds in die moeder
land in swang was, hier ingevoer. 

Hier het ons te doen met een van die verordeninge van die 
wet in verba.nd waarmee dit nie vir ons moontlik is om met seker
heid vas te stel of dit konsekwent nagekom is nie. Na 1714 is 
aspirant-onderwysers meestal deur die Kerkraad ondersoek en dan 
formeel toegelaat deur die Politieke Raad. W atter van die twee 
liggame was nou verantwoordelik om toe te sien dat genoemde 
formulier onderskrvwe word ? Soos reeds vroeer aangetoon het 
hierdic verpligting "in die moederland op die Kerkraad gerns~ en 
moes die toekomstige onderwyser van sy ondertekening van die 
formulier bewys lewer by die burgerlike regering alvorens hy toc
gclaa.t is. 

Die feit dat op een na geen enkel stuk waarin onderwysers die 
formulier, soos deur De Chavonnes bepaal, ondertekcn het, onder 
ons aandag gekom het nie, wys op die moontlikheid dat aan die 
Kaap nie daarop aangedring is nie. N6g die Politieke Raa.d in 
hulle opdrag aan die Kerkraad om 'n applikant te ondersoek of in 
hulle kennisgewing van toelating, n6g die kerkraad in hulle verslag 
van die ondersoek deur hulle waargeneem en hulle gevolglike aan
bevcling aan die Politieke Raad, maak 'n enkele keer melding van 
die ondertekening van 'n formulier. 

,. As uitsondering hierop geld wat aangeteken staa.n in die Notule 
van die Kaapse Kerkraad van 'n vergadering gehou op 4 Maart 
l76G. Hierdie geval geld egter in meer as een opsig as 'n uit
sonderingsgeval, want dit vermeld 'n ondersoek van twee onder
wysers wat reeds besig was met die gee van onderwys. Dit was 
dus nie die gebruiklike ondersoek wat 'n aanstelling voorafgegaan 
het nie. In alle geval lees ons dat hierdie twee persone ook die 
,formulier van Eenighcijd" ondertcken het.28 Die moont.Jikhcid 

28 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1758-1769 (4 Maart 1765), K.R. 6, p. 194. 
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dat die ondertekening dus wel geskied het, is derhalwe nie uitgesluit 
nie, te meer as ons daaraan dink dat die een voorbeeld wat ons het 
waar die formulier wel onderteken is, hom tot onlangs bevind het 
onder 'n deurmekaar versameling van oningebonde dokumente.29 

Dit is 'n ongedateerde stuk, wat die onderskrywing in eie .hand
tekenings bevat van 'n woordelike afskrif van die formulier volgen;; 
De Chavonnes se ordonnansie, van die enigste vyf onderwysers 
wat gedurende die jare 1754 en 1760, na behoorlike ondersoek, 
deur die Politieke Raad toegelaat is, te wete Jacobus Mourits,30 

Job Jacobs,31 , Johannes Pool,32 J. Kriigel33 en Christiaan Crijnauw.34 

Dit kan dus wees dat die bepaling wel nagekom is, maar dat die 
papiere waarop die ondertekening aangebring is, soek geraak het 
of hulle ergens skuilhou totdat dit nog deur iemand aan die vcr
getelheid ontruk sal word. 

Uit die ordonnansie van De Chavol}nes blyk duidelik die waarde 
wat daa1· geheg is aan godsdiensonderwys. Dit is trouens die 
enigste leervak wat daarin vermeld word, en dit sou ook nog in die 
vervolg, net soos voorheen, die hoofsaak by die ondenvys wees. 
Dat ook dit ooreenkomstig die gees was waarin in die Nederlandse 
skole onderwys gegee is, en waar die godsdienstige strekking daar
van 'n algemeen-geldende was, hoef geen verdere kommentaar nie. 
Ook die geleentheidslessies wat volgens De Chavonnes se ordon
nansie van die skoolmeester verwag word, veral as hy besig iH met 
die ondervraging van die preek van die vorige Sondag, was in 
die moederlandse skole nie onbekend nie. Douma vertel dat 
dit ook daar van die skoolmeesters verwag is om hulle leerlinge 
na die kerk te vergesel ,in goede orde", en dat hulle die kinders 
die volgende dag ,moes ondervra om vas te stel hoeveel hulle van 
die preek onthot1.35 

Maar ook die sedelike vorming van die leerlinge, binne sowel 
as buite die skool, is deur De Chavonnes aan die onderwysers 
opgedra. Was die Kaapse onderwysers se pligte in hierdie opsig 
veelsydig, nie minder was dit die geval, soos reeds geblyk het, met 
hulle Nederlandse kollegas nie, waar ook hulle 'n oog moes hou op 
die goeie sedes ·en gewoontes van die kinders en moes sorg vir orde en 
sindelikheid sowel in as buite die skool. Waar De Chavonnes 
dan ook bepaal het dat die Kaapse meesters verplig sou wees om 
in hulle skole 'n duidelik geskrewe ,ordonnansie" uit te hang, 
het hy heel waarskynlik in die gedagte gehad die reedsvermelrle 
,artikelbrief", die skoolwet vir sedelike vorming, wat in die klas
kamers in die moederlandse skole uitgehang is. Ons word in hierdie 

29 Hierdie versameling dokumente, waaronder daar ook 'n hele uantal 
papiere van private aa.rd is, is deur die heer P . .J. Venter, nm die Kaapse 
Archief, aan die lig gebring. Dr. Hoge was so vrienclelik om di0 lwtrokke 
stuk onder my aandag te bring. 

30 Sien Res. Pol. Raad 1754 (22 .Jan.), C. 46, p. 810. 
31 Ibid. 
32 Sien Res. Pol. Raad 171)6 (23 Febr.), C. 48, p. 136. 
33 Sien ibid. l7Q8 (5 Sept.), C. 50, p. 363. 
3 ' Sien ibid. 1760 (ll Nov.), C. 52, p. 460. 
"' SienDouma,H., Deontwikkeling·vanhetLagerOnde1·wij8 in.Vederland, p . .J.:l. 
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mening gesterk te meer daar De Chavonnes, onmiddellik na sy ver
melding van 'n ,ordonnansie", dit verder aan die onderwysers opdra 
om toe te sien dat die kinders hulle ook op straat stigtelik gedra. 

Ongelukkig omskrywe De Chavonnes nie vir ons nader watter 
boeke hy in die Kaapse skole in gebruik wou sien nie ; hy volstaan 
met die vae bepaling dat in hierdie opsig die voorbeeld van die 
Nederlandse skole gevolg moet word. Dit is nie moontlik om uit 
die menigte skoolboeke wat ons in die moederland aangetref het, 
vas te stel watter van hulle ook hulle weg tot die Kaapse skole 
gevind het nie. Die naam ,Trap der Jeugd", wat ook die naam is 
waarby verskeie A.B.C.-boeke in Nederla.nd bekend gestaan het, 
is egter in ons land nie onbekend nie. 

W aar De Cha vonnes verder bepaal het dat die meisies en die seuns 
so veel moo:ritlik in die skool sowel as daarbuite van mekaar geskei 
moet wees, volg hy ook 'n gebruik wat destyds in die moederland 
sowel as in die Ooste gegeld het. Dit was egter ook vir die Kaap 
nie iets nuuts nie. In die moederland was gedwonge koedukasie 
wel 'n reel, maar die geslagte is gewoonlik uitmekaar gehou : 

,De meijden sullen sitten in een loco alleen, 
En de de knechten sullen oock sitten bijeen" ,36 

Soms was daar wel afsonderlike skole vir ,knechtkens ende 
meijskens" .87 

Net soos dit met De Chavonnes die geval was, het ook die moeder
landse gesaghebbers dit nodig geag om 'n wakende oog daaroor 
te hou dat die onderwysers hulle werk self sou waarneem en dit nie 
oorlaat aan ondermeesters of aan ander minder bevoegde persone 
nie.38 Ons sal later sien day hierdie bepaling aan die Kaap ook 
nie oorbodig was nie, maar dat soms op die nakoming daarvan aan
gedring moes word. 

De Chavonnes maak ook melding van straf, en noem 'n paar 
gevalle op wanneer dit toegepas moes word. Hy maan wel aan 
tot ,behoorlijk straffen", maar omskrywe ongelukkig nie nader 
wat hy daaronder verstaan nie ; dit sou nl. aan die diskressie 
van die onderwysers oorgelaat word. Ons het reeds daarop gewys 
hoedat hierdie saak in die Skoolreglement van 1684 vir die Indiese 
Skole sy regmatige plek ingeneem het, en hoedat daar die aard 
van die straf nader omskrywe is. 

Ook wat betref die afgee van feesdae as vakansiedae vir die 
kinders, het De Chavonnes die navolging van die in hierdie verband 
bestaande gebruik in Nederland aanbeveel. Daar is nl. op Woens
dag- en Saterdagmiddag geen skool gehou nie-vandaar die twee 
halwe speeldae ook deur De Chavonnes toegeken-terwyl die skool
hou ook vir 'n paar dae tydens Pase, Pinkster of Kersweek gestaak 
is.39 Owerigens was dit ook niks buitengewoons as die onderwys 

36 Sien Valcoogh, D. A., Regel der Duitsche Schoolmeester8 ... p. 16. 
37 Sien Douma, H., op. cit., p. 39. 
38 Sien Scheepst.ra en \Valstra, Beknopte Geschiedenis van de opvoeding e·n 

het onderwijs vooral in Nederland, p. 60. 
39 S]en Douma, H., op. cit., p. 42. 
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gednrende Rekere seisoene eenvoudig stilgestaan het nie. Dit 
skyn aRof op verskeie plekke die skole in die winter gesluit was. 
Nog in 1791 is op Noordwijk in Groningen slegs in die somer van 
Pase tot in die loop van Oktober skoolgehou, en het die onder
wysers bowendien in die bou- en oestyd saam die veldwerk help 
verrig, gedurende welke tyd die lesse dikwels gestaak is.40 

D.at ·on;; 'n dergelyke gebruik as laasgenoemde, veral in 'n jong 
land soos Suid-Afrika van destyds, waar dikwels 'n tekort aan 
arbeidskragte bestaan bet, sou aantref, is begryplik. Die seuns 
wie se hulp tydens oestyd of by die oppas van die vee soms onont
beerlik was, sou maar dikwels die skoolbanke moes verlaat bet om 
bulle vaders 'n helpende hand te bied. Maar nie alleen in die 
binnelande sou dit die geval gewees bet dat die onderwys tydelik 
gestaak sou gewees het nie. Ons het gesien hoedat Victor ongeveer 
1670 sy skool aan die Kaap tydelik moes staak as daar skepe in die 
baai was, aangesien die lokaal dan nodig was om as her berg te dien. 

Ons sal onthou dat die kwessie van die salaris van die onder
wysers in die moederland meestal plaaslik gereel is, en dat dit 
meestal bestaan het uit 'n maandelikse skoolgeld deur die leerlinge 
betaal. Laasgenoemde was dan ook die gebruik wat aan die Kaap 
gevolg is reeds voor 1714, en wat volgens De Chavonnes nog verder 
in swang moes bly. Waar De Chavonnes bepaal het dat die 
rektor van die Latynse skool twee-derdes van die bedrag wat so 
ingesamel is, moet kry, terwyl die orige derde na die ondermeester 
moes gaan, het hy 'n gebruik hier ingevoor wat ons ook by die 
Latynse skool op Batavia opgemerk het. Net soos dit aan die 
Nederlandse skoolmeesters vrygelaat is om ook bybaantjies ter 
hand te neem, is ook hierdie reg die Kaapse onderwysers nie ont
neem nie. Ons bet reeds gesien hoedat die laer kerklike ambte 
soms verenig is met die van onderwyser, en hoedat van die privaat
onderwysers ook ander bronne van inkomste geniet het. 

In opdrag van De Chavonnes is ook in 1714 aan die Kaap vir 
die eerste maal verwesenlik die idee van 'n Raad van Skolarche 
wa~. E!Q_~§_W<;tak_oor onderwysp~l~r:tge. Ons lief reeds -verineld 
lioedat die Skolarche sowel in die moederland as in die Ooste 'n 
belangryke rol gespeel bet, en hoedat die predikante in hierdie 
rade geen geringe aandeel gehad het nie. Die predikant is derhalwe 
ook aan die Kaap ingesluit in die Raad van Skolarche. In hoe
verre hierdie raad wesenlike mag besit het en aan sy doel beant
woord het, sal uit ons verdere verhandling duidelik word. 

Ons kan uit die voorafgaande dus vasstel dat De Chavonnes 
se bepalings almaal in die moederaarde gewortel het, en dat hoewel 
sommige beginsels in die geval van die Kaap nuut was, hy vir die tyd 
geen nuwe beginsels hier ingevoer het nie. Aan hom is dit egter te 
danke dat die Kaap vanaf 1714 van 'n algemeengeldende skoolwet 
voorsien was. In ons verdere behandeling salons die onderwys
aangelemithede in die lig van ons eerste skoolwet beskou en aantoon 
in hoeverre die voorskrifte daarvan konsekwent nagekom is. 

40 Sien De Plan que, P. A., Valcooch' s Regel der Du.ijtsche Schoolmeesters, p. 12. 
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HOOFSTUK VII. 

""DIE GOEDKEUR,ING EN BENOEl\HNG VAN 
ONDER,WYSERS. 

Soos deur De Chavonnes se wet bepaal, moes in die vervolg 
alle onderwysers, voordat hulle as sodanig toegelaat en erken sou 
word, hulle aan 'n ondersoek onderwerp. Baie duidelik het die 
wet egter nie die saak uiteengesit nie. Dit word wel definitief 
neergele dat niemand as onderwyser toegelaat en ,geduld " sal 
word wat nie daartoe in staat en bekwaam genoeg bevind is nie, 
en gevolglik verlof daartoe van die Goewerneur en die R,aad ontvang 
het nie. Die finale aanstelling<nnag berm> derhalwe by die Politieke 
Raad. Maar wie sou die ondersoek wat die goedkeuring moet 
voorafgaan, uitvoer, en waaruit sou die ondervraging bestaan? 
Hierclie vrac kan nie bloot deur raadpleging van die wet beant
woord word nie. Uit 'n nadere stndie van die procedure wat wel 
in hierdie verband gevolg is, ka:n ons egtcr die bedoelinge van die 
opsteller noukeuriger bepaal. 

Dit skyn dan ook dat hierdie vraag een was wat selfs die 
Politieke R,aad aanvanklik nie met sekerheid kon beantwoord 
nie; daar het skynbaar ook by hulle heelwat twyfel bestaan oor 
wat die bedoelde gebruik moes wees. Hiervan getuig die feit dat 
hulle nie een gebruik konsekwent gevolg het nie, maar dit gaandeweg 
verandPl' het. 

Uit 'n studie van die wet self sou ons die pasaangestelde 
skolarche, te wete die tweede persoon van die R,egering, die Kaptein 
van die Garnisoen en die predikant van Kaapstad, as die geRldkste 
persone om so 'n ondersoek nit te voer, kan aanwys. Tog is die 
bedoelinge van die goewerneur in die begin blykbaar nie op hierdie 
manier geinterpreteer nie. So het die Politieke R,aad tot 1734 
beide die funksies vervul, en self geoordeel of iemand bekwaam 
was of nie, sonder om die advies van enige ander liggaam in te 
roep. Slegs die predikant en die kerk is gevolglik hierdeur oor 
die hoof gesien, aangesien die ander twee skolarche tog tegelykertyd 
lede van die Politieke R,aad was. 1\tliga.ult, wat die eerste was om 
by die R,egering onder die nuwe wet aansoek te doen om toe
lating, en wel in November 1719, se versuek is sonder meer deur 
die R,aad in behandeling geneem. Tog was hulle nie onverskillig 
omtrent sy godsdienstige gesindheid nie, want dit is ook oorweeg. 
Aan sy versoek is voldoen nadat dit in aanmerking geneem is dat 
hy lidmaat is van die ChriRtelike Gereformeerde Gemeente en 
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bowenop van 'n ,goeie en deugsame " gedrag is.1 Van onderwys
bevoegdhede is hier geen woord gerep nie. 

Dieselfde is die geval met die ,Caartemaker" Isak van Est, 
wat tot beter ondersteuning van sy familie by die Regering aan
geklop het om toegelaat te mag word om 'n skool te open tot o~1der" 
wysing van die jeug. Ook sy versoek is in Oktober 1724 deur die 
Raad self behandel, hoewel dit in sy geval hom toegestaan is, mits 
dat hy eers belydenis van sy geloof doen en daarna kennis van sy 
verlof aan die plaaslike predikant gee.2 Die predik~en der
halwe die kerk, geniet in hierdie geval dus tog 'n geringe mate van 
erkenning, as ons dit so kan noem, al was dit dan ook net by wyse 
van 'n bekendmaking dat dit aan nog iemand reeds vergun is om as 
onderwyser werksaam te mag wees nadat sake rakende sy geloof 
in orde gevind is. Ook van hom is nie bewyse erlang nie dat hy 
wel daartoe in staat was waarvoor hy hom aangebied het. 

Ook Jeremias Roux se versoek is toegestaan deur die Politieke 
Raad, eenvoudig in aanmerking nemende dat hy lidmaat is van die 
Gereformeerde gemeente. Hierdie slag het die predikant nie 
eens die konsiderasie geniet om daarvan in kennis gestel te word nie.3 

Ambueren is in Maart 1734 op dieselfde manier toegelaat.4 

N a 1734 het hierin egter 'n verandering gekom. In 1737, 
met die rekwest van David Prins, waarin. hy onderdaniglik sy 
geneentheid te kenne gegee het om plaaslik 'n skool te open, met 
die versoek dat die Raad hom gunstiglik daartoe permissie mog 
verleen, het bulle dit goed gevind om alvorens hulle sy versoek 
verder oorweeg, dit in hande te stel van die ,Heeren Scholarchen".5 

Vir die eerste maal hoor ons dus van die Skolarche en word bulle 
deur die Raad as bevoegd geag om die ondersoek waar te neem, 
en om hulle dan van advies te dien omtrent wat hulle verder te 
doen staan. Hoewel in De Chavonnes se bepaling slegs vermeld 
staan van 'n ondersoek ,in leere en leeve " van die applikant, en tot 
hiertoe alleen dit oorweging geniet het, is die vereistes in die ver
volg uitgebrei. Die Politieke Raad het dit nl. aan die Skolarche 
opgedra om hulle nie alleen , ,op leer en leeven van den suppt. in 
deesen te informeeren", maar hom ook te toets om uit te vind of 
hy die vereiste bekwaamhede tot die gee van onderwys besit. 6 • 

Vir die eerste keer neem die Skolarche dus in 1737 die ·ondersoek 
waar ; en Prins is nie aangestel alvorens hulle 'n gunstige rapport 
uitgebring het omtrent hulle bevindings nie. Hierin het hulle 
nl. aan die Raad kennis gegee dat hulle die gemelde persoon onder
soek het en bevind het dat hy lidmaat van die Gereformeerde 
Kerk is, en redelike bekwaamhede besit om as onderwyser toegelaat 
te word. Die ondersoek was dus nie, soos tot hiertoe die geval 

1 Sien Res. Pol. Raad 171!.)-1720 (21 Nov. 1719), C. 14, p. 280. 
2 Sien Requesten en Nominatii!n 1724, C. 231, No. 79. 
a Sien Res. Pol. Raad 1730-1731 (9 Mei 1730), C. 25, p. Ill. 
4 Sien ibid. 1733-1744 (18 Maart 1734), C. 28, p. 319. 
5 Sien ibid. 1737-1738 (10 Sept. 1737), C. 30, p. 261. 
_o Ibid.; Request. en Nominatii!n 1737-1738, C. 238, No. 36. 

H 
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was, beperk tot godsdienstige bevoegdhede nie. 
selfs dat hulle ook sy sang getoets het.7 

Hulle berig 

Aangesien die Skolarche nou eenmaal deur die Politieke Raad, 
deur hulle erkenning, tot 'n magsposisie verhef is, het hulle besluit. 
om die beste gebruik daarvan te maak deur, as beha.rtigers van dje 
belange van die Kaapse skole, sekere ongerymdhede in verband 
daarmee onder die aandag van die Raad te bring, met die versoek 
rlat dit gesuiwer mag word. Dit was in hulle reedsvermeldc 
rapport-die eerstc sodanige stuk deur hulle aan die Regering 
gerig-dat die Skolarche benewens die verslag oor die ondersoek 
van Prins ook nog ander onderwysaangeleenthede aangeroer het. 
Hierin versoek hulle nl. ,as opsigters van die skole" die Regering 
dat, in belang van die reeds-gepermitteerde skoolmcesters, hul 
getal beperk moet bly. 8 In belang van die onderwys voel hulle 
hulself verder geroepe om toe te sien dat--om De Chavonnes se 
woorde aan te haal-alleen ,bequame en God vreesende Leer
meesters" as sodanig werksaam moet wees. Om die rede versoek 
hulle die Raad om die aanstelling van Dirk Ambueren, wat, soos 
ons gesien het, in 1\Iaart 1734 deur die Politieke Raad tot die gee 
van onderwys toegelant is, in heroorweging te neem, en hom dit 
verdcr te verbied om die rede dat hy deur sy goddelose gedrag 
hom die skoolhou onwaardig gemaak het. Ook die geval van 
Meijer, wat besig was om onderwys te gee sonder dat hy toestemming 
van die Regering ontvang het, is ter oorweging onder hulle aandag 
gebring, 9 met die aan beveling dat dit ook vir hom verbied moes 
word. 

Die Politieke Raad het hierdie inmenging van die kant van die 
Skolarche sonder enige teenkanting toegelaat en op hulle aan
drang die gevraagdc stappe gedoen, sodat sowel Dirk Ambueren 
as Jacob{u; Meijer verbied is om verder skool te hou.lo -Hulle 
stem dus hier 'n verRoek van die Skolci.rche toe nieteenstaande 
dat dit direkt ingedrui~ het teen bulle eic bevindings va.n 'n paar 
j aar vroeer. 

Hierdie belangryke erkenning van die Skolarche het geskied 
op 'n tyd toe die R.a!td van Skolarche, blykens die ondertekening 
van hulle rapport van 10 Oktober, bestaan het nit twee lede van die 
Regering, te wete H. Swellengrebel en J. T. Rhenius, en die twee 
predikante va.n Ka.apstad, nl. :Frans le Sueur en Hendricus Cock_ll 
Dit was dus in ooreenstemming met De Chavonnes se wet, met die 
verskil dat daarin slegs melding gemaak is van die ,predikant" 
van Ka-apstad, wat natuurlik nie 'n tweede predikant noodwendig 
uitgesluit het nie. In hierdie aanbevelings het die twee kerklike 
dienare seker nie 'n geringe rol gespeel nie. 

7 Sien Res. Pol. Raa!l 1737-1738 (15 Okt. 1737). C. 30, p. 305. 
8 lb!:d. 
9 lbid. 
10 Ibid. 
" Th·id. 
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Nog een keer in dieselfde jaar van wat ons miskicn kan noem 
hulle ontwaking, 1737, is die Skolarche geraadpleeg deur die Raad 
in verband met 'n applikant. Hulle moes nl. ondersoek instel of 
Jacobus Meijer, wat pas 'n maand tevore as ,ongepermitteerde" 
skoolmeester op hulle aandrang die skoolhou verbied is, en wat nou 
daarom a.ansoek gedoen het, die vereiste bekwaamhede besit om as 
onderwyser toegelaat te mag word.12 Dit is hom vergun alleen 
nadat die Skolarche dit by die Raad aanbeveel het, daar dit by sy 
ondersoek ,·,zijnde komen te blijcken dat denselven reedelijke 
beq uaamheden tot het schoolhouden besit.. "13 

Veel geleentheid om hulle invoed te laat geld i~; die Skolarehe 
egter nie gegun nie. Dit het tot 1743 geduur Yoorclat weer 'n 
applikant by die Politieke Raad aansoek gedoen hct om die reg om 
onderwys te mag gee. Vreemd genoeg is hy nie vir ondersoek 
by die Skolarche aanbeveel nie, maar by die Kerkraad.14 Hoe if' 
hierdie handelwyKe te verkla.a.r ? Ongetwyfeld kan ons dit nie. 
ten spyte van die ses jaar wat tussenin verloop het sedert daar 
laaste 'n aansoek van hierdie aard behandel is, daaraan toeskrywe 
dat die l{,aad onkundig was omtrent wat voorheen in so 'n geval 
gedoen is nie. Die destydse goewerneur was trouens dieselfde 
persoon, te wete Hendrik s,vellengrebel, wat in 1737 as tweede 
persoon in die goewernernent as skolarch gedien het. Dit is meer 
waarskynlik dat die Politieke Raad ingesien het dat die predikante 
tog maar die geskikste persone was om die ondersoek te lei, te 
meer daar dit hoofsaaklik betrekking gehad het op die godsdienstige 
gesindheid van die a pplikant. 

Vanaf 1743 tot 1777 is dan ook die aahsoekc van aspirant
Hkoolmeesters in die hande van die Kerkraad gestel, met die opdrag 
om die kandidate te ondersoek en dan die Raad van advies te dien. 
Slegs in drie gevalle is hicrop uitsondering gemaak, wanneer die 
Raad nl. die aansoeke ~;elf oorweeg en afgehandel het sonder om die 
advies van die Kerkraad in te win. So is Johannes Pool in 
Februarie 17 56 deur die Politieke Raad sonder meer toegelaat om f}y 
aangevraagde skool aan die Kaap te mag open.15 Hierdie geva.l 
verdien egter speciale vermelding. Pool was nl. tot hiertoe onder
ling van die gemeente Swartland, en waarskynlik nie onbekend 
by die-Raad nie, \Va.t 'n groot seggenskap gehad het in die aanstelling 
van hierdie kerklike dienare. Geen wonder dat die Raad 'n 
verdere ondersoek oorbodig gevind het bloot op aanbeveling van 
die Sekunde, Sergius Swellengrebel, wat ,in qualite als eerste 
Scholarch " te kenne gegee het dat Pool volkome in Rtaa.t iR om te 
doen waa.rtoe hy hom by hulle aangemeld het.16 In sy aanf:loek 

12 Sien Res. Pol. Rcwcl1737-1738 (l!l Nov. 1737), C. 30, p. 357; Requesten 
en Nominatiiin 1737-1738, C. 238, No. 39. 

13 Res. Pol. Raacl 1737-1738 (26 Nov. 1737), C. 30, p. 365. 
,. Sien ibid. 1743 (25 l\laart), C. 35, p. 244. 
15 Sien ibid. 1756 (23 Febr.), C. 48, p. 136. 
1& lbid. 
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het hy getuig dat hy 'n belyer is van die Christelike geloofP 'n 
getuienis wat in sy geval as voldoende geag is. 
. Jacobus Meijer is onder soortgelyke omstandighede in Oktober 
1764 sonder verder raadpleging deur die B,aad· toegelaat ,in over
weeging genoomen '"eesende, dat denzelven niet alleen goede 
bequaamheden tot het onderwijsen der Jeugd is besittende, maar 
daarneevens ook Lidmaat der kerke alhier komt te zijn" .18 Hieruit 
is ook andermaal duidelik wat die Politieke Raad van 'n onderwyser 
verlang het : lidmaatskap van die Kerk sowel as bekwaamheid om 
onderwys te kan gee. Die handelwyse van die Regering in 
verband met die onmiddellike goedkeuring van Meijer kan miskien 
verder daaruit verklaar word dat hy moontlik dieselfde persoon 
was wat, soos reeds vermeld, sewe-en-twintig jaar tevore deur die 
Skolarche ondersoek, bekwaam gevind en deur die Regering toe
gelaat is om 'n skool te open. Dit kan wees dat hy intussen sy 
skool gestaak het en nou begerig was om dit opnuut te begin. 
Waarom ook in die geval van Willem Pool, wat in December 1764 
deur die Raad toegelaat is,l9 'n uitsondering gemaak is, is vir ons 
nie duidelik nie. In die geval van sy so pas behandelde naam
genoot Johannes Pool kon nog aangevoer word dat hy 'n god
vTesende kerkdienaar was ; maar wat was nou eintlik vVillem se 
speciale verdienste ~ . 

Dit staan nie aangeteken dat die Kerkraad beledigd gevoel 
het omdat hulle in hierdie drie gevalle oor die hoof gesien is nie. 
Tog lees ons in die Notule van die Kerkraadsvergadering van 4 
Maart 1765, dus nadat die laasgenoemde twee here ·reeds 'n geruime 
tyd finale toestemming van die Regering ontvang het, dat hulle 
die skoolmeesters Wiflem Pool en Peter20 Meijer, ,naar behoorlijke 
onderv~aaging", bevind het ,in staat te zijn tot waarne~ming 
hunner schoolen" .21 Ook in hierdie twee gevalle het die onder
wysers hulle aan 'n ondersoek deur die Kerkraad ingestel onderwerp, 
al was dit dan ook nadat hulle reeds werksaam was. 

Met die uitsondering van hierdie drie genoemde persone is al 
die applikante gedurende genoemde jare vir ondersoek by die 
Kerkraad aa.nbeveel met die versoek om dan aan die Politieke 
R<1ad verslag te doen aangaande hulle bevindings, en of dit raad
saam is om die versoek toe te staan al dan nie. In hulle opdrag 

17 Sien Beque.sten en Norninatien 1756, C. 255, No. 78. 
18 Res. Pol. Raad 1764 (16 Okt.), C. 56, p. 404; Vir sy rekwest sien ook 

Uopwsten en Nominatien 1764, C. 263, No. 173. 
19 Sien Res. Pol. Rand 1764 (18 Dec.), C. 56, p. 447; sien ook Bequcsten 

en Nominatien 1764, C. 263. No. 199. 
2 " Hier moet blykbaar 'n font ingesluip het, want sowel in sy rekwest as 

in die Notule van die Politieke Raad word sy naam as Jacobus aangegee. 
Dat hier dieselfde persoon bedoel word, vermoed ons op grond da~trvan dat 
hierdie Meijer reeds besig was met skoolhou toe hy ondersoek is deur die 
Kerkraad, terwyl ons weet dat Jacobus Meijer enige maande vantevore 
toegelaat is sander clat hy deur die Kerkraad ondersoek is. Miskien was 
Peter sy tweede naam, en is hy deur sommige op claardie namn genoem. 

21 Sien Res. Kerkractd Kaapstad 1758-1769 (41\iaart 1765), K.R. 6, p. 194. 
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aan die Kerkraad word tlie aard van die ondersoek in die meeste 
gevalle nie nader omskrywe nie. Soms is hulle wel gevra om ook 
'n kandidaat se godsdiensoortuigingR nader te ,wete .te kom,22 maar 
in die meeste gevalle word slegs vermeld dat hulle geexamineer 
moes word ,noopens derRelver beqnaamheijd in't onderwijsen 
cter Jeugd" .23 

Dat die Kerkraad nie sy plig in hierdie opsig verwaarloos het 
nie, maar 'n grondige ondersoek ingestel het, nie net na die vakke 
deur 'n kandidaat aangebied nie, maar ook in verband met sy 
geloof, blyk uit die verslae deur hulle aan die Raad gedoen. In 
al die gevalle word in die eerste instansie vermeld dat die kandidaat 
lidmaat van die kerk is. So moes Uijttema dit nl. ontgeld omdat 
hy nie lidmaat van die kerk was nie. Hy is derhalwe ,als daartoe 
volstrekt onbequaam sonder verder examen weggezonden".24 

In sonnnige gevalle is die vakke waartoe die kandidaat speciaal 
in staat gevind is, vermeld. In die geval van Adam Tas is dit b.v. 
bevind dat hy die nodige bekwaamhede besit , ,om de jeugd, soo in 
het leesen, schrijven, cijfferen etc. een behoorlijke onderwijsinge 
te kunnen geven". 25 

Vir Alexander de Cok, Jacobus 1\'Iaurits en Job J~wobsz. het 
volgens die Kerkraad as besondere aanbeveling gegeld dat hulle 
tydens ondersoek ook in sing bekwaam geblyk het. De Cok is 
nl. in staat gevind ,om de jeugd in de gronden van den gods
dienst, als mede in het schrijven, cijferen, leesen, singen etc. te 
kunnen onderwijzen" ,26 terwyl die ander twee ,goed genoegen 
quamen te geeven", nie alleen rakende die godsdiens, ,maar ook 
omtrent het schrijven, cijfferen, singen, en wat verder in de persoon 
van een schoolmeester vereijscht werd" .27 

In die meeste gevalle egter ·word net vermeld dat hy 6f ,de 
vereijschte bequaamheden " 6£ ,goede bequaamheden " 6£ ,de 
vereijschte capaciteijten " besit 6f ,capabel " is om as skool
meester toegelaat te mag word. 

Die Kerkraad het dan ook besluit om sy invloed en die erkenning 
wat hy van staatswee geniet het, ten beste te gebruik. In Januarie 
1754 het hulle dit nodig geag om stappe te doen om die geraa.s 
deur skoolkinders in die kerk gemaak stop te sit.28 Hulle het 
verder nie kans . gesien om die versoek van 'n ongepermitteerde 
skoolmeester om oogluikend toegelaat te mag word, toe te staan 

22 Sien b.v. Res. Pol. Raad 1743 (25 Maart), C. :Iii, p. 244. 
23 Ibid. 1753 (ll Dec.), C. 45, p. 284. 
"Res. Kerkr. Kaapstad 1749-17.58 (7 Jan. 1754), K.R l'i, p. 140; Res. 

Pol. Ra.ad 1754 (22 .Tan.), C. 46, p. 79. 
25 Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (5 Okt. 17i\O), K.R. 5, p. 37. Him·die 

Adam 'l'as, van wie ons weer later verneem as laaste ondertekenaar van die 
petisie van die skoolmeesters van 17;)3, was die oudste seun van die ,his
toriese" Adam Tas. Sien artikel dr. Franken, Adam Tas en sy Famielie, 
Die Huisgenoot, DI. XI, No. 237 (1 Okt. 1926), p. 33. 

26 Res. Pol. Raad 1745 (1 Julie), C. 37, p. 218. 
27 Res. Kerkl-. Kaapstad 1749-175R 17 .Tan. 1754), K.H. 5, p. 141. 
28 Ibid., p. 139. 
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nie, maar het verkies om hierin ,op te volgen de orcb:e door de 
Regering alhier deswegens gestatueert" .29 Dit is tronens op hulle 
aandrang dat die Kommissaris Politick in 1767 be lowe het om dit 
by die Politieke Raacl aan te beveel dat slegs 'n heperkte getal 
onderwyserR aan die Kaap toegelaat moes word.30 

Tog was die Skolarche ook gedurende hier·die jare nie heeltemaal 
aan die vergetelheid prysgegee nie. Toe die ,gepriviligeerdc 
schoolmeesteren" in November 17:33 dit noodsaaklik geag het om 
klagte aangaande ongepermitteerde meesters by die Raad in te 
dien, is die ondertekenaars van die petisie gelas om die name van 
die oortreders aan die ,Heeren Scholarge deser plaatse " te oor
handig.31 

In 1779 vind die meesters hulle genoodsaak om die klag van 
1753 te herhaal. lVIaar die slag wend hulle hulle in die eerste 
instansie tot die predikante van die Kaapse gemeente, wat, as voor
spraak vir die veronregtes, die klagskrif op hulle beurt by die 
Politieke Raad in~dien het.32 Laasgenoemde het dit toe goed
gedink om andermaal die Raad van Skolarche 'n aktiewc rol te 
laat speel deur die ondersoek in die saak aan hulle op te dra.33 
Belangryk is die verandering wat nou in die samestelling van die 
Raad van Skolarche gekom het. Die Politieke Raad noem nl. 
as Skolarche : die Kommissaris Politick, die predikante en ,den 
thans burgersweegen fungeerende ouderling" .3~ Waar dit vroeer 
saamgestel was uit twee regeringsambtenare en twee predikante, 
is hierin nou 'n dominerende posisie aan die geestelike element 
toegeken. 

lVIet hierdie, wat ons feitlik kan noem, her-in-die-lewe-roeping 
van die Skolarche begin hulle 'n nuwe fase in hulle geskiedenis, 
en word die Kollege verhef van een wat gedurende 'n geruime tyd 

• net in naam bestaan het, tot een wat bestem was om ook in die 
praktyk groot werk te verrig en invloed nit te oefen. In hulle 
belangryke rapport van 2 September 1779, die eerste van sy soort 
in verband met onderwysaangeleenthede aan die Kaap, waag hulle 
dit o.a. om die Regering te versoek ,dat zij als scholarchen mogen 
werden gequalificeerd, om, wanneer aan hun iets ter verbeetering 
omtrent de Schoolen in't generaal, mogten voorkomen, als 
dan daartoe de nodige ordres te stellen, en dat de resp.'·e School
meesters mogen werden geordonneerd, daaraan behoorlijk t'obe
dieeren".35 Was dit baie gevra ~ Tog vind ons dat die Politieke 
Raad, waarskynlik beetgepak en vertroue ingeboesem deur die 
grondige manier waarop die Skolarche die saak aan hulle opgedra, 

29 Sien Res. Ke1·k1·. Kaapstad 1758-1769 (4 Mei 1767), K.R. 6, p. 243. 
••Ibid., p. 244; ibid. (1 Junie 1767), p. 247. 
31 Sien Res. Pol. Raad 1753 (27 Nov.), C, 45, p. 27fi. 
32 Sien ibid. 1779 (6 JuJje), C. 71, p. 314. 
33 Ibid., p. 317. 
"'Ibid. 
35 RP.•. Pol. Raad 1779. (2 Sept.), C. 71, p. 366. 
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aangepak het, en die uitvoerige rapport wat hul uitgebring het, 
hierdie uiters belangryke, gevraagde koncessie toegestaan het.36 

Die belangrykheid van hierdie vergunning is nie maklik te om·skat 
nie. Dit het eenvoudig beteken 'n decentralisasie van mag in 
verband met die reeling van onderwyssake. Die Politieke Raad 
het hiermee afstand gedoen van 'n funksie wat sover uitsluitlik 
deur hom behartig is, ten gunste van 'n kollege wat in die besonder 
rlaannee bolas is. Soos te verwag dus, is alle verdere aansoeke 
van aspirant-skoolmeesters hierna in hande van die Skolarche 
geplaas om die nodige ondersoek in te stel. Die finale toestemming 
tot die gee van onderwys het egter nog by die Politieke Raad bly 
herm;,37 

Dit het dus duidelik geword dat die finale verlening van die 
reg om 'n skool te mag open sonder uitsondering berus het by die 
Politieke Raad. Wat die ondersoek van onderwysers betref, 
het die Raad hom egter sover bekend tydens die jaar 1737 laat 
lei deur die Skolarche en tussen die jare 1743 en 1777 op 'n paar 
uitsonderinge na deur die Kerkraad. Hierna het die Skolarche 
weer op die voorgrond getree. Tot 1779 het alle mag in verband 
met bepalings rakende die onderwys nitsluitlik by die Politieke 
Raad berus, met terloopse erkenning van die invloed van die kerk, 
maar sedert 1779 is clit ook aan die Skolarche toegestaan om 
orders wat hulle nodig mag ag, op te stel. Ons sal later sien dat 
die Skolarche tog nog na die Politieke Raad gegaan het om hulle 
verordeninge af te kondig om daar sodoende krag byte sit. Neem 
ons nou nog in aanmerking dat driekwart van die Skolarche kerklike 
dienare was, dan kom ons tot die gevolgtrekking dat daar in hierdie 
tycl 'n wedersydse erkenning was tussen Kerk en Staa.t wat betref 
die saak van rlie onderwys. 

36 Res. Pol. Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, p. 371. 
37 Sien o.a. Res. Pol. Raad 1781 (13 Maart), C. 73, p. 168 en ihid. 1782 (18 

Fehr.), C. 74. p. 27:1. 
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HOOFSTUK VIII. 

SLICHER EN DIE LATYNSE SKOOL, 1714-1729. 

'n Ba.ie belangryke openbare skool-trouens die eerste van sy 
soort-is ,in die loop van 1714 aan die Kaap geopen. Dit was die 
Latynse Skool met Lambertus Slicher as rektor.1 

Van hierdie eerste s.g. meester in die klassieke by ons, se lewe 
voordat hy sy' belangryke betrekking hier aanvaar het, het ons 
heelwat te wete gekom. Sedert die jaar 1706 was hy in die 
moederland predikant te Lillo, waar hy egter baie moeilikhede en 
teenkanting van die kant van die Kommandeur daar ondervind 
het, met die gevolg dat hy vir 'n tyd lank uit sy gemeente afwesig 
was. Toe hy later besluit het om terug te keer, het die Klassis 
van Tholen en Bergen op Zoom, waaronder hy geressorteer het, 
hom gelyk gegee en "met eenparigheijt van stemmen ", aan
beveel om hom "wederom tot den heijligen dienst, in voornoemde 
gemeijnte toe te laten ".2 Dog aangesien intussen "vele animo
siteijten" teen hom ontstaan het., ,ende de Commandeur aan 
de andere kant alles aanwendende " om hom "spijt aan te doen ", 
het hy in die begin van 1713 dit raadsaam geag om sy ontslag by 
die Klassis aan te vra, wat hom t.oegestaan is.3 Hierna het hy hom 
enige tyd opgehou in Zuid-Beveland, waar hy die dienste vir ver
skeie predikante waargeneem het.4 Beslis gunstig is die testi
monium wat deur laasgenoemdes aan hom uitgereik is, onder 
datum 19 Maart 1714. Van sy besondere talente word hierin 
melding gemaak. Hy het dikwels "met zeer groote stigtinge en 
genoegen, den predikdienst en aankleeven van dien . . . waarge
nomen, en door zijn zonderlinge beq1wamheden5 veel vrugt gedaan".6 

Sy bekwaamhede was egter nie beperk tot godsdienstige sake nie. 
Nie aileen het hy 'n grondige kennis gehad van die "Goddelijke 
waarheeden " nie, maar het hy ook daarvan blyke gegee dat hy 
.,ook in die wetenschappen ervaren is ... als daar zijn de wijs
begeerte, kennis van talen en outheeden, zo der Latijnen en Grieken, 
a.Js der Hebreen".7 Hier blyk reeds sy bekwaamheid vir die werk
saamhede waartoe hy later aan die Kaap geroepe sou word. 

1 Sien Res. Pol. Raad 1719-1720 (21 Maart 1719), C. 14, p. 28. 
2 Brief Lambertus S1ioher, Kaapstad-Kl. Arnst. (17 Junie 1718), Brieven 

van Kaa.psche Kerken aan Glassis Amst. 16.55-1747, Cl. 65. 
3 lbid. 
4 Ibid. 
"Ek kursiveer. 
6 By1aag by brief S1icher-Kl. Arnst. (18 Junie 1718), Brieven van Kaa.psche 

Kerken aan Glassis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 
7 Ibid. 
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Vervolgens het hy ,van alle levensmiddelen ontbloot zijnd~ ", 
besluit om hom qa Oos-Indie te begewe om daar 'n bestaan te 
probeer vind. Dog nadat hy as marine-officier in diens van die 
Kompanjie gegaan het en met die skip ,'t Vaderland getrouw" 
in 1714 in die Kaap aangekom het, 8 het hy kennis geneem daarvan 
dat dit nie kon geskied sonder die toestemming van die bewind
hebbers en van die Klassis van Amsterdan nie 

Tot sy geluk egter het die destydse goewerneur hier hom reeds 
in die vaderland geken, en so is dit dan dat hy nog in 1714, die 
jaar van sy aankoms aan die Kaap, deur die goewerneur, met sy 
,ellendigen staat bewogen zijnde ", aangestel is ,om onder den naam 
van Rector, het opzigt over de Scholen te hebben". 9 

Hierdie man, voortaan bekend onder die 
1ma~ 'van ,rektor" 

in die Latynse skool deur hom opgerig, was bestem om vir 'n 
tydjie ten minste 'n vername rol te speel in onderwysaangeleent- . 
hede in die hoofstad. · 

Dat hierdie skool geen geringe rol gespeel het in die totstand
koming van die wet van 1714 nie, getuig die feit dat dit herhaaldelik 
daarin vermeld word. Ons herinner slegs daaraan hoedat in die 
aanhef van die wet genoem word dat dit 'n wet i& waarvolgens 
die ,rector " en ander me:esters hulle sal moet gedra. Hier is 
sonder twyfel bedoel die rektor van die Latynse Skool. Ook is 
melding gemaak van watter boeke die ,rector " en skoolmeesters 
in die Latynse en ander skole moes gebruik. In verband met die 
Latynse skool, die enigste waarin ook 'n ondermeester werksaam 
sou wees, is speciaal neergele wat die verhouding tussen die rektor 
en die ondermeester sou wees in verband met die hoor van lesse. 
Die rektor sowel as die ander meesters moes die formulier onder
teken. Ook die basis waarvolgens die skoolgeld in die Latynse 
skool tussen die rektor en ondermeester verdeel sou word, is vas
ge!e. Tot sover die vermelding van die rektor en die Latynse Skool 
in De Chavonnes se wet. Wat die skoolgeld betref, wou Slicher 
egter 'n verdere bepaling daarin sien. Volgens De Chavonnes sou 
hy wel twee-derdes en die ondermeester een-derde van die skoal
geld deur die leerlinge maandeliks betaal ontvang, maar die wet 
het nie nader bepaal hoeveel van elke kind hiervoor gevorder kon 
word nie, maar slegs verwys na die bestaande gebruik. Op die 
versoek van Slicher ,dat een vaste prijse mogt werden beraamt, 
wat gelt ider kind voor't leeren van't A.B.C. Spelde, Leesen, 
Schrijven, Cijferen en 't Leeren der Latijnse taal, maandelijks 
zoude betalen, als mede dat mogt weeten, ten wiens voordeele, 
de boeken, pennen en papier, aan d_e zelve kinderen zoude verstrekt 
ofte vercogt werden ",is op hierdie saak, sover dit die Latynse skool 
betref, by wyse van 'n am pliasie tot die wet van 1714, verder lig 

8 Sien Res. Pol. Raad 1719-1720 (21 Maart 1719), C. 14, p. 28. 
9 Brief Slicher--ds. Wiltens, Arnst. (18 .Junie 1718), Brieven van Kaapsche 

Kerken aan Olas8'is Amst. 1655-1747, Cl. 65; sien ook brief Slicher-J{l. Arnst. 
( 17 .Junie 1718), ibid.; Res. Pol. Raad 1719-1720 (21 Maart 1719), C. 14, p. 28. 
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gewerp.10 Hieruit leer ons wat die skoolgeld m die Latynse 
skool was. Elke kind moes maandeliks vir die leer van die A.B.C. 
'n !. vir spel en lees !, vir lees, skrywe en cyfer l en vir Latyn It 
Ryksdaalder betaal. As iemand van enige privaatonderrig buite 
die skoolure gebruik wou maak, kon die rektor in so 'n geval egter 
;;elf vorder , 't gunt hij oordeelt redelijk te zijn ". Enige voor
deel verbonde aan die verkoop van boeke, penne of papier sou die 
rektor vir homself mag toecien,11 'n gebrnik wat ook in die moeder
land nie vreemd was nie.12 

Uit hierdie ampliasie is die -vakke en die aard van Slicher se 
,-;kool ook nader te bepaal. Daarin is naamlik onderwys gegee 
in spel, lees, en skrywe van die Nederlandse taal, asook in reken
kunde en in die eerste beginsels van die Latynse taal. Hoewel 
godsdiensonderwys hier nie vermeld word nie, waarskynlik omdat 
dit as vanselfsprekend in clie dae was en gratis sou geskied, kan ons 
aanneem dat ook die onderwys daarvan sy regmatige plek in die 
skool van Slicher ingeneem het, te meer daar ons reeds verneem het 
van sy succesvolle loopbaan as predikant in die moederland. 

Met die uitsondering dat Latyn ook by hom op sy roostBr van 
werksaamhede verskyn het, het hierdie skool nie 1adikaal verskil 
van die gewone laer skole nie. Ons sou clit ook nie juis aR 'n ,hoer" 
skool kan bestempel nie, alhoewel dit 'n besondere statns geniet 
het, soos De Chavonnes se skoolorder dan ook bevestig. 

Blykens die herhaalde vermelding in genoemde skoolorder van 
'n ondermeester naas die t•ektor, is vas te stel dat die Latynse 
skool. reeds in sy aanvangsjare van 'n tweede onderwyser voorsien 
was. Dit is egter nie so maklik om met sekerheid vas te stel wie 
hierdie werk in die beginjare waargeneem het nie. Uit die 
Generale JIIonsterrollen is wel af te lei dat reeds voor 1715 as sodanig 
werksaam was Jan Jacobsz. Lievens13 aangesien sy naa.m aange
teken staan net na die van Lambert Slicher, ,rector aan die Scholen". 
Lievens word egter slegs vermeld as ,schoolmeester aan de Caab " 
en nie juis as ondermeester in die Latynse skool nie.14 Hierdie 
werk het hy bly waarneem tot in 1719,15 waarna hy in hierdie 
hoedanigheid opgevolg is deur Adolf Hofman van Batavia.16 

. 1o Sien ampliasie op Skoolordonnansie van 1714, Origineel Pla.caa.tboek 
1714-1734, C. 682, p. U6. 

11 Ibid. 
12 Sien Douma, H., De ontwikkeling van het Lager Onderw\js in Nede1·/a.nd, 

p. 43. 
1s Soms ook aangeteken as Liewes en as Lieuwes. 
u Sien Generale Monsterrollen 1701-1715, V.C. 40, p. 272. As ons egter 

in aanmerking neem dat ook Adolf Hofman wat in aile waarskynlikheid vir 
Lievens as ondermeester opgevolg net. bloot as ,schoolmeester" aangeteken 
is, terwyl ons van hom seker weet dat hy as ondermeester in die Latynse 
Skool gewerk het, dan het ons reg om te \'crmoed dat. Lievens ook hierdie 
hoedanigheid beklee het. 

1& Sien Genemle Monster1·ollen 1716-1725, V.C. 41, p. 3 (1716), p. 3 (1717) 
en p. 3 (1718). 

1o Sien ibid., p. 3 (1719); Requesten 1723, C. 230, No. 22. 
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Aangesien <lit die enigste instelling van sy soort aan die Kaap 
was, kan ons ons maklik voorstel dat verskeie van die meer gegoede 
ingesetenes van die stad, en moontlik ook Yan die bnitewyke, 
van hierdie skool gebrnik gemaak het om hulle kinders wat reed~ 
die gewone laer skole deurloop het, 'n verdere mate van onderwys 
en wel in die Latynse taal te laat genietP Dit wil voorkom 
asof van hiCI·die gele(intheid nogal gretig gebrnik gemaak is en 
asof die Rkool teen 1720 ny clruk besoek iH. So het Slicher in H~; 
hoedanigheid aR ,rector der Caabse Schoole " homself genoodsaak 
gevocl om aan die Politieke Raad mee te deel hoedat, denr die 
,geRtadige aanwas en toevloet van die jonge kinderen en leer
lingen, die dagelijk:-; ter schoole worden bestelt ", die banke en 
tafels wat reeds in ,gemelde schoolc" was onmoontlik Yoldoendc
kon wees om aan almaal ,bequame" sitplekke te gee, en dat dit 
derhalwe noodsaaklik was dat die tafels, banke en inkko~ers met 
nuwes vermeerder moes word.18 Hy het dan ook versoek dat 
hierdie benodighede deur die Kompanjie aan hom verstrek moes 
word ; wat hom dan ook deur die Raad toegestaan iR.19 

Nog in dieselfde jaar het hy hom vir 'n t.weede maal by die 
Raad aangemeld en nogeeus sy verleentheid weem; die besondere 
toestroming van leerlinge aan hulle bekeml gemaak. By hierdie 
geleentheid het dit geblyk uat hy ,zeuert drij a vier maanden van 
wegen de toevloet der kindereri" nie in staat was om benewens 
die skoolmeester wat hom toegese was, die skool waa.r te neem nie 
en daarom genoodsaak was om 'n derde een te gebruik. Aan
gesien hierdie persoon onlangs deur die Kompanjie vir ander 
werk geneem is en hy (Slicher) ,geerne na zijn uijterst~ vermogen 
aJles zoude aanwenden wat mogelijk is om te bezorgen dat zijne 
leerlingen . . . . . . . na hunne capaciteijt wierden onderwezen ", 

·wend hy hom tot die Regering en neem hy die vryheid om hulle 
ootmoediglik te versoek ,de goetheijt geliefden te hebben om hem 
van wegen d.E.E. Compagnije nog ijmant tot medehulp toe te 
staan."20 Hy het selfs by hulle iemand hiertoe aanbeveel in die 
persoon van Jan van de Capelle van Zuijdpolsproek, 'n soldaat 
op die skip ,Blijenberg" wat toe in die baai gele het; hy was 
voorheen skoolmeester ,op die kust Cormandel ".21 Hoewel 
hy hulle verder meegedeel het dat die getal leerlinge in sy skool 
toe meer as tweehonderd getel het, was die Politieke Raad egter nie 
geneig om o~erd1e versoek van hom toe te staan nie. Ons 
lees dan ook nooit van 'n derde officiele onderwyser in die Latynse 
Rkool nie en die skikking waarvan so ewe sprake was toe daarin 
wel gedurende enige maande 'n derde meester werksaam wai'!, 
was maar van tydelike aard. 

------------------------------------
17 Ons herinner daaraaa dat. diP vakke van die gewone laer skole ook 

iu hi01·clie skool onclerrig is. 
18 Sien Res. Pol. Raad 1720-1721 (13 Aug. 1720), C. 15, p. 178; Requesten 

1720, C. 227, No. 85. 
1 9 Sien Res. Pol. Rctad 1720-1721 (13 Aug. 1720), C. 15, p. 179. 
2° Requesten 1720, C. 227, No. 125. 21 Ibid. 
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Soos uit bogenoemde duidelik geword het, het die Latynse 
skool van Slicher wel deeglik tye van bloei geken ; tog het ons geen 
direkte bevestiging gevind vir Theal se bewering waar hy konstateer 
dat ,; pupils from any part of the colony were taken into the 
rector's house as boarders."22 

Dat Lambertus Slicher as onderwyser 'n besondere statm; 
geniet het, getnig reeds die feit dat hy as ,rektor " bekend gestaan 
het ter onderskeiding van die gebruiklike benaming van ,meester". 
Hy is verder van sy kollegas daarin te onder;;kei dat hy behalwe 
die skoolgeld van sy leerlinge, van die Regering 'n verderevergoeding 
ontvang het, wat reed;; op 30 April 1715 verhoog is tot twintig 
guldens per maand, uit konsiderasie dat hy sy werk tot voldoening 
van die Raad waargeneem het.23 

Ons meen derhalwe dat hy as sodanig 'n invloedryke persoon was, 
wie se aanbevelings en sienswyses selfs nie deur die Goewerneur en die 
Ra.ad lig geskat sou gewees het nie. Ons sou hom seker met 'n mate 
van reg as 'n soort van ,Superintendent van Onderwys" vir daardie 
tyd kan beskou. Dit is nie onwaarskynlik dat sy bedrywighede nie 
beperk was tot sy eie skool nie'. Hoewel hy in meeste van die 
officiele stukke gewoonweg vermeld word as ,Rector der Schoole," 
en ook soms genoem is ,Rector der Caabse Schoole,"24 het ons 
hom by twee geleenthede aangeteken gevind as , ,rector aan de 
scholen" en as ,rector van de scholen" respektiewelik.25 In twee 
briewe, een aan die kerklike owerhede en een aan 'n predikant in 
die Moederland gerig, noem hy homself selfs ,rector met opzigt 
over de scholen."26 Die moontlikheid is selfs nie uitgesluit dat hy 
in 1720 toe hy, soos reeds aangedui, by die Regering om skoolbe
nodighede aangeklop het, dit in die hoedanigheid as iemand met 
opsig oor die skole gedoen het. Ons word in hierdie gedagte gesterk 
as ons opmerk dat hy naas ag of tien banke en vyf of ses inkkokers, 
ook versoek het om twee skryftafels,27 wat moontlik vir afsonder
like skole bedoel was. Die beswaar mag geopper word dat hy nie 
supervisie sou kon beoefen het nie aangesien dit by die skolarche 
thuisgehoort het. Ons moet egter nie vergeet dat Slicher moontlik 
in hierdie posisie gestel is reeds voordat De Chavonnes deur sy 
skoolorder 'n Raad van Skolarche in die lewe geroep het. Ons het 
verder ook reeds die moontlikheid aangetoon dat hierdie Raad 
blykbaar nie onmiddellik in die praktyk begin funksioneer het nie. 

Ten spyte van die blykbare gewildheid van sy skool en die ge-

22 Thea.!, H1:st. of S.A. bejo1'C 1795, II, p. 407. 
23 Sien Requesten en Memorien 1722, C. 229, No. 68. 
24 Sien Res. Pol. Raacl 1720-1721 (13 Aug. 1720), C. liJ, p. 178. 
25 Sien Generale Monsterrollen 1701-1716, V.C. 40, p. 272 en ibid. 171H-

1725, v.c. 41, p. 1 ( 1722). 
26 Sien brief Slicher-KI. Amsterdam (17 Junie 1718), Brievenvan Kaapsche 

Ke1·ken aan Glassi8 Amsterdam 1655-1747, Cl. 65 en brief Slicher-ds. "\Viltens 
(18 Junie 1718), ibid. 

27 Sien sy ,J\Iemorie" wat genoen1de rekwest vergesel het. Requ.esten 
1720, C. 227, No. 85. 
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volglike groot toeloop van leerlinge wat dit te beurt geva.l het, was 
Slicher nie genee om van sy ou beroep, die leraarsamb, vir altyd af 
te sien nie met die gevolg dat hy besluit het om verlof te vra om 
weer te mag preek. Hy het derhalwe aan ds. D' Aillij aangebied om 
soms vir hom 'n preekbeurt waar te neem, maar laasgenoemde was 
nie by magte om sonder die toestemming van die owerhede sy 
versoek toe te staan nie. Vandaar sy versoek aan sowel die Klassis 
van Amsterdam as aan die Politieke Raad gerig, om by die Bewind
hebbers aan te vra dat hy as predikant in diens geneem mag word, 
,het zij om alhier als tweede predijkant te blijven, of verder na 
Indien verzonden te \vorden,"28 nadat hv hulle daaraan herinner 
het hoedat hy reeds die amb in die vade~land beklee het en selfs 
eers as proponent en later as predikant opgetree het in gemeentes in 
Amsterdam, en ,aan zommige vrij veel genoegen hebbe gegeven."29 

Die feit dat dit hom onverskillig was of hy plaaslik aangestel 
word of wei elders, wil dit laat voorkom asof hy nie te veel waarde 
geheg het aan die voordeel wat sy skool vir hom afgewerp het nie; 
vandaa.r dat hy gereed was om sy skoolselfs heeltemaal te laat vaar. 
Miskien is die verklaring vir sy hande1wyse daarin te soek dat hy 
hom nog steeds meer aangetrokke gevoel het tot die beoefening 
van die lewensroeping waartoe hy homself in die eerste instansie 
bekwaam het. 

Desnieteenstaande verneem ons, bhkens 'n testimonium in 1718 
attn hom verstrek deur ds. D' Aillij, d;t hy in die afgelope vier jaar 
sy werk bevredigend waargeneem het.30 Sy versoek is toegestaan, 
nadat die Politieke Raad sy saak vir gunstige oorweging by Here 
XVII aanbeveel het ;31 hy sou nl. by voorvallende geleenthede, 
hetsy weens ongesteldheid van die gevestigde predikant of ander
~ins, die preekstoel mag beklim32-'n voorreg wat hom, tot die 
groot genoee van 'n groot menigte, vir die eerste maal te beurt geval 
het op 15 Julie 1721,33 

Hierdie nuwe bedrywigheid van hom, wat hom verskeie kere 
:,;y weg tot die preekstoellaat vind het,34 het hom egter nie verhoed 
om sy onderwyspligte verder wa.ar te neem nie, en hy het, die werk 
ook hierna nog steeds bly doen as ,rector der Scholen", blykbaar 
tot die grootste tevredenheid aan die kant van die autoriteite.35 

28 Brief Slicher-Kl. Arnst. (17 .Junie 1718), Brieven van Kaapsche Kerken 
nan 0/.assis Amst. 165ii-1H7, C. 6iJ; Re8. Pol. Raad 1719-1720 (21 Maart 
1719), c. 14, p. 20. 

29 Ibid.; sien ook Re.qu.Mien en M.emorii!n 1719, C. 226, No. 18. 
30 Sien bylaa.g brief Slicher-Kl. Arnst. (17 Jnnie 1718), Brieven van 

K.aupsche Kerken aan Clns8i8 Amst. 1655-1747, Cl. 65. 
31 Sien Res. Pol . .Ra,ad 1710-1720 (21 l\faart 1719), C. 14, p. 29. 
32 Sien Brieven van Heren XVII naar Ind,ie (16 Julie 1720), K.A. 464; 

Res. Pol. Raad 1721.-1722 (10 Junie 1721), C.16, p. 39. 
33 Sien Dagmgister 1718-1724 (15 .Junie 1721), C. 60.5, p. 468. 
34 Sien Reque8ten en M'emorien 1720-1721, C. 228, No. 96. 
" 5 Sien testimonium van Kerkraad Kaapstad as bylaag by brief Slicher

.KI. Amst.. (24 .Tan. 1724), B1'1'et·en van Ka.apschc Kerken aan Classis· Amst. 
1655-1747, Cl. 63. Hy maak by hierdie geleent.heid met vrymoedigheid 
gebruik van 'n getuigskrif reeds vroeer uitgereik. 
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Sy vergocding is intussen egter nie verhoog nie, maar hy het. 
nog steeds van die Regering geniet "}n toelaag van twintig guldens 
per maand, wat hy ontvang het howe en behahve die skoolgeld van 
RY leerlinge.36 

Met sy skool het dit teen 1722 blykbaar nie meer so voor die 
wind gegaan nie. want hy kla dat hy nie in staat is om met sy in
komste uit te kom nie, aangesien hy genoodsaak is om 'n baie hoe 
huishuur te betaal.37 

Hiernahetsymoeilikheid egter verdwyn. AR gevolg van gunstige 
berigte aangaande sy gedrag en belnvaamheid, het Here XVII die 
Politieke Raad gelas om hom, op eie versoek, 6f as gewone predikant 
met gewone tra.ktement aan te stel, 6f om hom as sodanig na Batavia. 
te laat gaan,38 waarop in Februarie l72B besluit is om hom tot 
tweede predikant in die Kaapse gemeente aan te :,;tel,39 in welke 
hoedanigheid hy in Maart 1723 deur ds. Johannes D'Aillij na 'n 
,deftige leerreden" bevestig is.40 In Junie 1723 i:; sy moeilikheid 
omtrent huishuur ook opgelos toe hom die lmis gegee is wat destyds 
deur die sieketrooster Jan Ma.hieu bewoon is, aangesien hy die 
eiena.ar was van drie of vier huise in die Tafelvallei, ,.en geen 
flchool is houdende."41 

Op 12 Jnnie 1725 mi die dood van ds. VanAken is on,; gewe:;e 
rektor deur die Politieke R.aad as predikant in Drakenstein aan
gestel,42 waar hy vroeg in 1728 verplig was om weens herhaalde 
ongesteldheid die preekdiens sittende waar te neem nadat 'n bankie 
in die preekstoel a.angebring is, aangesien ,.het lange staa.n gedurende 
den predikdienst hem eenigzints incommodeerde."43 

Met sy dood noeg in'uie maand Junie 173044 is die loopbaan 
beeindig van e(m van onR pionier-skoolmeesters, wat sy werk, as 
Latynse onderwyRer, seker nie onopgemerk gedoen het nie. 

Dit is met sekerheid vas te stel dat Slicher na sy aanstelliug 
tot predilmnt in 1723 nie meer die onderwyswerk waargeneem 
het nie. Nie alleen is hy, waar hy gewoonlik aa.ngedui is met 
die naam van ,.rektor", nie meer hierna in die officiele stukke 
by hierdie naam genoem nie, maar staan hy reeds in die .1l1onsten·ol.le 
va.n 1723 nie meer as sodanig aangeteken nie maar wel bloot as 
,.predikant ".45 

36 Sien Requeslen en Nominatien 1722, C. 229, No. 68. 
"Ibid. 
38 Sion Brieven van Hcren XVIJ naar lndie (17 Julie 1722), K.A. 464; 

Brief Slicher-Kl. Amst. (24 .Jan. 1724), Briwen van liaapsche Ker~·en oan 
f!la.~sis Arnst. 1655-1747, Cl. 65. 

" 9 Sicn Res. Pol. Raad 1722-172a (16 Febr. 172a), C. 17, p. {}04. 
40 Sicn Dagregister 1718-1724 (7 Maart. 172a), C. 605, p. ?:ll ; ReR. Kerkraad 

/{aapstad 171-9-1724 (1 Maart, 172a), K.R. a, p. 120. 
u Sien Res. Pol. Raad 1723-1724 (15 Junie 1723), C. 18, p. 205. 
42 Sien Not.ule Korkr. Drakenstein (15 Julie 1725), Aangoha.al Spoelstra. C., 

Bouwstoffen . .... , II, p. 444. 
43 Notule Kerkr. Drakenstein (4 Jan. 1728), ibid., p. 450. 
44 Sien Res. Pol. Raad 1730-1731 (13 .Tunic 1730), C. 25, p. U5. 
45 Sien Generale Monsterrollen 1716-1725, V.C. 41, p. 2 (1723). 
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Dit het egter nie beteken dat die skool onmiddellik gestaak is 
nie. Slicher se werk is nl. hierna waargeneem deur Adolf Hofman 
wat sedert 1719 by hom as ondermeester diens gedoen het. In 
hierdie hoedanigheid het hy nog in dieselfde jaar van sy ,bevor
dering " by die Politieke Raad met 'n versoek aangeklop. Hierin 
het hy die Raad daaraan herinner hoedat hy in die jaar 1719 in 
die diens van die Kompanjie getree het teen tien guldens per maand 
en sedert dien as ondermeester by Slicher werksaam was. Hy 
het ook daarop gewys hoedat as gevolg van Slicher se aanstelling 
tot predikant ,den gantschen last der schoole " op hom geval 
het. Hy het hulle gevolglik versoek om hom officieel te bevorder 
en hom 'n Rodanige vergoeding toe te Re as wat hulle mag goed
vind.46 

Hofman is dan ook dadelik van 'n ,onder schoolmeester " 
voorsien in die persoon van 'n sekere Johannes Swoigne van 
Rotterdam.47 Hoewel hy ook nou op sy beurt 'n meester onder 
hom gehad het, het Hofman egter nie in die onderskeiding van 
Slicher, om as rektor bekend te staan, gedeel nie. Hy is een
voudig aangeteken as , ,schoolmeester" .48 

Die Latynse skool het, daar dit reeds voor 1723 tekens van 
kwyning getoon het, nog tot 1728 waarskynlik 'n kwynende 
bestaan gemaak onder die genoemde twee meesters. In hierdie 
jaar het ook Hofman net. soos sy voorganger verkies om 'n kerklike 
amb te aanvaar, toe hy i1l. aangestel iR as krankebesoeker.49 

Hierna het Swoigne nog in alle waarskynlikheid die werk vir 'n 
tydjie aileen waargeneem, maar reeds in 1730 het ook sy naam as 
Rkoolmeester van die ]fon.sterrolle verdwyn. Dit was blykbaar 
die end van die Regering se Latynse skool aa.n die Kaap, en dit 
fiOU tot die einde van die eeu dunr alvorem; die werk deur ander 
voortgesit sou word. 

•• Sien Request.en 1723, C. 230. No. 22. 
·17 Ook geskrywe as Sinjeu en ns Soigne. Sien Uenemle 1'rlonsterrollen 1716· 

1725, V.C. 41, p. 2 (1723); ibid., p. 2 (1725); ibid., 1727-1739, V.C. 42, p. :1 
(1727). 

•s Sieu o.a. Ge11erale Monsterrollen 1716-1721), V.(). 4.1, p. 2 (1723). 
<OSien Generale Monsterrollen 1727-1739, Y.C. 42, p. 3 (1729). 

\ 
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HOOFSTUK IX. 

DIE GEWONE OPENBARE LAER SKOLE. 

Met die medewete van die owerhede het aan die Kaap bebalwe 
die Latynse skool ook nog gereeld 'n paar gewone laer skole bestaan, 
waarin die kinders van die ingesetenes onderrig ontvang in die 
gewone skoolvakke. Ook bierdie skole was, soos die Latynse 
skool, onderworpe aan die onderwysordonnansie van 1714, waarin 
die algemene administrasie daarvan vasgele is. 

Dit was die kwessie van die ondersoek en a.anstelling boof
saaklik van die meesters van bierdie skole wat ons in 'n voorgaande 
boofstuk behandel het. Daarin bet dit reeds duidelik geword dat 
die reg om so 'n skool te mag open aangevra. is by die Politieke 
Raad as hoogste gesagbebbers, ook in onderwyssake. Dit is 
trouens so vasgele deur De Chavonnes se wet. Dit is dan ook 
hoofsaaklik uit die aansoeke as gevolg biervan aan die Regering 
gerig dat ons te wete kon kom wie die persone was wat bierdie 
belangryke 'verk in die. hoofst.ad behartig bet, en watter vakke 
bulle in bulle skole gegee bet.l . 

Natuurlik is van almaal verwag om in die eerste instansie 
godsdiensonderrig op hulle rooster van werksaambede te plaas. 
Dit is trouens die enigste onderwysvak ten opsigte waarvan aan 
die onderwyser geen keuse gelaat is nie, want De Cbavonnes se wet 
het vereis dat by nogal baie aandag daaraan moes gee. Hierin 
moes hy die ouers behulpsaam wees en, soos reeds aangetoon, 
die kinders van jongsaf die Onse Vader, die Tien Gebooie, die 
Geloofartikels en verskeie geleentbeidsgebede leer. Ja, by moes 
selfs by die opening van die skool in die oggencl, en weer by die 
~luiting claaarvan elke clag, die kinders bierin onclervra. 

Dit baa.r geen verwondering dat bierclie uitdruklike bepaling 
ten gevolge gebacl bet dat die onclerwysers in bulle aansoeke soncler 
uitsondering almaal aangebied en beloof het om ook onderwys te 
.gee in die gronde van die ,Christelike religie ",2 of in die ,Hervormde 
Godsdiens ",3 of in ,die gronde 'van die Gereformeerde Religie ".4 

1 Die vakke is slegs by benadering vas te stel, aangesien ons in die meeste 
gevalle slegs verneem watter vakke die kandidaat aangebied het, of tot die 
gee van welke vakke hy by sy ondersoek bekwaam gevind is. Ons kan egter 
aanneem dat so 'n onderwyser dan wel uitvoering gegee het aan sy wens om 
'n skool te mag open, en wel in die vakke soos deur hom aangebied. 

2 Sien o.a. Re,s. Pol. Raad 1737-173S (19 Nov. 1737}, C. 30, p. 356, 
a Sien o.a. ibid. 1743 (25 Maart), C. 35, p. 243. 
•Sien o.a. ibid, 1745 (2 Maart), C. 37, p. 70. 
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Wat die res van die skoolvakke betref, het dit die onderwy::;er 
vrygestaan om sy eie keuse te maak. Hy was natuurlik genoodsaak 
om h.om te beperk tot vakke waartoe hy die nodige bekwaamheid 
besit het, aangesien hy hom hierin moes onderwerp a.an 'n ondersoek 
deur die Kerkraad of Skolarche waargeneem. 

As mees gebruiklike vakke het gedien lees, skrywe, en cyfer. 
Dit was die geval met twintig uit die dertig skole wat gedurende 
hierdie jare bestaan het. Hierdie twintig skole waarin hierdie 
vakke as onderwysvakke gedien 1?-et, is waargeneem deur die 
volgenqe meester'l : Isak van Est!; Jacobus Meijer,6 Nicolaas 
Mulder} ·Stephan us Buijs, 8 Herman us Paasen, 9 Adam Tas,1° 
.Jphanries~Qol,11 Johannes Krugel,l2 Christiaan Crijnauw,l3 Johannes 
Meijer,14 Willem Pool,15 Johannes Stephanus l\'Iaritz,l6 David 
Hendrik 1\'Iellet,l? Nicolaas During,18 George Knoop,19 Albert 
Joosten,20 Willem Wijdeman,21 Johannes Henricus Redelinghuijs,22 

Johannes Hendrik Crous23 en Floris Volsteedt.24 

Twee onderwysers, te wete David Prins2~ en Andreas Zeits,26 

het in hulle rekweste slegs lees en skrywe vermeld, met weglating 
van reken. Dit wil egter glad nie se dat hulle geheel en al geen 
rekenkunde op hulle skole gegee het nie. 

Maar De Chavonnes het ook van die onderwysers verwag dat 
hulle die kinders op vasgestelde tye die psalms moes leer sing. 
Dit is moontlik dat hierdie begeerte van die Goewerneur nagekom 
is as ons dink dat by die ondersoek van verskeie aspirant-onder
wysers melding gemaak is van hulle bekwaamheid, al of nie, hierin. 
Alhoewel nie een enkele onderwyser gedurende 1714-1782 in sy 
rekwest aan die Regering melding gemaak het van sy bekwaamheid 

5 Sien Requesten en Nomi.natien 1724, C. 231, No. 79. 
6 Sien Res. Pol. Raad 1737-1738 (19 Nov. 1737), C. 30, p. 356; Reque.qfen 

en Nominatien 1737-1738, C. 238, No. 39. 
7 Sien Res. Pol. Raad 1746 (15 Sept.), C. 38, p. 211; RequcBt en Nom. 

1746, C. 245, No. 61i. 
8 Sien Res. Pol. Raad 1750 (17 Julie), C. 42, p. 147; Res. Ke1·kr. Kaapstad 

1749-1758 (6 ,Tulie 1750), K.R. 5, p. 31; Request en Nom. li50, C. 24!l, No. 62. 
9 Sien Res. Pol Raad 171i0 (17 ,Julie), C. 42, p. 147; Res. Kerkr. Kaapstad 

1749-1758 (6 .Tulie 1750), K.R 5, p. 31 ; Request en Nom. 1750, C. 249, No. 63. 
1o Sien Res. Pol. Raad l7.'l0 (13 Okt.), C. 42, p. 207. 

\!!;)Ibid. 1756, (23 Febr.), C. 48, p. 134. 
12 Ibid. 1758 (5 Sept.), C. 50, p. 363. 
13 Ibid. 1760- (21 Okt.), C. 52, p. 454. 
14 Ibid. 1764 (10 Okt.), C. 56, p. 404. 
15 Ibid. 1764 (18 De('.), C .. '56, p. 447. 
1•Ibid. 1765 (11 .Jtmie), C. 57, p. 434. 
17 Ibid. 1769 (17 Okt.), C. 61, p. 28.'5. 
18 Ibid. 1770 (10 Julie), C. 62, p. 231. 
1 • Ibid. 1772 (15 Mei), C. 64, p. 323. 
20 Ibid. 1776 (10 Dec.), C. 68, p. 371. 
21 Ibid. 
22 Sien Res. Pol. Raml 1 i77 (3 Junie), C. 69, p. 248. 
23 Ibid. 1781 (6 Febr.), C. 73, p. 117. 
24 Ibid. 1782 (5 Febr.), C. 74, p. 163. 
2& Sien Requesten en Nominatien 1737-1738, C. 238, No. 36. 
••Ib1'd. 1745, C. 244, No. 104. 

I 
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om ook onderwys in sang te gee nie, bet die saak sowel die Skolarche 
as die Kerkraad nie koud gelaat nie, en is soms wel die bekwaamheid 
van die kandidaat ook daarin vasgestel. So bet dit vir David Prins, 
wat in Oktober 173727 deur die Skolarche, en vir Jacobus Mourits 
en Job Jacobs, wat in Januarie 1754 deur die kerkraad ondersoek 
is,28 as verdere aanbeveling gegeld die feit dat bulle in staat was 
om ook onderwys in sang te gee. Dit kom egter voor aso£ hierdie 
verdere bevoegdheid nie eintlik 'n vername punt van konsiderasie by 
die Regering by die maak van aanstellings was nie, wat beslis in 
stryd was met die bedoelinge van De Chavonnes. 

Die Latynse skool onder Slicher was ook nie die enigste skool 
waarin naas die gebruiklike vakke godsdiens, lees, skrywe en reken 
ook onderwys gegee is in 'n taal anders as die Nederlandse nie. 
Francois Louis Migault bet in 1719 'n skool geopen waarin hy 
,.tot beeter onderhoud van sijn huijshouding", naas die Nederduitse 
taal ook onderwys gegee bet in die Franse taal.29 Ons bet reeds 
daarop gewys hoedat hy 'n voorbeeld was van 'n Franse vlugteling 
wat onderwys gegee bet, eers as boereskoolmeester en later as 
dorpskoolmeester in die Kaap, waar dit met sy skool blykbaar 
nie ten beste gegaan bet nie, daar ons hom in September 1721 weer 
op Stellenbosch ingeskryf gevind bet, en hoedat hy uiteindelik 
weens sy slegte gedrag in 1727 as 'n ,.onnut instrument" die land 
nitgestuur is. 

Ook Jeremias Roux bet in 1730 onderwys gegee meer in die 
besonder in die Franse taal.30 Meer veelsydig was die onderrig van 
Jan du Plessis, 'n ,.matroos", wat naas skrywe, rekenkuns, en 
godsdiens ook nog onderwys gegee het in die Nederduitse, Franse 
en Engelse tale.31 Hy is ons eerste voorbeeld van iemand wat hom 
aangebied bet om ook onderwys in die Engelse taal te gee, en dit 
so vroeg as 1743. Of daar egter veel van tereg gekom bet, is .'n 
ander saak. 

Wat betref die skoolvakke, was die skool van Dirk Ambueren 
enig in sy soort en verdien hy seker speciale vermelding. Op sy 
versoek is dit hom op 18 Maart 1734 deur die Politieke Raad toe
gestaan om aan die Kaap 'n skoal te open met as leervakke nie 
aileen lees en skrywe en wat verder nuttig mag wees nie, soos in 
dier voege in die gereformeerde skole plaaslik geleer is, maar in die 
besonder ,de gronden van de ;Mathesis" .32 As ons eerste s.g. onder
wyser aan die mathematiese kant beklee hy beslis 'n uitsonderings
posisie. Lank was hierdie voorreg hom egter nie gegun nie. In 'n 
rapport van die Skolarche van lO Oktober 1737 aan die Politieke 

27 Sien Rapport van Skolarche, 10 Okt. 1737, Rfs. Pol. Raad 1737-17:!8 
(15 Okt. 1737), G. 30, p. 304. 

2s Sien Res. Km·h-. Kaa.pstad 1749-1758 (7 Jan. 1754), K.R. 5, p. 141. 
29 Sien Res. Pol. Raad 1719-1720 (21 Nov. 1719), C. H, p. 280. 
30 Sien ibid. 1730-1731 (9 Mei 1730), C. 25, p. lll. 
s1 Sien ibid. 1743 (25 Maart), C. 35, p. 243. 
a2 Ibid. 1733-1734 (18 Maart 1734), C. 28, p. 310; Requesten en Nominatien 

1733-1734, C. 236, No. 64. · 
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Raad het hulle hom onder die aandag van laasgenoemde gebring en 
hom aangekla van 'n goddelose gedrag waardeur hy hom die skoolhou 
onwaardig gemaak het, met die aanbeveling dat die verdere skoolhou 
hom verbied moet .word.33 Die Politieke Raad het onmiddellik 
hierop gereageer, met die gevolg dat dit hom verbied is om verder 
skool te hou nadat hy hom sfegs sowat 3-! jaar daarmee besiggehou 
het.34 

· Dit het dus geblyk dat die verskillende vakke waarin in die 
openbare skole aan die Kaap onderwys gegee is- tussen 1714 en 
1782, die volgende was : lees,_slq-ywe, rekenkunde, g2dsdiens, 
sang, Nederduits, Frans, Engels, ~n)n _een geval Math~si~: Le 
Vaillant· dwaal dus klaarblyklik waar by beweer het dat daar onge
veer hierdie tyd ,geene andere leermeesters dan sehrijfmeesters" 
aan die Kaap was nie.35 

Die getal van hierdie openbare skole, wat gedurende die ag-en
sestig jaar wat onder behandeling is, bestaan het, en waarin die so 
pas vermelde vakke onderrig is, was deurgaans maar baie gering. 
~durende die hele periode is dit maar aan sowat dertig persone 
toegestaan om skole te mag open. Die versoeke is in die geval van 
almaal, met die. uitsondering van een, nl. Uijttema, toegestaan ; 
slegs hy kon, soos reeds aangetoon, nie die kerkraad wat hom onder
sock het, bevredig nie, en gevolglik is aan hom toestemming geweier. 

~durende hierdie jare hot die getal van die skole gevarieer 
en vermeerder van sowat vi~r _in 173736 tot agt .in 1779,37 'n baie 
stadige vermeerdering dus.- Hoe is hierdie feit te verhlaar 1 Dit 
kan seker nie toegeskrywe word aan 'n skaarsheid van kinders nie. 
Soos ons aanstonds sal aantoon, was in'1737 in die vier gepermit
teerde skole sowat 400 kinders, terwyl daar in die skool van Knoop 
aileen, in 1779 so veel as 136 kinders was ; geen geringe getal vir 
eon meester dus nie. 

Die rede dat die getal skole so klein gebly het, moet gesoek word 
in die stelselmatige politick van die onderwysers om die aantal skole 
so veel moontlik te beperk, 'n saak waarin hulle dan ook altyd die 
ondersteuning van die Skolarehe, die Kerkraad en die Regering 
geniet het. Dit was trouens in belang van die onderwysers om die 
getal so laag moontlik te hou en sodoende 'n redelike aantal kinders 
vir hulle skole afsonderlik te verseker, daar hulle geen vasgestelde 
vergoeding geniet het nie, maar tewens tevrede moes wees met die 
skoolgeld wat die leerlinge maandeliks betaal het ; hoe groter die 
getal van sy leerlinge dus was, hoe groter was die meester se in
komste. Hoeveel daar onder hierdie omstandighede van die onder
wys tereg gekom het, is natuurlik 'n ander saak. 

33 Sien Res. Pol. Raafl 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 
34 Ibid. 
35 Sien Le Vaillant, F., Reizen in de Binnenlanden van Afrika-in .Taaren 

1780-1785, I, p. 26. 
•• Sien Res. Pol. Raad 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 
31 Sien ibid. 1779 (2 Sept.), C. 71, pp. 367-369. 
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Reeds in Oktober 1737 het die Skolarche in 'n Rapport nadat 
hulle 'n aspirant-onderwyser ondersoek het, 'n beperking van die 
getal van die skole by die Regering aanbeveel. Die Skolarche 
het nl. daarop gewys dat daar reeds vier gepermitteerde skole 
bestaan, en dat dit binnekort vermeerder sal word tot vyf, en het 
dit derhalwe as opsigters van die skole by die Regering eerbiediglik 
ter konsiderasie aanbeveel dat nie meer skoolmeesters toegelaat 
moes word as die vyf nie, terwyl andersins die reeds aangesteldes 
dit onmoontlik sou vind om te bestaan, en alle lus tot die gee van 
onderwys sou verloor, tot merkbare nadeel vir die kinders in die 
besonder.38 Die financiele posisie van die onderwysers wa.s dus 
'n oorweging. Dit is by hierdie geleentheid dat Ambueren 'n 
prooi van hierdie politick geword het en verbied is om verder skool 
te hou. Sodoende is tegelykertyd die getal skole verminder met 
een, ·en kon sy leerlinge verdeel word onder die orige vier meesters, 
wat dan 'n verbetering van hulle ekonomiese posisie sou beteken het. 

In 1753 het daar ses skole bestaan. In hierdie jaar het die 
gepermitteerde skoolmeesters self 'n petisie aan die Politieke Raad 
gerig met die versoek dat die totale aantal skole aan die Kaa p 
tot hierdie getal beperk moes bly. Hulle het nl. nou gevoel dat 
hulle eie skole onregverdiglik benadeel word deur meesters wat nie 
toestemming tot die skoolhou aangevra het en verleen is nie. 
Dit het natuurlik vir hulle 'n verlies beteken. Vandaar hulle 
versoek dat dit sulke persone verbied moes word ,mitsgaders 
dat tot beetere subsistentie der suppl.ten de schoolen ten getaale 
als thans te weeten in ses mogen sijn en blijven bepaald ".39 

Hierdie getal van ses het volgens die ondertekening van die klag
skrif ook ingesluit die voorleser-skoolmeester van die Diakonie, 
A. Berrangee, wat ook met die toestemming van die owerhede in 
die openbaar skoolgehou het.40 

Die grootste getal onderwysers wat tegelyk aansoek gedoen het, 
was drie, en wel in 1753, en het gevolg onmiddellik op die heraf
kondiging van die verbod dat niemand sonder die toestemming 
van die Regering onderwys mag gee nie.41 Teen een van hulle, 
nl. Uijttema, is egter beswaar gemaak, en socloende is net twee 
tegelyk toegelaat, te wete Mourits en Jacobs.42 

In 1767 het die Kerkraad op hulle beurt die saak van die diens
doende onderwysers hepleit. Hulle was daarvan oortuig dat dit 
nie raadsaam was om almaal toe te laat wat genee mag wees om 
onderwys te gee nie, en het betoog : ,en alle deselve toegelaten 
werdende, men uijt derselver grooten aantal, geen nuttig gevolg 

3s Sien Res. Pol. Raad 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 
39 Request. en Nominat1en 1753, C. 252, No. 100; Res. Pol. Raad 1753 

(17 Nov.), C. 45, p. 274. 
•• Op hierdie skool kom ons later terug. • 
<1 Sien Res. Pol. Raad 1753 (27 Nov.), C. 4a, p. 275. 
•• Sien ibid. 1754 (22 Jan.), C. 46, pp. 79, 80. 
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voor de jeugd is voorspellende ".43 Hulle het derhalwe die Kom
missaris Politiek, as verteenwoordiger van die Regering in hulle 
vergaderings, versoek om hierdie saak voor die Regering te le 
en aan te beveel dat , ,hier ter plaatse een vast getal van school
meesters werde bepaald" ,44 waarop deur die Kommissaris .. promesse 
is geschied, om ingevalle bij den E. agtb. Raad van Politie eenig 
verzoek wierd gedaan om school te houden,.. het g'instrueerde van 
Kerkenraade bij zodanige geleegentheijd te zullen voordragen ".45 

Blykens die ondertekening van die belangryke versoekskrif 
van die gepermitteerde skoolmeesters van 1779 was daar op 29 
Mei 1779 sewe openbare skole aan die Kaap. Dit het egter voor
gekom dat die totale getal skole nou reeds heelwat vermeerder was 
deur private skole ; vandaar hulle klagskri£.46 Die Skolarche 
deel ons mee dat daar op 13 Augustus van dieselfde jaar agt 
gepermitteerde skole aan die Kaap was, en wel die van Meijer 
Mellet, Dureng, Knoop, Joosten, Wijdeman, Redelinghuijs en 
Jacobse47-'n vermeerdering dus van slogs vier in vergelyking met 
wat die getal in 1737 was. 

Ons het reeds terloops vermeld dat hierdie openbare skole nogal 
deur 'n vry hoe getalleerlinge besoek is, wat deels toe te skrywe is 
aan die beleid van die onderwysers sowel as die owerhede om die 
getal skole soveelmoontlik te beperk. · In 1737 het van die dienste 
van die onderwysers van die vier gepermitteerde skole wat destyds 
bestaan het, sowat 400 kinders gebruik gemaak.48 

Ook die onderwysers in die agt gewone laer skole wat in 1779 
in die hoofstad bestaan het, het oor die geheel geneem nie veel 
rede gehad om to kla oor die aantal kinders wat hulle skole besoek 
het nie. Besonder gewild, blykens die bywoning daarvan, ·was die 
skool van George Knoop wat vanaf 1772 tot 1785-toe hy 'nander 
aanstelling op Stellenbosch hom laat welgeval het49-, d.w.s. 
dertien jaar lank, aan die Kaap skoolgehou het.. Hy het nl. in 
Augustus 1779 in sy skool gehad 136 leerlinge, 1;e wete 49 seuns, 
62 meisies en 25 slawekinders.50 Geen wonder dat hy in 1785 
promosie as beloning vir sy goeie dienste verkry het nie. Die skool 
van Jooste het egter by die van Knoop, wat getalle betref, nie ver 
agtergestaan nie. Sy skool is besoek deur 115 kinders-42 seuns, 
56 meisies en 17 slawekinders.51 Maar ook Redelinghuijs het 
daarin geslaag om 'n betreklike groot getal leerlinge na sy skool 

43 Res. Kerb·. Kaapstad 1758-1769 (4 :Mei 1767), K.R. 6, p. 244 . 
... Ibid. 
·15Jbid. (l Jtmie 1767), p. 247. 
·•• Sien Res. Pol. Raad 1779 (6 .Julie), C. 71, p. :H6. 
'11 Sien ibid. (2 Sept.), pp. 367-369. 
·•• Sien ibid. 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 
•• Sien Res. Pol. Raad 1785, I (28 April), C. 77, p. 410. 
50 Sien byvoegsel by Rapport van Skolarche van 2 Sept. 1779, Res. Pol. 

Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, p. 368. 
"'lbid. 

• 
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te lok, aangesien van sy skool in dieselfde tyd gebruik gemaak 
het 46 seuns, 51 meisies en 5 slawekinders, altesame dus 102 leer
linge.62 Hy het dus relatief die meeste blanke kinders in sy skool 
gehad. Dat Johannes Henricus Redelinghuijs 'n gesiene ingesetene 
van die Kaap was en ook andersins as onderwyser hoog aan
geskrywe gestaan het by sy landgenote, bewys die feit dat hy een 
van die vier lede van die Deputasie van 1785 was wat tydens die 
woelinge van die Suid-Afrikaanse koloniste, na Nederland afge
vaardig is om herstel van hulle griewe te vra.53 

Die orige vyf gepermitteerde skole wat tydens die skoolbesoek 
van die Skolarche op 13 Augustus 1779 bestaan het, is destyds 
deur die leerlinge as volg besoek :54 die skool v.an Meijer deur 77 
leerlinge-37 seuns, 34 meisies en 6 slawekinders; die skool van 
Mellet deur 62 leerlinge-24 se.uns, 30 meisies en 8 slawekinders ; 
die skool van Dureng deur 56 leerlinge-34 seuns, 20 meisies en 2 
slawekinders; die skool van Wijdeman deur 98 leerlinge-40 
seuns, 55 meisies en 3 slawekinders ; en die skool van Job Jacobse, 
waartoe hy reeds in 1754 verlof ontvang het,55 deur 18 seuns, 16 
meisies en 16 slawekinders. Van Jacobse se skool is dus die minste 
gebruik gemaak deur blanke kinders, terwyl dit na verhouding 
die grootste getal slawekinders gehad het. Hierdie agt genoemde 
skole wat in 1779 aan die Kaap bestaan het, is dus besoek deur 
so veel as 696 leerlinge, wat bestaan het uit 290 seuns, 324 meisies 
en 82 slawekinders. 

Daar was dus blykbaar geen rede om te kla dat die bestaande 
skole nie genoeg ondersteuning van die ingesetenes ontvang het 
nie. Die klasse wat die onderwysers moes behartig, was soms selfs 
cnigsins groot. Ons dink b.v. aan die skool van Knoop met sy 136 
leerlinge. Dat dit belemmerend moes gewerk het op die werk wat 
in so 'n skool gedoen is, behoef geen verdere betoog nie. Ons moet 
egter toegee dat weens die stelsel van skoolgeld wat in swang was, 
dit vir die onderwyser allesins noodsaaklik was om soveel leerlinge 
as moontlik as skoliere ingeskrywe te kry. 

Die moontlikheid van die gebruik van ondermeesters om in 
sulke gevalle 'n helpende hand te bied was egter nie uitgesluit nie, 
alhoewel dit feitlik seker is dat daarvan nie algemeen gebruik 
gemaak is nie; dan sou 'n meester tog weer 'n gedeelte van die 
skoolgeld van die leerlinge aan sy assiBtent moes uitbetaal. Ons 
het in die geval van die Latynse skool gesien dat die ondermeester 
een-derde van die skoolgeld in ontvangs gekry het. 

Tog wil dit voorkom asof in sommige gevaUe wel gebruik gemaak 
is· van 'n ondermeester. In die gevalle sou die meester hom moes 

62 Sien bevoegsel by Rapport van Skolarche van 2 Sept. 1779, Res. Pol. 
Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, p. 368. 

6• Sien Beyers, C., Die Kaapse Pat1·iotte I779-1791, p. 66. 
5 ' Sien byvoegsel by rapport van Skolarche van 2 Sept.. 1779, Res. Pol. 

Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, pp. 367-369. 
55 Sien Res. Pol. Raarl 1754 (22 Jan.), C. 46, p. 81. 
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hou aan die bepalings van De Chavonnes rakende die gebruik van 
'n ondermeester en die hoor van die 1esse van die leerlinge. 

In die een geval wat onder ons aandag -gekom het waar wel 'n 
ondermeester gebruik is, lyk dit egter asof so 'n ondermeester nie 
onderworpe was aan dieselfde bepalings as 'n gewone meester nie. 
So moes Albert Joosten, wat reeds vit 'n geruime tyd by die kranke
besoeker Agterman--ons het hier dus te doen met die Sieketrooster
skool, waarop ons later terugkom-as ondermeester diens gedoen het, 
hom eers by die Politieke Raad aangemeld het met die versoek 
,om als een gepermitteerde schoolmeester te mogen fungeeren", 
alvorens daartoe oorgegaan kon word om die Diakoniekinders aan 
sy sorg toe te vertrou ;56 'n voorreg wat soos ons reeds verncem hot, 
hom gegun is. 

Ten spyte daarvan clat 'n vry groot getal kinders vrtn die skole 
gcbruik gemaak het, het die gepermitteercle skoolmecsters tog in
Mei 1779 gekla dat sommige skole weens gebrek aan kinders kwyn, 
en deur totale verval bedreig word. 57 W el was almaal nie so gelukkig 
om so 'n groot getal kinclers soos Knoop na huUe skole te lok nie. 
Daar het trouens ook geen wetenskaplike basis bestaan waarvolgens 
die leerlinge onder die skole verdeel is nie, sodat in dieselfcle tyd 
clat die skool van Knoop, wat getalle betref altans, so floreer het, 
Job Jacobse•tevrede moes wees met slegs vyftig leerlinge. Dit 
kan wees dat sy skool weens die ouderdomsgebreke van die onder
wyser nou minder gewild' was, want ons sal aanstonds verneem 
dat Jacobse teen hierdie tyd sy skool reeds vyf-en-twintig jaar 
waargeneem het. 

Tog het die Skolarche nadat hulle ondersoek ingestel het na die 
beweerde betreurenswaardige toestand van die skole, geen grande 
daarvoor gevind nie, maar met die grootste optimisme verklaar 
dat iedereen wat die onderwys van die jeug ,maar met behoorlijken 
ijver en vlijt wil behartigen", dit nie moeilik sal vind om 'n makli~e 
bestaan te vind nie. By die geleentheid het die Skolarche dan ook 
geen rede vir klagte in verband met hierdie klas van openbare skool 
gevind nie. 58 

Wat die werk of beroepe van hierdie dorpsonderwysers was 
alvorens hulle daartoe oorgegaan het om 'n bestaan te win deur die 
gee van onderwys, kan ons in die meeste gevalle nie vasstel nie. 
Die meeste van hulle skyn egter afkomstig te gewees het van die 
meer gegoede burgerklas. Teen hulle gedrag, met die uitsondering 
van een, die reeds behandelde Ambueren, was nooit beswaar gemaak 
nie. As 'n verdere bewys van hulle goeie gedrag en hoedanighede 
dien die feit dat verskeie van hulle later gebruik is om een of ander 
diens in die kerk te verrig, b.v. die van voorleser. Johannes Pool 

56 Sien Res. Kerkr. Kaapsta.d 1769-1782 (4 Nov. 1776), K.R.. 7, p. 232. 
67 Sien Res. Pol. Raad 1779 (6 Julie), C. 71, p. 316. 
58 Sien ibid. (2 Sept.), p. 362. Ons kom op die verdere bevindings van 

die Skolarche aangaande die klagte van die skoolmeesters later terug as onR 
die stryd teen die ongepermitteerde skoolmeesters · behandel. 
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was selfs reeds voor, en trouens nog ten tyde van sy aanstelling as 
onderwyser, 'n ouderling van Swartland.69 

In feitlik al die gevalle staan die aspirant-onderwysers eenvoudig 
vermeld as ,burger"; die gevalle van Van Est, die ,caartemaker",6° 
van Ambueren, die ,adelborst",61 en van DuPlessis, die ,matroos",62 
geld hier as uitsonderinge. 

Vir verskeie van hierdie skoolmeesters van die gewone openbare 
laer skole aan die Kaap het hulle aanvanklike onderwysbedrywig
hede slegs as 'n skuifmeulgedien tot die beklee van waardiger betrek
kingeindiesamelewing,aandieKaapofelders. Andreas Zeitsis later 
deur die Regering aangestel tot voorleser in Drakenstein, 63 terwyl 
ons ook van Johannes Krugel later meer verneem as voorleser
skoolmeester, ook in Drakenstein, nadat hy 'n tydlank in sy Kaapse 
skool, in opdrag van die Kerkraad, ook onderwys gegee het aan die 
Diakoniekinders. Ditwasook die geval met Christiaan Crijnauw en 
George Knoop, van wie ons later weer hoor as voorleser-skool
meesters op Stellenbosch. 

Hoewel OilS slegs by wyse van uitsondering verlleem het wanneer 
sommige onderwysers hulle skole aan die Kaap gestaak het, is dit 
tog moontlik om een en ander te bepaal in verband met die aantal 
jare gedurende welke sommige hulle skole waargeneem het. Hierin 
kom ons te hulp die feit dat Oils 'vel weet wanneer elkeen toegelaat 
is, en verder die handtekeninge wat hulle gevoeg het onder aan hulle 
petisies teen die ongepermitteerde skoolmeesters van 175364 en 
1779,65 asook 'n opgawe deur die Skolarche gemaak van die skole 
wat tydens hulle skoolbesoek op 13 Augustm; 1779 _ aan die Kaap 
bestaan het.66 Uit hierdie bronne is o.a. vas te stel dat die skole van 
Paasen, Tas, Joasten, Wijdeman en Redelinghuijs langer as drie, 
die van Mulder langer as sewe, die van Cok langer as agt, die van 
Dureng langer as nege, die van Mellet langer as tien, die van Meijer 
Ianger as vyftien, en die va.n Ja.cobse langer as vyf-en-twintig jaar 
bestaan het. Dit het ook verder duidelik geword dat die skool van 
Pool korter as vyftien, die van Marits korter as veertien, die van 
Zeit'S,"korter asagt,-en die van Buijs korter as drie jaar aan die gang 
was. Met absolute sekerheid is vas te stel dat Ambueren se skool 
drie jaar en sewe maande bestaan het voordat hy gelas is om dit te 
sluit,67 en dat Kruger en Knoop hulle skole aan die Kaap elf en der-

59 Sien Re.•. Pol. Raad 1756 (23 Febr.), C. 48, p. 134. 
•• Sien Requesten en Nominatiiin 1724, C. 231, No. 79. 
61 Sien Res. Pol. Raad 1733-1734 (18 Maart 1734), C. 29, p. 319. 
62 Sien ibid. 1743 (25 Maart), C. 35, p. 243. 
63 Sien Notulen Kerkr. Dmkenstein 1731-1784 (8 Nov. 1750), III, p. 118. 
64 Sien Requesten en Nominatien 1753; C. 252, No. 100. 
65 Sien Res. Pol. Raad 1779 (6 Julie), C. 71, p. 316. 
" 6 Sien ibid. (2 Sept.), pp. 367-369 . 
., Sien ibid. 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. :304. 
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tien jaar re::;pektiewelik, en Crijnauw syne slegs tien maande waar
geneem het, alvorens bulle kerklike ambte elders bekom het.68 

Volgens ons gegewens het die skool van Job Ja.cobse dus die 
langste bestaan geniet, te wete meer as vyf-en-twintig jaar, terwyl 
die van Crijnauw die gouste gestaak is, nl. tien ma.ande naclat dit 
geopen is. 

In die reel skyn hierdie openbare skoolmeesters hulle nogal 
taamlik getrou te gehou het aan die bepalings van De Cha.vonnes 
se wet, Die vernaamste oortreder egter van hierdie wet was 
waarskynlik Jacobus Meijer, wat in 1737 as openbare skoolmeester 
toegelaat is. Hy het a.anvanklik nie alleen onwettiglik skoolgehou 
<tan die Kaap, rlus sonder dat hy daartoe rPg gevra en verkry het 
van die Regering nie, maar hy het ook strydig met genoemdc wet 
sy vrou en sy dogter gebruik om hom in sy skool behnlpsaam te 
wees.69 Dit was eers nadat hom op aanbeveling en aandrang van 
die Skolarche die Rkoolhou verbied is,70 dat hy langs die konsti
tusionele weg verlof daa.rtoe gekry het, en sy skool andermaal 
geopen het.71 Sy versoek is nie geweier nie, aangesien hy en sy 
vrou nie langer weens die dubbele oortreding van De Chavonnes 
se wet onder kerklike censuur was nie, maar andermaal aangeneem 
i;; as lede van die kerk. 72 

Uit die voorafgaande kan dus, aangaande die gepermitteerde 
openbare skole wat gedurende hierdie jare aan die Kaap bestaan 
het, o.a. gekonkludeer word dat hulle getal gevarieer het ongeveer 
tussen vier en agt, dat daarin nie slegs onderwys gegee is in lees, 
skrywe en reken nie, Pn dat daarvan nogal vry goed gebruik gemaak 
is deur die ouers. 

6 8 Sien Res. Pol. Raad 1769 (2 Mei), C. 61, p. 177; Res. Pol. Raad 1786, 
I (28 April1785), C. 77, p. 410; ibid. 1761 (25 Aug.), C. 53, p. 408, resp. 

6 9 Sien Rapport Skolarche 10 OkL 1737, Res. Pol. Road 1737-1738 (15 
Okt. 1737), C. 30, p. 304. 

70 Ibid. 
71 Sien ibid. (19 Nov. 1737), p. 356; ,:bid. (26 No''· 1737), p. 364: RPqneslen 

en Nominatien 1737-1738, C. 238, No. 39. 
'2 Sien Res. Pol. Raad 1737-1738 (19 Nov. 1737), C. 30, p. 356. 
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HOOFSTUK X. 

DIE DIAKONIE EN DIE SKOOL VAN DIE SIEKETROOSTER. 

Die Diakonie het intussen nie die versorging en die vermindering 
van die nood van armes en behoeftiges, bejaardes sowel as kinders, 
links laat le nie. Ons het reeds voorheen gewys op wat die Kerk 
in hierdie verband gedoen het voor 1714, 'n nuttige werk wat hulle 
by voortduring voortgesit het, en wat, soos weldra sal blyk, steeds 
'n grater omvang begin aanneem het en reeds 'n baie belangrykc 
faktor in die algemene beskawing en ontwikkeling geword het. 

Nog steeds moes die nodige fondse verstrek word uit die gewone 
bronne van inkomste van die Kerk. Dit is verder gaandeweg 
versterk deur skenkings en legate, veral deur persone gemaak wat 
oortuig was van die noodsaaklikheid van die werk deur hulle verrig. 
So het o.a. Rijk Tulbagh hulle nie verby gegaan nie, maar het hy 
volgens sy ,uijterste wille" aan die diakonie-armes gelaat die som 
van 5,000 ,carolij guldens ".1 

Nog altyd het die liggaam die fonds wat op die inanier opgebou 
is, in die eerste instansie aangewend om lyding te versag by die 
minderbevoorregtes, waar die gebrek aan aardse besittinge gedreig 
het om groot ellende en selfs 'n behoefte aan algemene lewens
middele te skep.2 Behalwe dat hulle in talle van gevalle die mees 
nodige lewensmiddele verskaf het, het hulle ook ter beskikking 
van behoeftiges gestel 'n aantal huisies wat onder hulle opsig ter 
woon aan sodaniges gegee is.3 Ons vind selfs dat die ,opperchi
rurgijn" van diakonieswee aangestel is om, ·waar nodig, mediese 
behandeling aan behoeftige en noodlydende ingesetenes te gee.4 

Wat vir ons studie egter direkt van belang is, is die ontwaakte 
besef wat daar in hierdie jare by die Diakonie posgevat het, nl. 
dat hulle die swak toestande in die algemeen op die beste marrier 
kon verbeter deur konstruktiewe hulp te verlecn in verband met die 
opvoeding van die kinders uit minder bevoorregte en minder 
gegoede huise. By die verleen van hulp in enige familie het die 
feit of in so 'n familie ook h:inders was, geen geringe oorweging van 
die Diakonie geniet nie. Toe in Maart 1778 besluit is om aan die 
huisvrou van Stephanus Beijer 'n maandelikse steun van 5 Rds. 
toe te ken, was die welvaart van ,hare swaare Huijshouding van 
kinderen" 'n groot oorweging. 5 

1 Sien Res. Ke1·kr. Kaapstad 1769-1782 (7 Okt. 1771), K.R. 7, p. 94. 
2 Sien o.a. Res. Kerk1·. Kaapstad 1769-1782 (2 Maart 1778), K.R. 7, p. 270. 
3 Sien ibid. 1749-1758 (4 April 1757), K.R. 5, p. 239. 
• Sien ibid. 1758-1769 (7 Dec. 1767), K.R. 6, P· ·273. 
5 [/J;rl, 1769-1782 (2 Maar1; 1778), K.-H. 7, ·p. 270. 
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In hierdie verband kon die Diakonie ook reken op die onder
steuriing van die Regering. Toe die burgers Niel, Grove en Marais 
in Februarie 1727 die Politieke Raad versoek het om vir Migault 
te verban ,vermits desselfs quaad leevens gedrag", bet hulle dit 
nie toegestaan nie alvorens nie deur familiebetrekkinge voorsiening 
gemaak is vir die beboorlike opvoeding van sy kinders nie, om 
sodoende te verseker ,dat deselve niet tot last der diaconie komen 
te vervallen ". 6 

Welke kinders bet dan ter wille van bulle opvoeding ,tot las" 
van die Diakonie gekom ? 

In die eerste plek· is onder bulle beskerming geneem kinders 
wat bulle ouers verloor bet voordat bulle in staat was om self 'n 
lewensbestaan te maak. Waar in die geval van onmondige wees
kinders geld ter bewaring vir bulle die Weeskamer bereik bet, is 
soda,nige geld, of altans die rente daarvan, aangewend om die 
agtergeblewe kinders van die nodige opvoeding en onderwys te 
voorsien.7 Dit was gewoonlik die Weeskamer wat in sulke gevalle 
by die Diakonie aansoek gedoen bet om die kinders onder bulle 
toesig te neem, en dan die kapitaal wat tot bulle beskikking mag 
gewees bet, op die Kerkraad oorgeplaas bet. 8 

So bet die Weeskamer ook in Oktober 1774 die drie miilder
jarige kinders van wyle Eerw. Gerbardus Croeser by die Diakonie 
aanbeveel, wat ook bulle erfenis van 6,000 guldens in bewaring 
geneem bet totdat bulle mondig sou wees, ,terwyl inmiddels de 
bladere~ van dat capitaal ter adsistentie bunner opvoeding " kon 
aangewend word. 9 

Ook aan· die kinders van ouers wat nie daartoe in staat was 
om in die nodige onderwys te voorsien nie, is op aanvraag van 
die ouers bulp verleen. Dit was b.v. die geval met die kinders 
van die buisvrou van die skoenmaker Jan Warnek, wat in Julie 
1763 die Kollege van baar groot armoede vertel bet, waarop aan 
haar 'n ondersteuning van 4 Rds. per maand toegese is, en verder 
ooreengekom is dat baar twee kinders deur die Diakonie ,ter 
school sullen besteldt worden ".10 

Weduwees was ook seker van bierdie hulp. In bulle geval is 
gewoonlik die gewone klere, asook vry skool van diakonieswee 
aan hulle kinders verskaf. Ons bet selfs gevalle gevind waar so 
veel as vier en meer kinders van een weduweemoeder op die manier 
a,an die nodige skoolonderwys gekom bet.n 

Op versoek van die skipper van 'n aanwesige skip is in April 
1762 goedgevind om die nagelate seuntjie, Johannes Philippus, 
van die op die weg oorlede sieketrooster, Laurens Cornelis Love, 

6 Res. Pol. Raad 1727-1728 (4 Febr. 1727), C. 22, p. 44. 
7 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1719-1724 (4 Dec. 1719), K.R. 3, p. 26. 
8 Sien ibid. (6 April1722), p. 107. 
"Sien ibid. 1769-1782 (3 Okt.. 1774), K.R. 7, p. 180. 
10 Sien ib>"d. 1758-1769 (6 Junie 1763), K.R. 6, p. 147. 
11 Sien o.a. ·ibid. 1769-1782 (2 April 1770), K.R. 7, p. -56, 
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onder die toesig en die versorging van die Diakonie te stel,12 terwyl 
selfs die .,gesepareerde " huisvrou van Hendrik van Ellewe, Elisa
beth Esterhuijsen, in :Februarie 1760, nadat sy verklaar het dat sy 
met drie klein kindertjies .,belaai " is, nie tevergeefs by die 
Diakonie aangeklop het nie en o.a. versoek het dat haar kinders by 
die Diakonie-skoolmeester mag skoolgaanP 

. Dikwels was die Diakonie verplig om in gevalle waar volgens 
hulle mening die kinders in 'n familie deur swak huislike omstandig
hed~ aan betreurenswa.ardige invloede onderhewig was, in te 
gryp in belang van 'n beter opvoeding van sodanige kinders. Hier
di.e bemoeiing van hulle kant het nie altyQ. sonder -wTywing en 
onenigheid phtasgevind nie, en soms was hulle verplig om in gevalle 
waar dwang tot onderwerping aan beter beskawingsinvloede nood
saaklik was, die hulp van die meer kragtige hand van die Politieke 
R.aad in te roep. 'n Goeie voorbeeld hiervan lewer die geval van 
Evert Colijn, wat ons dan ook hier in besonderhede weergee aan
gesien dit heelwat lig werp op verskeie punte in verband met die 
opvoeding van sulke minderbevoorregte kinders ; aspekte van die 
saak wat ons dan later om die beurt nader sal belig en illustreer. 

In Augustus 1750 het die Kerkraad bevind dat die opvoeding 
van die kinders van Evert Colijn, wat een van die huisies van die 
Diakonie bewoon het, veel te wense oorlaat, aangesien hy sy ses 
kinders .,heel sporeloos " laat opgroei, .,en tot schande en ergernis 
voor een Igelijk die deselve moet aanschouwen, laat loopen ". 
Hy het hulle dikwels ook so onbehoorlik gekasty, .,dat sulx alle 
palen en maten te buijten gaat ", sodat die Kerkraad die saak 
ondersoek het en besluit het om die kinders van hom af weg te 
neem en onder die sorg van die Diakonie te plaas, ,ten eijnde 
door derselver besorgingh eene betere opvoedinge te kunnen 
erlangen" .14 Colijn het egter ,stoutelijk " geweier om afstand 
te doen van sy kinders, met die gevolg dat die Kerkraad 
beshut het om die hulp van die Regering in te roep en hom onder 
dwang te plaas.15 

In hulle rekwest aan die Politieke Raad het hulle die toestand 
van die kinders in volle kleure geskilder en daarop gewys dat Colijn 
sy ses kinders ,heel spooreloos laat opgro.eijen, daarbij berooijt 
en sonder kledingh tot deckinge hunner naakte lichamen" laat 
rondloop. W at dit so veel meer ergerlik gemaak het, is die feit 
dat onder hulle 'n hubare dogter was van omtrent 16 of 17 jaar. 
Die kinders het selfs hulle nood by die Kerkrttad kom kla. Weens 
die onwilligheid van Colijn om toe te gee aan die wense van die 
Kerkraad het hulle derhalwe die Politieke Raad gevra dat hy gelas 
moes word om sy kinders aan die Diakonie oor te lewer ,ten eijnde 
deselve als dan een goede en Christelijke opvoedinge sullen ge-

12 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1758-1769 (17 April 1762), K.R. 6, p. 114. 
13 Ibid. (4 Fehr. 1760), p. 36. 
u Sien Res. Kerb·. Kaap.Ytad li49-I758 (:lAng. 1750), K.R.. i5, p. :{2. 
16 Ibid. 
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worden " ;16 waarop bcsluit is om Colijn te dwing om sy kinders 
,ter behoorlijke en godvrugtige educatie" aan die kollege van 
die Kerkraad oor te lewerP 

Na hierclie uitclruklike bevel van hoer gesag het Colijn nie kans 
gesien om langer weerstancl te bied nie en het hy sy kinclers afgegee, 
maar nogtans die Kerkraacl versoek om sy seun Bastiaan te mag 
behou om hom in een en ancler behulpsaam te bly.1S Besonder 
sympathiek en tog ferm is die bonding van die Kerkraacl na aan
leiding van hierclie gevraagde tegemoetkoming. Hoewel hulle 
die billikheicl van sy versoek ingesien het, het hulle tog nie kans 
gesien om clit toe te staan nie. Om hom tegemoet te kom het hulle 
selfs sover gegaan en besluit om 'n slawejongetjie vanuit die fonclse 
tot hulle beskikking aan te koop en hom dan in cliensbaarheid 
nan Colijn te gee.19 

Die kinclers wat socloencle van hulle ouerlike huis af weggeneem 
is, is vervolgens aan behoorlike families, meestal wat claarom ''er
soek het, oorhandig. Die ouclste dogter, Maria is nl, ,voor kost 
en klederen" by Jan Henclrik Raatjes ,bestee", terwyl die vyf 
jongeres by vyf verskillencle families geplaas is, wat hulle clan die 
nodige opvoecling moes verskaf teen 'n vergoecling van 4 Rds. 
per maand nit die kas van die Diakonie.20 

W at het vercler van hierdie kinders geworcl ? Maria het nog 
in clieselfcle jaar van ,huis " verancler en is anclermaal by 'n familie 
,aanbesteed" vir kos en klere.21 In 1753, in aanmerking nemencle 
dat sy van ,eene Christelijke opvoeding sooverre verwijclert is 
geworden, clat sij nog leesen nog schrijven kan ", het die kerkraacl 
bepaal dat sy gebruik moes maak van die skool van die Diakonie 
en ook verplig sal wees om ,insgelijx van de ordinarie Catechi-
saties ...... het vereijschte gebruijk sal hebben te maaken".22 
Nadat sy nog 'n keer, en wel in 1758 op versoek van die mense 
by wie sy toe ingewoon het, by 'n ander familie wat daarom versoek 
het, ,weeder ter woon is aanbesteed ",23 is dit haar op 4 September 
1758 ,voor zoo verre het Kerkenraacle betreffende, vergunt met 
den Burger Evert Schutte van Campen een huwelik te con
tracteeren ".24 Van twee van haar susters, te wete Cornelia 
Everclina en Johanna, vir wie op 'n soortgelyke manier voor
siening gemaak is deur die Diakonie, verneem ons clat hulle later, 
en wel by bereiking van die ouclerclom van 25 jaar, uit erkentlik
heid persoonlik voor die Kerkraacl verskyn het om die Raacl t 

16 Requesten en Norninatien 1750, C. 249, No. 67 ; Res. Pol. Raad 1750 
(27 Aug.), C. 42, p. 175. 

17 Ibid. 
18 Sien Res. Kerk?-. Kaapstad 1749-1758 (7 Sept. 1750), K.R. 5, p. 34. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Sien ibid. (2 Nov. 1750), p. 39. 
22Ibid. (4 Junie 1753), p. 120. 
2a Ibid. (6 Febr. 1758), p. 262. 
'' Sien Re.<. Ke1·kr. Kaap8tctd 1758-1769 (4 Sept. 17ii8), 1CR. 6, p. 4. 
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bedank vir weldade aan hulle bewys, ,met verdere dank betuijging 
voor de Diaconies wege genootene alimentatie en Educatie ".20 

Minder geneig egter as die meisies was die enigste seun van 
Colijn, Ba'ltiaan, om hom te onderwerp aan 'n opvoedingsproces 
buite sy ouerlike huis. Ook hy is soos sy susters teen 'n bepaalde 
vergoeding by 'n private familie geplaas. Nadat hy verskeie kere 
weggeloop het, was die Kerkraad eindelik buite raad met hom, en 
nadathy hom in Febuarie 1753 nogmaals ,geabsenteer" het, het die 
Kerkraad dit unaniem goedgevind om die goewerneur se hulp in te 
roep en hom op 'n ,hoeker"26 te sit, wat dan ook toegestaan is.27 

Dit het egter nie net by wyse van uitsondering geskied dat 
kinders, soos in die geval van die van Colijn, van hulle ouers af 
weggeneem is wanneer die ouers nie daartoe in staat was nie of 
deur verwaarlosing versuim het om hulle <;lie nodige opvoeding te 
gee, met die doel om in ander meer geskikte huise opgevoed en 
grootgemaak te word. 'n Hele aantal dergelyke gevalle het onder 
ons aandag gekom,2B maar ons volstaan hier met die behandelde 
geval van Colijn. 

W at die Diakonie gedoen het om kinders wat as wese of ander
sins onder hulle toesig gekom het en sander huis was, and.ermaal 
van behoorlike huisvesting te voorsien, het uit die voorafgaande 
reeds ten dele geblyk. Daar is nl. 'i1 stelsel"gevolg waarvolgens sulke 
,daklose" kinders opgeneem is in private families. 

Ons kan hierdie kinders volgens hulle ouderdomme in drie 
klasse onderverdeel. In verband met elkeen van hierdie klasse is 
'n verskillende methode gevolg. 

Daar was onder hulle in die eerste plek klein kindertjies wat nog 
grootgemaak moes word en derhalwe vari geen hulp in die huise 
waarin hnlle gepla<:ts was, kon wees nie. Sulke kinders is gewoonlik 
by families geplaas wat dan tot hulle onderhoud en opvoeding van 
die Diakonie 'n maandelikse ondersteuning geniet het. Hierdie 
betaling het meestal gevarieer tussen 3 en 5 Rds. per maand vir 
elke kind, waarvoor die verantwoordelikheid van sy opvoeding dan 
aanvaar is.29 Dit is dan ook op hierdie manier dat die vyf jongste 
kinders van genoemde Colijn van nuwe ,huise" voorsien is. Dit 
wil voorkom dat die mense wat op hierdie manier diakoniekinders 
aangeneem het, ook onderneem het om uit die betaling wat hul 

2s Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1769-1782 (1 Mei 176fl), K.R. 7, p. 18; ibid. 
1758-1769 (1 Aug. 1763), K.R. 6, p. 150 resp. 

2G ,Een zoer ligt Hollandsch ~chip, van golijke Dwars Balken, achter 
Rond als een Fluit schip, somtijds met een kleine spiegel voorzien. Het 
heeft een grooten Mast en is zeer bekwaam tot zeilen en Laveeren, inzonder
heid op de Vaarten in Holland." Buijs, E., Nie-uw en volkomen Woordeboek 
van de Konsten en Weetenschappen, V. 

27 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (5 Febr. 1753), K.R. 5, p. 99. 
2s Sien o.a. Res. Pol. Raad 1763 (15 Nov.), C. 55, pp. 277-278. 
2 9 Sien o.a. Res. Ke·rkr. Kaapstad 1749-1758 (7 Sept. 1750), K.R. 5, p. 34; 

ibid. 1769-1782 (3 Okt. 1774), K.R. 7, p. 180; ibid. (3 Maart 1777), K.R. 7, 
p. 246. 
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ontvang het, die onkoste vir die skoolgaan van die kinders te ver
go~d. 

Dan was daar in die t.weede plek die kinders wat as gevolg van 
die ouderdom wat hulle reeds bereik het, in 'n sekere mate behulp
saam kon wees met die gewone huiswerk. Ons dink hier veral aan 
die jong dogters. Hulle is gewoonlik ,voor kost en kleederen"30 of 
,voor vrije kost en huijsvesting"31 by families ,aanbesteed", 
sonder dat hulle enige verdere financiele las vir die Diakonie beteken 
het. Ih sulke gevalle het die pleegouers die dienste wat die dogters 
of seuns in die huis verrig het, as voldoende vergoeding beskou. 
Dit is dan ook die manier waarvolgens die oudste dogter van 
Colijn, Maria, haar verdere bestaan gemaak het. 

Waar in sulke gevalle die jong seuns of dogters nog van skool
gaande ouderdom was, het die pleegouers nie onderneem om hulself 
ook te beswaar met die onkoste van skoolgeld nie. Die onkoste 
hiervan sou nog altyd op die skouers van die D~akonie self rus. 
Gewoonlik is in sulke gevalle neergele dat die kinders aangeneem is 
vir vrye kos en inwoning, mits dat hulle saam met die ander kinders 
van diakonieswee vry skool sal mag geniet. In verskeie sulke gevalle 
was die Diakonie verder ook nog vcrantwoordelik om, naas vry 
skool, ook voorsiening te maak vir vry klere.32 Ons het reeds gesien 
hoedat ook in die geval van Maria Colijn, nadat sy reeds grati& in 'n 
familie opgeneem is, aan haar vrye gebruikmaking van die skool 
van die Diakonie toegese is, nadat bevind is dat skoolopleiding by 
haar noodsaaklik was. 

Veel moeite het die Diakonie nie in die reel ondervind om die 
mense te vind wat gewillig was om hierdie kinders onder hulle 
sorg te neem nie. Die dienste deur die kinders verrig, asook die 
vergoeding in ander gevalle, het op sigself genoeg aanlokking 
gebied, sodat daar altyd inense was wat daartoe begerig was en 
hulle by die Diakonie aangemeld het om kinders aan te neem. Die 
Diakonie het egter versigtig te werk gegaa,n.... by die keuse van 
pleegouers. In baie gevalle is die kinders dan juis van hulle eie 
ouers af weggeneem met die. doel om hulle in 'n meer opheffende 
omgewing te plaas. Die kinders is gevolglik nie ·aan persone afge
staan omtrent wie die Diakonie nie heeltemaal oortuig was dat 
dit tot hulle beswil sou strek nie. So is b.v. in Aprill753 die versoek 
van 'n weduwee Mollevanger dat sy die drie reeds ,aanbesteede" 
kinders van Sophia Brits, wat weens haar slegte gedrag van haar af 
weggeneem is, onder haar opvoeding vir kos en klere mag ontvang, 
deur die Diakonie voorlopig van die hand gewys, aangesien hulle 
nie :verseker was van haar lewenswyse nie.33 

Die kinders wat op die manier, hetsy sonder dat hulle enige 
verdere financiele las beteken het, of wel teen 'n maandelikse betaling 

30 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (2 Nov. 1750), K.R. 5, p. 39. 
31 Sien ibid. 1769-1782 (8 Jan. 1781), K.R. 7, p. 356. 

_,., Sien o.a. ibid. 1749-1758 (7 Julie 1749), K.R. 5, p. 8; ibid. 1769-1782 
(8 Jan. 1781), K.R. 7, p. 356. 

33 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (2 April 1753), K.R. 5, p. 108. 
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by fa.milie~:~ ,l>eHtee" i;;, het natuurlik nog altyd onder die toesig van 
die Diakonie geval. Toe Pieter Matthijs Pietersz. in Februarie 
1762 die Kollege versoek het dat dit hom toegestaan moes word 
om 'n sekere jongeling wat onder die Diakonie geressorteer het 
en vir wie se opvoeding hy tot sover financiele hulp geniet het, 
saam met hom na Batavia te neem, ,uijt hoofde van bijsondere 
liefde en genegentheijt, dien hij gemelde jongeling was toedraa
gende", met belofte om hom voortaan uit sy eie middele op te voed, 
het hulle dit in belang van die kind geag om die versoek van die 
hand te wys.34 Hulle het dit goedgevind om die kind onder hulle 
toesig en edukasie te laat verkeer tot tyd en wyl hy in staat sou wees 
om te kan lees en skrywe en vir homself 'n loopbaan te kies.35 

By hierdie twee klasse van diakoniekinders moet nou nog gevoeg 
word 'n derde kategorie, en wel die van die jong seuns wat reeds 
terwyl hulle by families ingewoon het, die nodige skoolopleiding 
ontvang het en volgens bewys van die Dia.konieskoolmeester 
,volleerd" was, en derhalwe in staat was om hulle met een of ander 
hande-arbeid onledig te hou.36 

In sulke gevalle het die Diakonie gebruik gemaak van 'n methode 
waarvolgens die seuns as leerjongens by een of ander ambagsman 
in diens gegaan het, om dan gratis by hom te werk, en enkel teen 
verskaffing van kos, klere en huisvesting onder sy toesig en leiding 
die betrokke ambag waartoe die seuns genee mag wees en waarmee 
hulle dan later 'n lewensbestaan sou kan maak, aan te leer. Sulke 
seuns is gewoonlik onder kontrak vir vyf jaar aangeneem.37 

Ook ·in die geval van hierdie scuns het dit die Diakonie nie 
moeilik geval om bulle geplaas te kry nie. Ambagsmanne was 
gewoonlik gretig om een of meer seuns onder hulle toesig te neem 
wat hulle dan behulpsaam kon wees in hulle werk. 

Vaardigheid in verskeie ambagte is op die manier deur diakonie
seuns bekom. Die ambag waarvoor die meeste seuns geneent
heid getooh het, was die van kleremaker. Verskeie seuns het 
.,ter instrueeringe en volleeringe van het kleedermakersambagt " 
by kleremakers in diens gegaan.38 'n Ander groep was genee 
tot die ,Smits functie " en is dan ook met die doel om daarin 
opgelei te word deur een of ander smid in die stad in diens geneem.39 

Maar sommige het ook skoenmakers40 geword, terwyi verskeie 

34 Sien Res. Ke1·kr. Kaapstacl 1758-1769 (1 Febr. li(i2j, K.R 6, p. 109. 
35 Ibid. 
36 Sien o.a. Res. Kerkr. Kaapstacl 1802-1810 (3 Jan. 1803), K.H. 10, p. 38. 
37 Sien o.a. ibid. 1769-1782 (2 April 1770), K.R 7, p. 56. 
38 Sien o.a. ibid. 1749-1758 (2 Febr. 1750), K.R 5, p. 21 : 1'1Jid. (3 No,·. 

1755), p. 204; ibid. 1758-1769 (ll Junie 1759), K.R. 6, p. 21. 
a9 Sien Res. Kerk?·. Kaapstad 1749-1758 (5 April 1751), K.R.. 5, p. 46; 

ibid. 1758-1769 (14 April 1760), K.R 6, p. 45, ens. 
•o Sien o.a. Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (3 Sept. 1 753), K.R i), p. 127 ; 

ibid. 1769-1782 (5 Maart 1770), K.R. 7, p. 55. 
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andere nog ander ambagte soos die van timmerman,41 skrynwerker,42 

silwersmid,43 wamaker,44 en ,zadelmaker " 45 aangeleer het. 
Hoewel dit die seuns vrygelaat is om 'n ambag volgens hulle 

eie keuse te volg, het hulle egter nie sonder uitsondering in die 
aanleer van die ambag van hulle eerste keuse volhard nie. Waar 
hulle later uitgevind het dat hulle meer aangetrokke gevoel het 
tot 'n ander een, het dit hulle vrygestaan om te verander. Op 
sy eie versoek het die jongeling Pieter Hendriks die kleremakers
ambag vaarwel gese en in April175l by die smid Thomas in diens 
gegaan, om hom in die vervolg toe te le op die aanleer van die 
,smits functie".46 Ook aan Johannes Lodewijk Adamsz. is op 3 
November 1755 toegelaat om, nadat hy maar net vyf maande by 
Jan Steenberg werksaam was ten einde die smidsambag aan te 
leer, 'n verandering te maak en by Sierke Jansz. vir drie jaar 
as kleremakerskneg te gaan dien, en wel omdat die geneesheer 
van die Diakonie gevind het dat eersgenoemde ambag vir hom te 
veeleisend was.47 In sy geval is afgewyk van 'n bestaande gebruik 
en is bepaal dat, aangesien hy die kleremakersambag reeds verstaan, 
Jansz. behalwe die gebruiklike onderhoud van spys en drank, 
elke maand aan hom 3 Rds. sal moet betaal, wat later verhoog 
moet word, die voile bedrag waarvan by die ontvanger van die gelde 
van die Diakonie inbetaal moet word, wat dit vir hom wu bewaar, 
,tot dat hij tot geapprobeerde staaten zal zijn gekomen ".48 

Nie altyd het die leerjongens hulle streng gehou aan hulle 
kontrak en ook voile gehoorsaamheid en onderworpenheid aan 
hulle s.g. leermeesters getoon nie. Soms het van hulle hulself 
skuldig gemaak aan diensverlating deur weg te loop voordat die 
bepaalde tyd van vyf jaar om was,49 of aan slegte lewenswyse en 
,seer groote disobedientie ",50 of aan enige ander wangedrag. 51 

In sulke gevalle het die ,instrukteurs" die seuns dan weer aan die 
Diakonie oorgelewer, wat, as praat nie gehelp het nie, die hulp van 
die Regering ingeroep het om hulle te straf. Op die manier is 
die jongeling Willem Meijn in December 1719 na Indie verban,52 

en is in Maart 1757 besluit om die Regering te versoek om Jan 
Lodewijk Adams, in aanmerking nemende ,dat den zelven reets 
te vooren meermaalen weegens slegt comportement is aangeklaagt 

41 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1769-1782 (3 Jan. 1774), K.R. 7, p. 157. 
42 Ib·id. 1758-1769 (4 Aug. 1760), K.R. 6, p. 51. 
43 Ibid. 1769-1782 (12 April 1779), K.R. 7, p. 301. 
44 Ibid. (5 Maart 1781), p. 365. 
45 Ihid. 
46 Sien Res. Ke1·kr. Kaapstad 1749-1758 (5 April 1751), K.R. 5, p. 46. 
47 Ibid. (3 Nov. 1755), p. 204. 
48 Ibid. 
49 Sien o.a. Res. Pol. Raad 1719-1720 (19 Dec. 1719), C. 14, p. 308; 

Requesten en Nominatii!n 1719, C. 226, No. 147; Res. Kerkr. Kaapstad 1758-
1769 (14 April 1760), K.R. 6, p. 45. 

5 0Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1748-1758 (3 Sept. 1753), K.R. 5, p. 127. 
51Jbid. (7 Maart 1757), p. 235. ' 
52 Sien Res. Pol. Raad 1719-1720 (19 Dec. 1719), 0 14, p. 310. 
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en gereprimendeert geworden ", as matroos in diens van die Kom
panjie te neem en as sodanig van bier na Batavia te stuur.53 Op 
die manier bet bulle dikwels ontslae geraak van ongehoorsame en 
.. de gunsten der Diaconie onwaardige " knape. 

Soms was die Diakonie ook wel genoodsaak om in te tree in 
belang van 'n leerjonge waar sy ,meester " hoin skuldig gemaak 
het aan slegte gedrag en mishandeling. Om rede van die 
gruwelike en kwaadaardige mishandeling gepleeg deur die smid 
Hans Hendrik Thomas teenoor sy leerjonge Pieter Hendriks, 
bet die Kerkraad op 6 Maart 1752 dit goedgevind om die seun 
van hom a£ weg te neem en nooit weer 'n jongeling van die Diakonie 
aan hom te gee nie. 54 

Wat bet die seuns gedoen nadat bulle bulle jare as leerjongens 
uitgedien bet ~ In die meeste gevalle was bulle hierna toegerus 
vir hulle lewcnstaak en kon hulle, om mee te begin, as kneg by een 
of ander ambagsman in diens gaan. Dikwels het bulle verkies 
om mi afloop van die tyd van bulle leerjare, gedurende welke 
bulle natuurlik geen vergoeding ontvang bet nie, aan te bly by bulle 
ou leermeesters as kneg in diesel£ de am bag waarin bulle tot dan 
werksaam was, natuurlik die slag teen 'n vaste maandelikse betaling. 
Dit was b.v. Jan van der Linden se eie keuse om na voltooing 
van sy leerjare teen 'n betaling van 3 Rds. per maand aan te bly 
as lmeg by die burger Gerrit Roos.55 In die meeste gevalle is aan 
sulke jong knegte sowat 6 Rds. per maand betaal, 56 alhoewel 
sommiges tot 9 Rds. per maand ontvang het,57 en selfs tot lORds. 
soos in die geval van Frans Jourdaan, wat, nadat hy sy leerjare 
as smid uitgedien bet by Jan Da.niel, in Februarie 1769 by hom in 
diens gegaan het.58 Dit lyk egter asof in geen enkele geval so 'n 
jong lmeg sy volle maandelikse besoldiging in ontvangs geneem 
het nie, maar dat ten minste die hefte daarvan en dikwels meer 
as die helfte by die Diakonie inbetaal is, 59 wat dit vir hom in 
bewaring sou hou totdat hy tot ,geapprobeerde staten" sou 
gekom bet of meerderjarig geword het.60 Van hierdie gebruik 
om 'n gedeelte van sy salaris vir hom te spaar bet die Diakonie 
nie graag afgesien nie. Tevergeefs bet Jan van der Linden in 
Mei 17 53 aansoek gedoen om sodanige ,ducaton " as wat hy maande
liks van sy verdiende werkloon aan die Diakoiiie moes betaal, 
vir 'n tyd van 'n halwe jaar te mag behou ten einde een en ander 
---------------------------

53 Sien .Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (7 Maart 1757), K.R. 5, p. 235. 
••Ibid. (6 Maart 1752), p. 66. 
55 Sien ibid. (5 Febr. 1753), p. 99. 
sa Sien Res. Ke1·kr. Kaapstad 1758-1769 (3 Nov. 1760), K.R. 6, p. 57; 

ibid. (3 Okt. 1763), p. 154; e.a. 
57 Sien Res. Kerkr. Kcwpstad 1769-1782 (2 Nov. 1778), K.R. 7, p. 285. 
ss Ibid. (6 Febr. 1769), p. 2. 
59 Sien o.a. Res. Kerkr. Kaapstad 1758-1769 (3 Nov. 1760), K.R. 6, p. 57 ; 

ibid. 1769-1782 (6 Febr. 1769), K.R. 7, p. 2. 
Go Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1758-1769 (3 Okt. 1763), K.R. 6, p. 154. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
ONDER DIE l~OMPAN.TIE, 1652-1795. 129 

benodigheid te kan aankoop.61 Wel is sy werkgewer toegelaat 
om sekere klerasie vir hom te koop uit die helfte van sy loon, 
wat hy andersins.aan die diakonie-ontvanger sou moes betaal.62 

Soms het dit ook voorgekom dat 'n seun, nadat hy sy leer
jare uitgedien het, nie by sy leermeester aangebly het nie. In 
sulke gevalle is dit dan aan hom self oorgelaat om 'n werkgewer 
te vind.63 

Nie altyd het die leerlinge van die Diakonie nadat hulle hulle 
skooljare voltooi het, 'n ambag verkies nie; dit het ook gebeur dat 
hulle besluit het om die voetspore van hulle skoolmeester te volg 
en 'n bestaan te maak deur die onderwysberoep te volg. Dit was 
b.v. die geval met David Hendrik Mellet, van wie ons reeds verneem 
het as onderwyser in een van die gewone openbare skole. Hy was 
toe hy in 1769 toegelaat is as onderwyser, onder die geledere van 
die onder die diakonie-armes ressorterende minderjariges, en ons 
verneem dat hy op 4 September 1769 'n maand uitstel gekry het 
van die toelatingsexamen as skoolmeester. 64 

Nog 'n paar gevalle van diakoniekinders wat later onderwys 
gegee het, verdien vermelding. 

Diedlof Zeeman het in Januarie 1789 die Diakonie versoek om 
van die skoolgaan ,geexcuseerd" te word. Aangesien hy reeds as 
lidmaat belydenis gedoen het en sy geneentheid betuig het om, 
vermits hy weens sy gebrekkige oog nie in staat sou wees om met 'n 
ambag sy brood te win nie, ,als Schoolmeester in de buijten dis
tricten te gaan woonen", is goedgevind om hom as sodanig by iemand 
wat 'n ordentlike huishouding het, nie ver van die Kaap af nie, te 
plaas. Hy moes egter nog in die skool bly totdat 'n ,.bekwame ge
leentheid" hiervoor opgedaag het, en het ook daarna nog onder die 
Diakonie, wat sy gedrag goed gade sou slaan, geressorteer.65 

Nadat Jan Hendrik van Graan in Januarie 1793 deur die skool
meester by die Kerkraad aanbeveel is om hom van die verdere 
skoolgaan vry te stel, is aan hom, ten spyte van sy groot geneent
heid tot die ,skoenmakersambag", deur die Kerkraad voorgestel 
om hom liewers as skoolmeester by landliede te gaan vestig, ,.het 
welke men meende om zijne daartoe besittende bequaamheeden 
het beste soude convenieeren". 66 Van Graan was egter nie genee 
om van sy plan af te sien nie, met die gevolg dat die Kerkraad be
sluit het, ,.in aanmerking genoomen zijnde het stijfhoofdig gedrag 
wellm die pupil komt te toonen, die sich niet gaarne tot het gene 
hem het gevoeglykst diende wilde laaten disponeeren",67 om ,.ter 
beteugeling zijner eigenzinnigheid" hom nie toe te laat om die 

61 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (14 Mei 1753), K.R. 5, p. lll. 
62 Ibid. (6 Aug. 1753), p. 125. 
63 Sien o.a. ibid. 1791-1802 (2 Jan. 1797), K.R. 9, p. 195. 
6•Sien ibid. 1769-1782 (4 Sept. 1769), K.R. 7, p. 41. 
66 Sien ibid. 1782-1791 (5 Jan. 1789), K.R. 8, p. 253. 
66 Sien ibid. 1791-1802 (17 Jan. 1793), K.R. 9, p. 75. 
67 Ibid. (4 Febr. 1793), p. 80. 
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am bag van sy begeerte by sy broer te leer nie, maar by 'n leermeester 
van hulle keuse. 

Dit was eers na hierdie blykbaar onregverdige druk wat op hom 
uitgeoefen is, dat Van Graan ingewillig het om hom dan maar 
liewers as skoolmeester te vestig. Dit is toe aan hom oorgelaat 
om self 'n ,bekwame geleentheid" daarvoor te soek en die Kerkraad 
dan daarvan. in kennis te stel. Ook hy was verplig om die helfte 
van sy beloning elke maand aan die ontvanger van die Diakonie 
te betaal.69 

Dit blyk egter dat die diakonieleerlinge in die reel voorkeur 
gegee het aan die leer van 'n ambag nadat hulle hulle skooljare 
voltooi het. Willem Jacobsz., wat in Maart 1796 op sy eie versoek 
toegelaat is as ondermeester by die skoolmeester van die Diakonie,70 

het mi verloop van slegs 'n paar maande verkies om nie langer 
daarmee voort te gaan nie, maar om liewers die skoenmakers
ambag by die burger Johannes Langenveld te gaan leer, 'n versoek 
wat hom nie geweier is nie, aangesien dit duidelik was dat hy 
.,meerder genie" tot die laaste as tot die eerste besit het.71 

Soos maklik te verstaan is, het die Diakonie speciale voor.siening 
gemaak vir die godsdiensonderrig van alle kinders wat onder hulle 
geressorteer het. Die wat nog van die skool gebruik gemaak het, 
sou daar wel die nodige onderrig ontvang het. Op 17 Januarie 
1752 het die Kerkraad op voordrag van ds. Petrus van der Spuij 
besluit dat voortaan ook die jongmense wat onder die Diakonie res
sorteer en nie meer skoolgaan nie, hulle belydenisse by die sieke
trooster moes leer. 72 Hieronder is ingesluit nie aileen die seuris 
wat as leerjongens werksaam was nie, maar ook dogters wat by 
private families met gewone huiswerk besig was.73 Voortaan het 
die toestemming van die Diakonie aan enige leerjonge om by 'n 
ambagsman in diens te mag gaan, altyd gepaard gegaan met 'n 
verdere bepaling dat so 'n seun verplig sal wees om die katechisa
sieklas van die sieketrooster by te woon. Versuim hiervan is nie 
deur die vingers gesien nie. Die seun Van der Linden het op 4 
Julie 1753 by die Kerkraad weens oortreding hiervan tereggestaan, 
en hom is by hierdie geleentheid ,ernstelijk voor het laast gelast, 
dat hij in het toekomende beeter gebruijk van de weekelijkse 
Catechisaties sal hebben te maaken ", en dat by verdere versuim 
,andere messures " geneem sou word. 74 

Laat ons vervolgens let op die mate van skoolonderrig wat 
deur die Diakonie verskaf is. Soos reeds opgemerk, was die 
Diakonie verantwoordelik daarvoor om aan die kinders wat onder 

6 8 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1791-1802 (4 Febr. 1793), K.R. 9, p. 80. 
69 Ibid. 
70 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1791-1802 (7 Maart 1796), K.R. 9, p. 174. 
71 Ibid. (4 Julie 1796), p. 181. 
72 Sien ibid. 17411-1758 (17 Jan. 1752), K.R. 5, p. 64. 
73IiJid. (4 Juni" 1753), p. 120. 
74 Ibid. 
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hulle geressorteer het en deur pleegouers aangeneem is vir vry kos 
en klere, huisvesting en skoolonderwys te verskaf. Aangesien die 
getal van sulke kinders meestal nie te gering was nie, het hulle dit 
goedgevind om 'n speciale skool in stand te hou en 'n onderwyEer 
aan te stel teen 'n vaste maandelikse salaris.75 

Van hierdie skool het egter nie aileen gebruik gemaak sodanige 
kinders as wat direkt, of vir hulle gehele opvoeding, onder die 
Diakonie geressorteer het nie, maar ook kinders van behoeftige 
ouers is mettertyd toegelaat om die voordeel daarvan te geniet. 
Gratis onderwys is dikwels aan kinders van minderbevoorregtes 
wanneer hulle daaarom versoek het toegese. So is aan die weduwee 
Broodreich in Oktober 1784 op haar versoek toegestaan om haar 
twee kinders nl. Apolonica Wilhelmina en Jan Andries van 
diakonieswee te laat skoolgaan, 76 en is aan die huisvrou van 
Johannes Pieterse, 'n visser, vry skool vir haar twee kinders toegese 
in Februarie 1800,77 terwyl op 4 Maart 1805 die Kerkraad op ge
dane versoek aan die huisvrou van Boeve toegestaan het ,het vrij 
school gaan van haar zoon Joh. Gert Carolus Boeve bij den diaconys 
schoolmeester ".78 Dit wil voorkom asof die Diakonie in sommige 
gevalle selfs die skoolgeld van behoeftige kinders betaal het, wat 
dan 'n skool van hulle eie keuse kon bywoon.79 

Natuurlik het die Diakonie daarteen gewaak dat die kinders 
wat op die manier vry skool ontvang het, nie sou versuim om die 
beste gebruik daarvan te maak nie. Hulle het dit trouens dikwels 
nodig gevind om op te tree in gevalle waar dit wel versuim is. So 
het Johanna Briel op 6 September 1784 voor die Kerkraad verskyn, 
,ter zaake dat zij zeedert der 3n febr. laatstl. volgens aanklagte 
x-an den Schoolmeester Joosten, het school gaan hadde nage
Iaatoo,.''. 80 Sy het dit egter hardnekkig ontken, ,waar over 
zij dan ook scherpelijk is bedreygt geworden, en tevens aangezegd, 
vermits zij nog weinig of niet in't Leeren gevordert was, voortaan 
zonder een enkele dag te verzuimen ieder schooltijd vlijtig te moeten 
bijwoonen, ofte dat men bij verdere verzuim dringender middelen 
zal moeten gebruijken ".81 

Ook die ouers wie se kinders vry onderwys ontvang het, was 
verantwoordelik om toe te sien dat hulle kinders die beste gebruik 
daarvan maak. Op 6 September 1784 het die huisvrou van Diedlof 
Zeeman voor die Kerkraad tereg gestaan aangesien ,haare kinderen 
ruim een-derde der schooldagen kwamen absent te weesen ", en 

75 Dit was die Kerkskool aan die Kaap waarvan ons a1 meermale gehoor 
het. Dit het egt.er tot 1812 geduur a1vorens 'n afsonderlike reg1ement vir die 
onderwyser in hierdie skoo1 opgestel is. Sien ,Reglement voor de onder
weizer der Diacony's Kinderen aan de Hoofdplaats", Res. Kerkr. Kaapstad 
1802-1812 (6 Jan. 1812), K.R. 10, p. 497. 

76 Sien ibid. 1782-1791 (4 Okt. 1784), K.R. 8, p. 92. 
77 Sien ibid. 1791-1802 (3 Febr. 1800), K.R. 9, p. 294. 
78 Sien ibid. 1802-1810 (4 Maart 1805), K.R. 10, p. llO. 
79 Sien ibid. 1782-1791 (7 Aug. 1786), K.R. 8, p. 150. 
so Ibid. (6 Sept. 1784), p. 88. 
81 Ibid. 
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is haar gelas ,voortaan te moeten zorgen, dat dezelve zonder 
wettige verhindering, geene der School dagen zal hebben te ver
zuimen, ofte dat anderzints dit Collegie genoodzaakt zoude zijn, 
't onderhoud voor dezelve in te trekken ". 82 

Soos van hom verwag, het die diakonie-skoolmeester op 9 
September 1793 'n lys van die kinders wat van diakonieswee 
onderwys ontvang, by die Kerkraad ingelewer, en weer het hy 
dit nodig gevind om te kla oor die voortdurende afwesig wees 
van sommige leerlinge, sodat die "Kerkraad besluit het om onder
sock in te stel. 83 

Die Diakonie het hom egter nie net tot dreigemente beperk 
nie, maar waar dit nodig was wel deeglik gebruik maak van 
,dringender middelen ". Sulke middele is o.a. in die werk gestel 
in Februarie 1788 teen die seun Daniel Christiaan Tim, wie se 
karakter volgens die getuienis van die skoolmeester , ,zo onge
bonden en zo verregaande boosaardig" was dat hy nie in staat was 
om hom ,zo min met slagen als goede woorden en bedrijgingen tot 
vreese of beeterschap te brengen ". 84 Hy het ,onder meer andere 
·buijtenspoorigheeden" dit selfs onlangs nie ontsien om ,een 
meede discipel in't school met een pennemes eene wonde toe te 
brengen ". 85 Nadat dit alles in aanmerking geneem is, is unaniem 
besluit om hom op 'n skip as matroos in diens van die Kompanjie 
te laat gaan. 86 

Was dit die begeerte van De Chavonnes dat elke onderwyser 
Sondae in die kerk persoonlik toesig moes hou oor die kinders wat 
by hom in die skool is, dan sou die Kerkraad sorg dat ten minste 
hulle skoolmeester in ooreenstemming hiermee handel. Vir die 
kinders wat onder die Diakonie geressorteer het, is in die kerk 'n 
Speciale plek aangewys, en die skoolmeester ,die daarbij mede 
geplaatst is ", was verplig om 'n nota te maak, wat hy elke drie 
maandeaan die voorsitter van die Kerkraad moes voorle, van wie 
van die kinders in die loop van die tyd afwesig was, asook van 
die redes vir sodanige versuim. 87 

Die Diakonie moes natuurlik behalwe die salaris wat hulle 
aan bulle skoolmeester betaal, ook nog sorg vir die gebruiklike 
skoolbenodighede. In hierdie verband het die gebruik bestaan 
waarvolgens die skoolmeester elke maand vooruit aan die Diakonie 
'n lys van benodighede vir die volgende maand verstrek het. 88 

Dit het egter soms ongerief veroorsaak weens weglatings per abuis, 
met die gevolg dat die skoolmeester in Mei 1795 besluit het om die 
Diakonie te versoek dat hy in die vervolg liewers maandeliks vir 
elke kind wat by hom in die skool mag wees, 'n som van 36 stuiwers 

a• Res. Kerkr. Kaapstad 1782-1791 (6 Sept.. 1784), K.R. 8, p. 89. 
83 Sien ibid. 1791-1802 (9 Sept. 1793), K.R. 9, p. 104. 
84 Ibid. 1782-1791 ( 4 Febr. 1788), K.R. 8, p. 204. 
Bo Ibid., p. 205. 
86 Ibid. 
87 Sien Res. Kerlcr. Kaapstad 1758-1769 ( 11 April 1763), K.R. 6, p. 144. 
88 Sien ibid. 1791-1802 (4 l\iei 1795), K.R. 9, p. 149. 
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sou ontvang, waarvoor hy dan verplig sou wees om self aan hulle te 
besorg die nodige boeke, skryfpapier, penne, leie, cyferboeke, 
griffies, ens. 89 Nadat die Kerkraad die saak ondersoek het, het 
hulle gevind dat dit die voordeligste vir die Diakonie sou wees, 
en is gevolglik besluit om aan sy versoek te voldoen. 90 

Die algemene inrigting van hierdie skool sou nie radikaal ver
skil het van die van die gewone skole in Kaapstad nie. Die vakke 
van onderwys het waarskynlik altyd beperk gebly tot lees, skrywe, 
reken en godsdiensonderwys. . 

Uit 'n Reglement bestaande uit neentien artikels, en op 6 
Januarie 1812 deur die Kerkraad opgestel, speciaal ,voor den 
onderweizer der Diaconijs Kinderen aan den Hoofdplaats ", ver
neem ons een en ander omtrent die organisasie en administrasie 
van hierdie skool. 91 Die onderwyser was ook nog in hierdie tyd 
onmiddellik ondergeskik aan die ,Directie van Diakens ", dog 
onder die oppertoesig van die Kerkraad as geheel. Hy was verplig 
om skool te hou vir die kinders wat onder die Diakonie geressorteer 
het en deur die diakens met die doel na hom gestuur is. Teen 
'n vasgestelde salaris van 60 Rds. moes hy onderwys gee aan :n 
getal leerlinge wat nie meer as 50 en nie minder as 30 moes wees 
nie. Indien die getal nie binne die perke sou wees nie, sou die 
Kerkraad sy salaris in dier voege vasstel. Hy moes self die kinders 
van die nodige boeke, papier, penne, ens., voorsien, en hulle ook 
in cyfer onderwys, en van wat daarby nodig mag wees, voorsien. 

Dit het die diakens vrygestaan om die skool te besoek ten 
einde die kinders te examineer so dikwels as wat hulle dit goed
gevind het. 

Die onderwyser moes elke Maandag aan die Diakonie 'n skrifte
like verslag ins:tuur aangaande die werk die vorige week deur 
hom gedoen. Hy moes ook toesien dat die kinders skoon op skool 
kom, en dat hulle hulle skoene behoorlik aan het. 

Owerigens was die onderwyser en sy skool onderworpe aan die 
bestaande skoolreglemente. 

Aangesien die onderwyser 'n vaste salaris ontvang het, en 
· daar gewoonlik 'n hele aantal kinders van skoolgaande ouderdom 

wat gewag het op skoolopleiding, onder die toesig van die Diakonie 
geval het, kan ons vermoed dat die vergunning om die skool te 
mag besoek slegs vir 'n beperkte tyd toegestaan is, om dan weer 
aan ander toegeken te word. Die skoolmeester het dan ook 
gereeld by die Kerkraad 'n lys ingelewer van sodanige leerlinge as 
wat volgens hom genoeg onderwys ontvang het. So lees ons in 
die Notule van die Kaapse Kerkraad onder datum 6 Januarie 1783 
die volgende: ,zijnde al meede de jonge Dogters Johanna Heijns, 
Agatha Heijns en Carolina Wigt, als tamelyk leesen en schrijven 

89 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1791-1802 (4 Mei 1795), K.R. 9, p. 149. 
90 Ibid., p. 150. . 
91 ~ien i/;>id. 1802-1812 (6 Jan. 1812), K.R. 10, pP· 497-502, 
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kunnende, uijt de school genomen ", 92 terwyl ,op 't te kennen 
geeven door gedagte Schoolmeester Joosten, dat de bij de Wede 
Sanderus 's diaconijs wegen inwoonende Maria Johanna Volraad 
volleerd was", laasgenoemde op 6 September 1784 ,van 't verder 
Schoolgaan g'excuseerd "is. 93 

Die leerlinge was dus verplig om die skool te besoek totdat 
hulle op voordrag van die skoolmeester van verdere skoolgaan 
vrygestel is, 94 waarna hulle verplig was om ,tot het leeren hunner 
belijdenis " die katechisasieklas van die Sieketrooster ,als Diaconijs 
Catechiseermeester " by te woon. 95 Soos reeds vermeld, het die 
seuns dan meesta.I as leerjongens by een of ander ambagsman 
tot die aanleer van 'n am bag in diens gegaan. 96 

As onderwyser in die diakonieskool het die Kerkraad gewoonlik 
aangestel een van die aan die Kaap diensdoende sieketroosters. 
Alhoewel hy, net soos dit die geval was gedurende die vroee jare 
van die volksplanting, nie uit hoofde van sy amb verplig was om 
ook skool te hou nie, maar dit dikwels wel gedoen het, het hy ook 
J?.OU nog by voortduring hierdie belangryke werk waargeneem. 

Dat die bekwaamheid van 'n sieketrooster om onderwys te 
gee, by sy aanstelling geen geringe oorweging by die Kerkraad 
was nie, getuig 'n brief deur hulle in Mei 1734 aan die Klassis van 
Amsterdam gerig aangaande 'n krankebesoeker wat uitgestuur 
moes word as gevolg van die vertrek van Pieter Stricht. Daarin 
skrywe hulle o.a. : , ..... wij verzoeken, datU Eerw. gelieven 
te verzorgen, dat we hier geen scheepskrankebezoeker krijgen, 
maer een man va.n beproevde deugt en bequaemheeden, volkomen 
in staet om de Kerk en school te konnen waerneemen "{~ 

------
92 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1782-1791 (6 Jan. 1783), K.R. 8, p. 41. 
9• Ibid. (6 Sept. 1784), p. 88. 
94 Sien verder o.a. Res. Ke1·lcr. Kaapstad 1791-1802 (2 Jan. 1792), K.R. 9, 

p. 25; ib1:d. (5 Mei 1793), p. 91; ibid. (2 Jan. 1797), p. 195. 95 Ibid. 
•• s;en ook Res. Kerlcr. Kaapstad 1791-1802 (2 Jan. 1792), K.R. 9, p. 25. 
97 Brief K.'se Kerkr. Kl. Arnst. (5 Mei 1734), Brieven van Kaapsche Kerken 

aan Classis Amsterdam 1755-1747, Cl. 65. Hterdie beswaar teen die in-diens
neem van krankebesoekers van passerende skepe en die voorsorg hier geneem 
teen slegtes en onbekwames skyn nie ongegrond te gewees het nie as ons in 
aanmerking neem die veelvuldige gevalle van klagte teen hulle gedrag, sowel 
aan die Kaap as in Oos-Indie, ook nog na hierdie jaar. In Oktober 1743 het \ 
die Kaapse Kerkraad 'n sekere sieketrooster van kettery beskuldig, met die ·· 
gevolg dat hy sy ontslag gekry het. Sien Res. Pol. Raad 1743 (8 Okt.), C. 35, 
p. 399. In April 1745 het die Kerkraad hulle genoodsaak gevind om 'n 
sekere krankebesoeker Raassel van 'n in die baai 1eggende retoerskip by die 
Klassis aan te kla. Hy het hom o.a. skuldig gemaak deur ,in verschijde 
huijsen seer slegte discoursen te voeren, ten uijttersten nadeelig aan de eer 
der gewonc herders en leeraars hier ter plaatse", en ook nadelig vir die 
openbare godsdiens, seggende ,dat de menschen uijt den hemel. in d"' he! 
gepredikt wierden, door het gebruijken van algemeene bestraffingen, gebeeden 
en wat diergelijke meer is". Brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst .. (10 April 1745), 
Brieven K.'se Ke1·ken aan Cl. Amst. 1655-1747, Cl. 65. Ook vanuit Batavia 
het voortdurend klagte oor die slegte gedrag van hi'lrdie mense die ore van 
die Bewindhebbers bereik. Sien Brieven van Heren XVII naar Indie (22 
Nov. 1782), K.A. 478. 
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Heeltemaal in hulle skik 'was die Kerkraad met die sieketrooster 
Jan van Trans, wat uitgestuur is en heeltemaal bekwaam was. 98 

Hy is egter nooit deur die Diakonie aangestel as hulle onderwyser 
nie, alhoewel hy hier werksaam was tot aan sy dood in Augustus 
1753. 99 Gedurende hierdie tyd, en wel sedert 1719, nadat hy reeds 
'n geruime tyd 'n bestaan as onderwyser gemaak het,l00 is die 
onderwyswerk van die Diakonie waargeneem deur sy medekranke
besoeker Adolf Hofman, en wel tot in December 1749, toe hy 
weens sy hoe ouderdom en swak liggaamsgesteldheid daarvan 
,geexcuseert " moes word,l01 en daarna deur die krankebesoeker 
Anthonij Berrange,102 wat in 1753 as een van die gepermitteerde 
skoolmeesters die petisie teen die ongepermitteerdes onderteken 
het.l03 Hy het sy werk as krankebesoeker, voorleser van die 
gemeente en onderwyser van die Diakonie waargeneem tot in 
September 1758, toe hy uit hoofde van sy siek en swak liggaamlike 
konstitusie op sy versoek ,van't informeeren als schoolmeester 
deeser Diaconieskinderen,is geexcuseert en ontslagen geworden ".104 

Hoewel in die meeste gevalle die Kerk een van die sieketroosters 
ook as onderwyser van die diakoniekinders gebruik het, het daar 
egter ook wel uitsonderinge op hierdie reel voorgekom. Dit was 
b.v. die geval met die opvolger van Berrange. Om die vakature 
op te vul het die Kerkraad gebruik gemaak na ,ontvangene appro
batie" van die Regeririg, van die dienste van die persoon Johannes 
Krugel, wat so pas deur hulle ondersoek is ten opsigte van sy 
bekwaamheid om as skoolmeester plaaslik toegelaat te mag word, 
en daartoe bekwaam gevind is.105 Hy het die diakonieskool 
waargeneem tot in Mei 1769, toe hy as voorleser in die gemeente 
van Drakenstein aangestel is.1 06 

Teen 1776 is andermaal as diakonieskoolmeester 'n kranke
besoeker gebruik en wel met die naam van Agterman. In 
November van hierdie jaar egter het die Kerkraad besluit om 
weens die , ,irreguliere gedoente en handelingen van den kranke-
besoeker ...... Agterman, nopens de aan hem, tot onderwijs 
in het leeren, leesen en schrijven etc. besteede Diaconijs kinderen ", 
die kinders van hom af weg te neem en hom af te dank.107 N ogeens 

98 Sien briefK.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (25 Febr. 1736), Brievenvan Kaapsche 
Ke1·ken aan Classis Amst. 1655-1747, Cl. 65. 

99 Sien Res. 'Pol. Raad 1753 (28 Aug.), C. 45, p. 194. 
100 Sien Requesten en Nominatien 1719, C. 226, No. 32 (Exh. 7 Mei 1719). 
101 Sien Res. Pol. Raad 1749 (9 Dec.), C. 41, p. 229. 
102 Sien ibid.; ibid. 1751 (18 Mei), C. 43, p. 157. 
103 Sien Res. Pol. Raad 1753 (27 Nov.), C. 45, p. 274. 
10~ Sien ReB. Kerkl-. Kaapstad 1758-1769 (4 Sept. 1758), K.R. 6, p. 4. 
105 Ibid. 
106 Sien Res. Pol. Raad 1769 (2 Mei), C. 61, p. 177. 
107 Sien Res. Kerkr. Kaap8ta,d 1769-1782 (4 Nov. 1776), K.R. 7, p. 232. 

Van die Kerkraad van Batavia waarheen hy hom begewe het, is later 'n brief 
van navraag waarom hy daar aangekom het sonder kerklike attestasie, 
ontvang, waarop die Kaapse Kerkraad besluit het om hulle reguit die waarheid 
omtrent hom te vertel. Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1769-1782 (7 Febr. 1780), 
K.R. 7, p. 330. 
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is as sy opvolger aangestel nie 'n kerklilm ambtenaar nie, maar wei 
die burger Albert Joosten, wat reeds as gewone skoolmeester 
ondersoek en toegelaat was.108 In 1796 tref ons hom nog aan as 
diakonieskoolmeester, en is hy gedurende 'n paar maande as onder
meester bygestaan deur een van sy oudleerlinge, Willem Jacobsz.109 

Nog een sakie in verband met die Diakonie en onderwys verdien 
vermelding, en dit is die skool wat in 1790 deur die Kerkraad opgerig 
is vir bejaarde persone. Sulke persone wat Ius gehad het om te 
leer lees en skrywe, maar onvermoend was, kon in die vervolg 
gebruik maak van 'n skool_ speciaal v.ir hulle opgerig, waarin as 
onderwyser aangestel is Christiaan Mens, wat hiervoor van die 
Kerkraad 'n ,douceur " van 25 Rds. per maand ontvang het.110 
Hierdie skool is blykbaar gestaak in Mei 1802, nadat daar reeds 'n 
ander skool aan die Kaap vir bejaarde persone en slawe bestaan 
het.111 

Vanaf Oktober 1761 het die Diakonie ook onder hulle admini
strasie gehad 'n bibliotheek wat onder hulle toesig geplaas is volgens 
die testament van 'n sekere Joachim Nicolaas Dessin, waarvolgens 
,sy ,geheele biblioteecq, met alle daarbij sig bevindende manu
scripten . . . . voorts alle mathematische en astrologische instru
menten .... en schilderijen", moes strek ,t.ot een grondslag van 
eene publicque biblioteecq, ten nutte van 't algemeen, met jaarlijxe 
vermeerderinge van deselve . . . . . ", waarvoor beskikbaar sou 
wees die rente op 1,000 Rds.112 Volgens 'n later specifikasie het dit 
geblyk dat die bemaking bestaan het o.a. uit 3,856 boeke en manu
skripte.113 Daar is dadelik werk gemaak van die optrek van die 
gebou vir die Dessiniaame Bfuliotheek,114 en die werk van biblio
thekaris is opgedra aan die oudste plaaslike, die.t;1sdoende leraar.115 

Ook die buitewyke kon die vrugte pluk van hierdie nuwe kultuur
bron, aangesien mense buite die hoofstad woonagtig in staat gestel 
is om geleende boeke gedurende 'n tydperk van drie maande in 
hulle besit te hou.m 

Hierdie hoofstuk toon duidelik aan dat tot aan die einde van 
die Kompanjie se bewind aan die Kaap die plaaslike owerhede wei 
deeglik die opvoeding van minderbevoorregte blanke kinders van 
aile ouderdomme ter harte geneem het en daarin voorsiening 
gemaak het, hetsy deur aan hulle die nodige skoolopleiding te 
verskaf of deur hulle verder vir die lewe toe te rus deur hulle 'n 
ambag te laat.leer. 

108 Sien Res. Kerkr. Kaapstad,l76!l-1782 (4 Nov. 1776), K.R. 7, p. 232. 
109 Sien ib1:d. 1791-1802 (4 Julie 1796), K.R. 9, p. 181. 
no Sien ibid. 1782-1791 (3 Mei 17!!0}, K.R. 8, p. 314. 
111 Sien ibid. 1802-1810 (5 Julie 1802), K.R. 10, p. 20. 
112 Sien ibid. 1758-1769 (5 Okt. 1761}, K.R. 6, p. 90. 
n•Ibid. (2 Nov. 1761}, p. 99. 
114 Ibid. (7 Dec. 1761), p. 101 ; ibid. (2 Nov. 1761), P· 95, 
115 Ibid. (6 Aug. 1764}, p. 175. 
uo Ibid. ( 1 Okt. 1764), P· 179, 
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HOOFSTUK XI. 

DIE STRYD TEEN DIE ONGEPERMITTEERDE SKOOL
MEESTERS. 

Behalwe die Latynse skool, wat maar 'n vry kortstondige 
bestaan geniet het, het daar aan die hoofplaas drie verskillende 
soorte van openbare skole bestaan waarin die onderwysers hulle 
onderwyswerk waargeneem het met die medewete en toestemming 
va.n die burgerlike owerhede, te wete, die gewone laer skole, die 
kerkskool van die sieketrooster en die Kompanjie 33e slaweskool. 

Kragtens die wet van De Chavonnes moes die onderwysers in 
al hierdie skole verlof om onderwys te gee, gekry het van die 
Regering. Dat daar egter ook onderwysers sou gewees het wat 
om een of ander rede dit raadsaam geag het om hulle nie te onder
werp aan 'n examen nie, en liewers verkies het om die wet doel
bewus te ontduik, en daarin geslaag het in 'n tyd toe daa.r nog 
nie 'n skerp kontrole uitgeoefen is nie, kan 'n mens verwag. 

Dat so 'n onwettige vermeerdering in die getal skole tot ernstige 
nadeel kon strek, en dan ook wel gestrek hct, van diegene wat 
binne die perke van die wet gebly het, het ons reeds verneem-'n 
gevolg wat in die hand gewerk.is deur die stelsel van skoolge1d 
sonder verdere emolumente wat by die gewone laer skole in swang 
was. Minder skerp sou die griewe hierteen gewees het van die 
kant van die onderwysers in die kerkskool en die slaweskool, 
daar hulle 'n vaste vergoeding ontvang het. 

Geen wonder dat die onderwysers 'n politiek van beperking 
van die aantal skole aan die Kaap voorgestaan het nie-'n saak 
waarin hulle die goedkeuring en die medewerking van die Regering 
geniet het, wat ook bevrees was dat 'n te groot aantal skole kon 
lei tot verwaarlosing van die onderwys as gevolg van 'n strewe 
om die emolumente uit ander bronne aan te vul. 

Die gevreesde privaatonderwysers wat sonder inagneming van 
De Chavonnes se uitdruklike verbod skole geopen het of onderwys 
in die huise gaan gee het, en sodoende afbreuk gedoen het aan die 
bestaande skole, het dan ook nie lank uitgebly nie. 

In Oktober 1737 het die Skolarche, as opsieners wat moes waak 
oor die belange van die meesters, dit noodsaaklik gevind om as 
hulle voorspraak dit onder die aandag van die Regering te bring 
hoedat 'n sekere Jacobus Meijer, sonder voorkennis van die Regering 
terwyl hy nog as burger· op Stellenbosch ingeskrywe was, die 
,stoutheijd " het om 'n skool waar te neem en sodoende die 
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skoolkinders van ander ,na sig te trooren, 't welk wanneer ongeper
mitteert geschieden mag ", dit onmoontlik maak om goeie orde 
in die skole te behou.1 Hulle het derhalwe die Regering versoek 
om in te gryp en soiets so spoedig moontlik te verhinder ,wijl het 
voorstaan der goede schoolmeesteren een kragtig middel sal zijn 
om hen in hunnen pligt wel te doen quijten, om alle hunne kragten 
in te spannen, om de jeugt hun toevertroud wel te onderwijsen ".2 

Die Regering het die belangrykheid vir die onderwys in die 
algemeen dat sulke praktyke verbied moes word, ingesien, sodat 
hierdie beroep nie op dowe ore geval het nie, maar wel daarin 
weerklank gevind het dat Meijer gelas is om sy skoal onmiddellik 
te staak. Die moontlikheid om later as gepermitteerde onderwyser 
te fungeer is egter nie vir hom hierdeur gesluit nie.3 

· Dat die geval van Meijer nie 'n uitsonderingsgeval was nie, 
word bewys deur wat Mentzel ons self vertel van sy eie onderwys
bedrywighede aan die Kaap ook nog in die jare dertig, ongeveer op 
dieselfde tyd toe Meijer se saak in behandeling geneem is. Hy was 
nl. as privaatonderwyser in diens by Rudolph Siegfried Allemann, 
kaptein van die militaire mag en komma.ndeur van die Kasteel 
in diens van die Kompanjie, en skryf self: I have had the honour 
not only to serve him for a long time in a civil capacity but also to 
act as instructor in Dutch, writing, arithmetic, and Christian 
doctrine, to his three children. . . . . ".4 Ons het hier te doen met 
'n gebruik waarvolgens 'n speciale persoon aangestel is in 'n meer 
gegoede familie om as 'n s.g. ,tutor" van die kinders op te tree. 
Dit was desnieteenstaande ook 'n geval van 'n ongepermitteerde 
skoolmeester, allioewel sy dienste nie beskikbaar was vir die kinders 
van die gewone publiek nie. Tog was skoolliou ook in sy geval 
beslis onwettig, en moes hy volgens De Chavonnes se wet nie 
,getolereer " word nie. Hy is egter oogluikend van regeringswee 
geduld en toegelaat om ongehinderd sy gang te gaan. Ja, selfs 
die goewerneur het daadwerklik sy goedkeuring aan sy optrede 
geheg, deur selfs sy eie seun na die ontslag van sy eie ,tutor"
hy het dus ook die stelsel gebruik-tydelik saam met die kinders 
van Allemann aan Mentzel toe te vertrou.5 

So 'n huisonderwyser het natuurlik by die familie ingewoon 
feitlik as een van hulle getal. Die genoemde geval werp heelwat 
lig op hierdie stelsel van private ,tutors " ; ons citeer derhalwe 
verder Mentzel hieromtrent :6 

" It was at this time that he appointed me to instruct 
his [ Allemann's] three eldest children and entrusted his eldest 
son, in particular, to my care. He had procured for me the 

1 Sien Rapport van Skolarche, 10 Okt .. 1737, Res. Pol. Raad 1737-1738 
(15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 

2 Ibid., p. 307. 
3 Sien Res. Pol. Raad 1737-1738 (15 Okt. 1737), C. 30, p. 304. 
4 Mentzel, 0. F., Life at the Cape ~:n Mid. Eighteenth Centun1 .... , p. l. 
5 Ibid., p. 104. 
s Ibid., p. 98. 
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duty of superintending the delivery at the Castle of goods 
from the country posts ..... Once this was done I was free 
for the rest of the day. . . . . . I had plenty of time to 
devote to teaching. My little pupil had a slave lad, fifteen 
or sixteen years old, who accompanied him everywhere and 
who waited upon him and me. In order that I might look 
after my pupil properly, I was frequently obliged to accompany 
him either for a walk or else in Herr Allemann's garden .... " 

Hy sou dus uit twee bronne 'n inkomste gehad het, sowel as 
dienaar in diens van die Kompanjie en as onderwyser. Die gebruik 
van 'n sodanige onderwyser was natuurlik net 'n luxe wat die meer 
gegoede ambtenare en ander ingesetenes kon bekostig. 

Dat ook hierdie gebruik, hoewel dit oogluikend toegelaat is, 
nie in die smaak van die onderwysers van die gevestigde openbare 
skole geval het nie, sou ons bes kon begryp. Mentzel het nie 
hier sy onderwyswcrk volgens die gebruiklike en wettige procedure 
waargeneem nie. Ons vind hom wel later officieel ingeskrywe 
as onderwyser, en wel by die landbouer Paulus Keijser, by wie hy 
gedurende twee jaar as huisonderwyser gedien het.7 

Hoewel ons kan aanneem dat die euwel van privaat- en ongeper
mitteerde onderwysers nie deur die optree van die Regering teenoor 
Meijer in 1737 totaal uitgeroei was nie, duur dit egter tot 17 53 
voordat weer iets van so 'n praktyk nit die officiele bronne verneem 
word. · 

In hierdie jaar het die ,gepriviligeerde schoolmeesteren deeser 
plaatse" dit noodsaaklik gevind om ,in alle onderdanigheijd" die 
Regering daarop te wys hoedat alhier verskeie persone hulle bevind 
wat dit nie ontsien om sonder toestemming van die Regering 
skool te hou nie, ,en daar en hooven in deese en geene huijsen te 
gaan om de jeugd in 't leesen, schrijven, cijfferen en singen te 
onderwijsen, 't welke tot groot nadeel der suppl_ten koomende te 
strecken". 8 Hulle het dit dus hier te doen gehad nie aileen teen 
die mense soos Meijer wat vaste skole gehad het nie, maar ook 
teen die huisonderwysers, onder watter klas ons ook gevoeglik 
vir Mentzel kan plaas. Vandaar hulle ,ootmoedig versoek dat 
het deselve behaagen mag, het houden van soodaanige onge
permitteerde s9hoolen en onderwijsingen te verbieden". 9 

Die Politieke Raad het op 27 November hierdie petisie in 
behandeling geneem en besluit om die verbod van De Chavonnes 
opnuut af te kondig, nl. dat ,Aan alle ende een ygelijk als van 
ouds sullende sijn en blijven verbooden om sonder spesiale ver-

7 Sien Gontracten 1733-1734, C.J. 1135, No. 125 (7 Okt. 1734). 
s Request. en Nominatiiin 1753, C. 252, No. 100; Res. Pol. Raad 1753 (27 

Nov.), C. 45, p. 273. 
9 Ibid. Uit die handtekeninge onder aan die petisie geheg is vas te stel 

wie op hierdie tydstip open bare skole waargeneem het, te wete : A Berrangee, 
D. van der Schijff, A. de Kock, N. Mulder, H. Paasen en Adam Tas. 
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gunning van de overigheijd alhier openbaar school te houden".10 

Hulle het ook verder die suppliante Uitgenooi om aan die Skolarche 
die name te verstrek van diegene wat hulle aan verbreking van die 
verbod skuldig maak, ,op dat door deselve daar omtrent na behooren 
kan werden voorsien" .U • 

Nieteenstaande dat ons gevind het dat daar nie voor 1779 name 
van oortreders vermeld is nie, het die herafkondiging van die 
verbod as gevolg van die protest van die skoolmeesters tog weer
klank gevind, aangesien sowat veertien dae daarna so veel as drie 
aansoeke-die grootste getal wat gelyktydig ingekom het-van 
persone wat begerig was om as onderwysers toegelaat te mag word 
voor die Politieke Raad ter tafel gele is, te wete die van Mauritz, 
Jacobs en Uijttema.12 Dit laat ons vermoed dat die drie here reeds 
voor hierdie tyd besig was met skole, en wel sonder dat hulle verlof 
daartoe verkry het, en nou weens die verskerpte bepalings genood
saak was om langs die wettige manier toestemming daartoe te 
erlang. Neem ons nou nog in aanmerking dat die laasgenoemde 
van die drie by die ondersoek geblyk het nie lidmaat van die Kerk 
te wees nie,13 en derhalwe van die gee van onderwys geweer moes 
word, dan het ons reg om tot die gevolgtrekking te kom dat die 
onderwys soms waargeneem is deur persone wat nie alleen nie verlof 
daartoe ontvang het nie, maar ook deur sodaniges wat nie die 
nodige bekwaamhede en vereistes besit het nie. Le hierin nie miskien 
juis die rede opgesluit nie waarom sommige die toelatingsexamen 
doelbewus sou probeer ontduik het ? 

Vir ses-en-twintig jaar nadat hulle in 1753 hulle griewe gelug 
het, het die onderwysers geswyg oor die saak van ongepermitteerde 
kollegas. Tog was die euwel nie gedurende hierdie tyd heeltemaal 
van die baan af nie. Uit die notule van die besprekinge van die 
Kaapse Kerlrraad op hulle vergadering van 4 Mei 1767, verneem ons 

. dat hulle o.a. noukeurig oorweeg het die skriftelike versoek van 
'n sekere Isaac Bruijer dat dit aan hom oogluikend toegelaat mag 
word om skool te hou.14 Dat 'n dergelyke versoek aan hulle gerig 
kon word, is enigsins verstaanbaar, maar wat was daar nou eintlik 
om te oorweeg ? Om hom sy versoek toe te staan sou tog beslis in 
stryd gewees het sowel met die wet van De Chavonnes as met die 
uitdruklike bepalings van die Politieke Raad van 27 November 1753. 

Om verskeie redes het die Kerkraad derhalwe besluit om dit 
van die hand te wys en die bepaling op te volg deur die Regering 
,deswegens gestatueert" .15 By die geleentheid het dit verder 
geblyk dat dit nie die eerste maal was dat 'n dergelyke versoek aan 
hulle gerig is nie, maar dat dit by herhaling voorgekom het.l6 

10 Res. Pol. Raad 1753 (27 Nov.), C. 45, p. 275. 
11 Ibid. 
12 Sien ibid. (11 Dec.), p. 283. 
13 Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1749-1758 (7 Jan. 1754), K.R. 5, p. 140. 
14 Sien ibid. 1758-1769 ( 4 Mei 1767), K.R. 6, p. 243. 
1s Ibid. 16 Ibid. 
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Waarom hierdie mense nou juis by die Kerkraad en nie by die 
Politieke R::tad met so 'n versoek aangeklop het, is nie heeltemaal 
duidelik nie. Die Kerkraad tog was nie by magte om dit ooit toe 
te staan nie, want dit was immers 'n mag wat. by die Politieke 
Raad self berus het. 

'n Onderwyser wat egter, sover ons bekend, kort na hierdie 
rondborstige verklaring van die Kerkraad, wel onderwys gegee het 
sander om op die bepaalde manier vooraf daartoe verlof te kry, was 
niemand anders as die ontdekkingsreisiger Sparrman nie. In 'n 
voorrede tot die beskrywing van sy reise deel George Forster 
ons mee hoedat Sparrman in· 1772 by die Kaap aangekom het, 
,om daar de kinderen van een man van aanzien, den heer onder
bevelhebber Kerste, te onderwijzen". Maar dit was nie sy enigste 
doel nie ; Forster vervolg verder : ,- en teffens de schatten der 
natuur dier verre gelegen gewesten, voor een groot gedeelte nog 
onaangeroerd naauwkeuriger te onderzoeken" _17 Om trent watter 
van die twee sake by hom die swaarste geweeg het, word ook 
geen geheim gemaak nie : ,het laatste was zijn hoofdoogmerk, het 
eerste slechts het middel om dat te bereiken" .18 Die bevordering 
van die onderwys van die kinders aan hom toevertrou sou dus nie 
by hom nommer een wees nie, dit sou hom aileen help om sy eintlike 
oogmerk met geringe koste te kan bereik. Geen wonder dat hy 
later, nadat hy met sy onderwyswerk begin het, self aangeteken 
het : ,In het vervolg werd ik door mijne bezigheden in het huis 
des onderbevelhebbers in dit mijn liefste werk niet weinig ver-
hinderd ........ ", en dat hy verder gekla het dat hy dikwels nie 
tydgehadhet om nuwe plante noukeurig te ondersoek nie.19 Hoeveel 
tyd hy precies aan die gee van onderwys bestee het, weet ons nie ; 
dit was hom ongetwyfeld nie 'n saak van erns nie. Wel was hy 
veronderstel om die genoemde kinders te onderrig ,in de Wis- en 
aardrijkskunde, gelijk ook in de Fransche taal".20 Sy rooster van 
werksa:J-mhede vergelyk wel gunstig met die van die meeste van 
die gewone openbare skole ; hoeveel van die onderwys daarin 
~en~g gekom het, verneem ons egter nie. Vir ons studie is hier egter 
van belang dat hy thuisgehoort het onder dieselfde kategorie van 
huisonderwyser as Mentzel en as sodanig seker nie juis in die smaak 
van die gepermitteerde onderwysers sou geval het nie. Of sou ons 
uit die vakke wat aan hom opgedra was, juis kan aflei dat genoemde 
kinders die gewone laer skole reeds deurloop het, en van hom 'n 
sekere mate van ,hoer" onderwys sou ontvang ~ Dan bly dit egter 
nog staan dat hy, sover ons weet, nie sy posisie ooreenkomstig 

·die vasgestelde bepaling beklee het nie. 

1'1 Sparrman, A., Reize naar de Kaap de Goede Hoop--, I, p. IV. 
lBibid. 
~•Ibid., p. 21. 
20 Ibid., P· XXX. 
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In Mei 1779 het die gepermitteerde skoolmeesters die pos1s1e 
andermaal onhoudbaar gevind en 'n klag- en versoekskrif onderteken 
deur sewe van hulle, te wete Meijer, Mellet, Dureng, Joosten, 
Knoop, Wijdeman en Redelinghuijs,21 by die predikante van die 
Kaapse gemeente ingelewer, wat dit toe op hulle beurt aan die 
goewerneur oorhandig het, waarin hulle uiteengesit het ,het nadeel 
dat aan hun wierd toegebragt door diversse persoonen dewelke 
zonder daartoe behoorlijk permissie te hebben erlangd, het school
houden quamen te oeffenen, met verzoek dat daartegens mogte 
werden voorzien ".22 Hulle het daarin die vervalle staat van die 
skole ,ten opzigte van de schaarsheijd der Leerlingen, welken hoe 
langer hoe meerder verminderen ", en· wat· , voor de algemeene 
ruine der geadmitteerde schoolen doed vreezen ", toegeskrywe 
aan die groot aantal van ,onaangestelde" skoolmeesters, die 
getal waarvan nog daagliks toeneem.23 Hulle het dit opnuut onder
vind dat 

,zonder daartoe bevoorregt te zijn, onder veele particulieren, 
die aanneemen de Jeugd aan de Huijsen te instrueeren, ook 
insgelijks gevonden werden persoonen, die sulks verrigten, 
in bijzondere daartoe opgeregte schoolen, als werdende onder 
anderen gemaintineerd, door den geweezene Houtschrijver 
N. N. Wedel."24 

Derhalwe het hulle hulle genoodsaak gevind om hulle toevlug 
tot die predikante te neem, 

,met ootmoedig verzoek, dat daar sulks met hunne 
meeninge en voorzorge komt te strijden, gunstig te willen 
verstaan ten beste van het algemeen, dat de gem. onbevoor
regte schoolen, vernietigd werden ten eijnde het totaal verval 
der geadmitteerde te verhoeden." 25 

Duidelik is dus hieruit andermaal vas te stel dat hulle grief 
nie alleen was teen die persone wat ongepermitteerd speciale skole 
waargeneem het nie, maar ook teen die klas van huisonderwyser 
waaronder so 'n persoon soos Sparrman ook geval het. 

Die Politieke Raad wat nou die saak in behandeling geneem 
het, het die Skolarche gelas om ondersoek in te stel nopens die 
klagte van die ,gepriviligeerde " skoolmeesters.26 

Die destydse Skolarche, te wete W. C. Boers, die twee predikante 
J. F. Bode en J. P. Serrurier, en die ouderling Jan Serrurier, het 

21 Een van hulle getal, nl. Job Jacobse, wat, soos ons gesien het, in 1779 
reeds 25 jaar as onderwyser aan die Kaap werksaam was, het nie hierdie 
geskrif onderteken nie. 

22 Res. Pol. Raad 1779 (6 Julie), C. 71, p. 314. 
23 Ibid., p. 315. 
24 Ibid. 
2s IbUl., p. 316. 
2• Ibid., p. 317. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
ONDER DIE KoMPANJIE, 1652-1795. 143 

toe ingegaan op hierdie ,doleantien der gepraeviligeerde school
meesters" en mi ,behoorlijk onderzoek gedaan hebbende" hulle 
bevindings daaromtrent aan die Politieke Raad bekend gemaak. 
Hulle het nl. berig : 

,dat bij gedaane visite en Examinatie der Schoolen van 
opgem. gepriviligeerde Schoolmeesters derselver voorgewende 
klagten, ten opzigte der toeneemende schaarsheijd van Leer
lingen en daaruit geconsequeerde Vreese voor een total verval 
hunner Schoolen, aan de ondergeteeks ten eenemaal onge
fundeerd zijn te vooien gekomen ".27 

Hulle was die mening toegedaan dat elke skoolmeester wat die 
onderwys ,der hem toevertroude Jeugd" maa.r met behoorlike 
ywer en vlyt won behartig, altyd 'n toevloed van leerlinge sou 
ondervind : ,Ja ! Somtijds meer zal hebben, als ·hij op eene 
gevoeglijke wijze vermogens zal weezend te kunnen instrueeren ".28 

In verband met Johan Simon Wedel, ,op welke de klagers 
wel principaal schijnen te doelen ", sowel as in verband met die 
,andere particuliere informators ", is bevind dat die leerlinge wat 
van die onderwys van die sodaniges gebruik maak 

,meest al zijn kinderen, die, of bevorens in de publicque 
schoolen, de spel, leest en schrijfkunde mit~gs de eerste begin
selen van den godsdienst onzer kerke reets geleerd hebben, 
ofte dezelve schoolen tot die Eijndens, a.ls nog komen te fre
quenteeren, en dus door opgemelde Wedel en andere bij
sondere Informators eenelijk in de Fransse Taa.l of eenige 
andere weetenschappen werden onderweezen ; sulx dan 
daar door, almeede op geenerleij wijze, eenige praejudicie 
ofte nadeel aan de gepriviligeerde schoolen werd toegebragt ".29 

Laat ons hierdie bevinding van die Skolarche op die keper 
beskou. Hulle erken dat die geval van Wedel nie eenvoudig 
denkbeeldig is nie, en praat selfs van ander ,particuliere" of 
,bijzondere informators ", almaal mense wat onderwys gegee het 
in stryd met die bepalings van De Chavonnes se wet. Tog is hulle 
glad nie sympathiek gesind teenoor die saak van die skoolmeesters 
nie en probeer selfs die skuld van Wedel doodpraat deur daarop 
te wys dat, volgens hulle, die kinders wat van sy onderrig gebruik 
maak, leerlinge is wat reeds die gewone skole deurloop het of nog 
daarin is en slegs sekere speciale vakke in die skool van Wedel 
bestudeer. As laasgenoemde wel die geval was, is dit baie onwaar
skynlik dat die skoolmeesters in hulle klag juis die naam van Wedel 
sou genoem het. 

------------------- ------
2' Rapport Skolarche, 2 Sept.. 1779, Res. Pol. Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, 

p. 361. 
2s Ibid., p. 362. 
29 Ibid., p. 363. 

L 
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Duidelik is dat die Skolarche hier 'n baie lakse houding ingeneem 
het en geensins beslis was om die verbod konsekwent toe te pas 
nie, en dat dit met hulle medewete en miskien aanmoediging ook 
dikwels 'n dooie letter op die wetboek gebly het. 

Die rede vir hierdie optrede moet miskien daarin gesoek word 
dat die Skolarche en welgestelde ambtenare van die Regering 
juis die mense was wat dit kon bekostig het om 'n ,particuliere 
informator " of huisonderwyser aan te hou. Dat hulle dit ook 
wel deeglik in die praktyk gedoen het, bewys die twee gevalle, 
nl. van Mentzel en Sparrman, wat ons onder die klas van ,bij
zondere informators " gerangskik het. 

Dit was in alle geval 'n ongelyke stryd wat die gepermitteerde 
skoolmeesters gestry het, al het hulle die wet aan hulle kant gehad. 
Geen wonder dan ook dat die Politieke Raad, na die genoemde 
vertoog deur die Skolarche, die saak van die gepriviligeerde skool
meesters eenvoudig oor die hoof gesien het nie. 
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HOOFSTUK XII. 

DIE KERKSKOLE OP STELLENBOSCH EN IN 
DRAKENSTEIN. 

145 

In Kaapstad het ons teen hierdie tyd 'n hele paar meer of minder 
belangryke skole aangetref. In verband met hierdie aangeleent
heid in die binnelande het ons, as gevolg van die verspreidheid van 
'n klein bevolking oor 'n betreklike groot oppervlakte, met 'n 
saak van 'n heeltemaal ander ldeur te doen. 

Die uitbreiding na die binneland het intussen met rasse skrede 
voortgegaan, 'n beweging wat bevorder is deur die maklike manier 
waarop die veeboer in besit van sy plaas gekom het.l Toe die bal 
eers aan die rol was, het dit hoe langer hoe vinniger.'gegaan. Gaan
deweg het ,die trekboere" die uithoeke bereik van die vier ,colo
nien", te wete die Kaapse distrik, d.w.s. die hele skiereiland tot 
aan die Tier berg, Stellenbosch, met die wyke Moddergat, Hottentots
hoiland, die Bottelary en die belangryke Kompanjiesveepos, die 
Groenkloof, Drakenstein, wat ook die Wamakersvallei, Riebeeks
kasteel, die Vier-en-twintig-Riviere en Piketberg ingesluit het, en 
die Land van W averen.2 In 1735 tref ons die Koloniste reeds aan in 
Mosselbaai en in Calvinia (toe Hantam). In 1744 staan hulle reeds 
aan die Gamtoosrivier. Teen 1769 is daar al hoere tussen die Gam
toos- en die Visrivier, sodat in hierdie jaar die OoEgrens verskuiwe 
word van die Groot-Brakrivier tot die Gamtoosrivier .. Vier jaar 
later is die Groot-Visrivier as Oosgrens geproklameer. Teen hierdie 
tyd was daar al boere om en by die teenswoordige Graaff-Reinet. 

As hoofdraer van 'n nuwe beskawing die binnelande in, tref 
ons nog steeds aan die ongekende en ongeeerde veeboer, en agter 
hom aan het getrek die Regering en die Kerk om waar moontlik 
verwildering deur middel van beskawingsfaktore te verhoed. 

Gedurende 'n hele aantal jare na 1714 egter moes die koloniste 
tevrede wees met twee binnelandse Kerke, en wel op Stellenbosch 
en in Drakenstein. Ons maak by ons behandeling van die 
onderwystoestande dan ook 'n verskil tussen die toestande op 
hierdie twee kerkplekke en die in die verderafgelee dele van die
kolonie, waar ons uit die aard van die saak geen byeenwonende 
samelewing kan verwag nie. Ons neem derhalwe die genoemde 
twee nedersettings as uitgangspunt, en herinner daaraan hoedat 
reeds voor 1714 op hierdie plekke skole in stand gehou is met 
medewerking tussen Kerk en Staat. 

1 Vir 'n beskrywing van die Leningsplaasstelsel sien o.a. Gie, S. F. N., 
Gesk. van S.A., I, p. 166; Botha, G., Early Cape Land Tenure, South African 
Law Journa.l, Dl. XXXVI (1919), p. 149. 

2 Sien Gie, S. F. N., Gesk. van S.A., I, p. 140. 
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STELLENBOSCH. 

Die werk deur Sijbrand Mankadan begin in verband met 'n 
kerkskool op Stellenbosch het ook gedurende hierdie jare, soms 
rustig en soms onderhewig aan storinge, sy gang gegaan. In die 
a~gemene stelsel wat in swang was, is geen verandering gebring 
me. Die enigste_ officiele openbare skool is nog behartig deur die 
Kerk, en as onderwyser daa.rin is nog steeds gebruik 'n kerklike 
dienaar. 

Nadat Bastiaan Cevaal op 21 Januarie 1716 die tuig as koster
skoolmeester op Stellenbosch neergele het,3 is die vakature wat 
aldus ontstaa.n het, vervul deur Jacobus de Rens, wat die betrekking 
van vo·orleser en sanger, asook van diakonieskoolmeester, vir on
geveer vier jaar beklee het.4 Uit 'n getuigskrif gedateer 27 April 
1719 onderteken deur Adam Tas en tien andere, verneem ons dat 
hy groot bevrediging in sy werk gegee het en sy diens ,in de ordre 
heeft waargenoomen, als het een man van Eere toe staat en be
taamt".5 

Wat sy onderwys betref, verneem ons verder dat hy 'n wakker 
beyweraar was van die ,sangkonst". Dit blyk uit 'n ongedateerde 
brief waarin hy in antwoord op 'n skrywe van 16 Februarie 1735 
aan Adolph Hofman, sieketrooster aan die Kaap, as volg skrywe ': 
,Ik segge dan nogmaals dank, voor de notivicatie van de Caapse 
vrienden, en was wonderlijk verheugt te moogen hooren, dat mijn 
gering onderwijs wegens de sangkonst nogh van dat gevolgh is 
geweest, dat er andere zijn door gestight en onderweesen .... ". 6 

Dat sang 'n saak van groot belang was by 'n voorleser-voor
singer-onderwyser, kan ons maklik begryp. Dit was trouens 
ook in ooreenstemming met die gees van De Chavonnes se ver
ordening. 

As sy opvolger tot voorleser-skoolmeester is op 23 Mei 1719 vir 
3 jaar teen 16 guldens per maand a,angestel Anthonij Faure van 
,Oranjen", wat in 1714 as soldaat teen 9 guldens per maand hier 
aangekom het.7 Ook hy het 'n gunstige getuigskrif bekom, gedateer 
6 Januarie 1721 en o.a. onderteken deur die predikant Henricus 
Beck en deur Adam Tas, waarin hulle getuig het dat hy is ,van een 
goet gedragh (soo veel ons bekent is) neerstig in't onderwijsen van 
de jeugt, en bequaam in't voorsingen en voorlesen van de gemeente 
tot ons genoegen . . . . .'. s 

3 Sien Res. Pol. Raad 1715-1716 (3 Febr. 1716), C. 10, p. 214. 
4 Sien Reqvesten en Norninatien 1719, C. 226, No. 33. 
• Ibid. 
• Uitgaande Brieven, '¥eeskamer 1738-_57, brief ongedateer, ontvang 3 

Mei 1742, Aangehaal Franken, Huisonderwys aan die Kaap (1692-1732), 
op. cit., p. 11. 

'Sien Requesten en Nominatii!n 1722, C. 229, No. 79. 
8 Rcquesten 1720-1721, C. 228, No.-5. 
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In 1722 nadat sy eerste driejarige verband reeds afgeloop was, 
het hy hom genoodsaak gevind om vermeerdering van sy karige 
gasie aan te vra. 9 

Vanaf 1736 is hierdie werk behartig deur Abraham Faure. 
Hoe lank hy die werk van voorleser sowel as skoolmeester bly 
waarneem het, kan ons nie precies vasstel nie. Wat ons wel weet is 
dat hij in 1757 nie meer as onderwyser werksaam was nie,l0 hoewel 
hy die amb van voorleser in die Stellenbossche Kerk beklee het tot 
in 1761, toe hy aangestel is om die Kompanjie verder te dien, en 
wel as Sekretaris van Stellenbosch en Drankenstein.U 

Om een of ander rede ons onbekend, wyk die Kerkraad van 
Stellenbosch in sy geval dus af van hulle ou gebruik, nl. om die 
betrekking van .voorleser en onderwyser te verenig. Dit wil egter 
voorkom asof hierdie verg-unning hom toegestaan is op voorwaarde 
dat hy moes sorg vir 'n bekwame persoon om die ,schoolmeesters
ampt" waar te neem. 

As ons in aanmerking neem die vele verwisselinge van onder
wysers wat gemaak is tussen 1757 en 1761, toe die betrekkinge van 
voorleser en skoolmeester weer verenig kon word, dan moet ons 
tot die gavolgt.rekking kom dat hi3rdie afwyking nie 'n heilsame 
uitwerking kon gehad het nie op die onderwys in die Kerkskool, 
die enigste openbare skool van Stellenbosch gedurende hierdie jare. 

Heelwat minder bevrediging as sy onmiddellike voorgangers 
het Caspar Hertogh, die substituut-skoolmeester van Abraham 
Faure gegee. Teen November 1757 het dit selfs die Kerkraad 
ter ore gekom dat al sy leerlinge hulle van sy skool onttrek het, 
met die gevolg dat hulle besluit het om Abraham Faure te gelas om 
uit te sien na 'n ander persoon ,die de vereijste bequaamheden en 
conduijten heeft, om't schoolmeestersampt soo noodsakelijk voor 
de jeugt, waar te nemen ".12 So maklik het dit egter nie gegaan 
om die geskikte persoon te vind nie, en 'n tydlank was daar selfs 
geen openbare skool op Stellenbosch nie, en was die kinders van 
hierdie stigting van alle onderwys verstoke gewees. 

Ten spyte van die opdrag van die Kerkraad aan Faure om 'n 
persoon vir die doel te vind, deel die predikant in April van die 
volgende jaar mee hoedat ·tydens sy laaste huisbesoek. verskeie 
huisgesinne ,klagtigh waaren gevallen" dat hulle kinderil by die 
gebrek aan 'n skoolmeester ,niet konden onderwesen worden "_13 
Faure is gevolglik andermaal gelas om sy uiterste bes te doen om 

9 Sien Requesten en Nominatii!n 1722, C. 229, No. 79. 
1o Sien Notulen Kerkr. St.bosch 1755·1804 (27 Nov. 1757), III. 
11 Sien ibid. (26 Aug. 1761) ; Requesten 1784, C. 281, No. 114. Hierdie 

werk het hy waargeneem tot in 1784, toe hy, nadat hy 48 jaar in diens van 
die Kompanjie was, die ouderdom van 68 jaar bereik het en, as gevolg van 
,bijkomende lighaams Corruptien", nie meer kans gesien het om daarmee 
vol te hou nie. Sien Requesten 1784, C. 281, No. 114. 

12 Not. Kerkr. St.bosch 1755·1804 (27 Nov. 1757), III. 
13 Ib1:d. (16 April 1758). 
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'n plaasvervanger vir hom as skoolmeester te vind, of om ,in 
g~bre~mn blijven~e de school selfs weder te aanvaarden ".14 By 
hwrdw geleenthmd het die Kerkraad ook besluit ,dat 't seer heijl
~aan: sou~e zijn " om die skoolmeester sy skool te laat waarneem 
m die hms van :Fa.ure, nie aileen om op die manier ,exacter na't 
houden der school te kunnen sien, maar ook om den substituut, 
daar hij't gebrekkigste in mogt zijn, de behulpsame hand te 
bieden ".15 . 

. Na sowat vier maande verloop het, verskyn :Faure andermaal 
ll1 verband met hierdie saak voor die Kerkraad. Hierdie slag 
het hy aan hulle ver.;;trek die naam en 'n paar geskrifte van 'n 
sekere persoon-wat nie in die notule genoem word nie-,die 
na't schoolmeesterschctp stond ".16 Hulle het hom egter nie as 
'n geskikte persoon beskou nie, en :Faure beveel om liewers ,bij 
gelegenthijd van de aankomende scheepen" te verneem of te laat 
verneem of daarop hom nie 'n persoon bevind ,tot het houden 
van de school alhier bequaam "_17 Indien hy so 'n persoon mag 
raakloop, sou die Kerkraad met voorkennis van die Politieke 
Raad ,alle mogelijke vlijd " aanwend ,dat soo een persoon ten 
dienst van't gemeen alhier, geligt wierd ".18 

Op die versoek van Abraham Faure is by hierdie sitting ook 
besluit om 'n kamer aan sy huis te laat aanbou ,ten dienste" 
van die aan te stelle skoolmeester. Sodoende sou hy die toesig 
deur die Kerkraad begeer kon uitoefen. 

Hierna het Faure meer succes behaal, maar ook nie alvorens 
weer meer as anderhalf jaar verloop het nie. Op 7 April 1760 
het hy andermaal verslag gedoen van sy pogings en by die Kerk
raad as skoolmeester aanbeveel 'n man geboortig uit Delft, met die 
naam van Joseph Meijan.1 9 Aangesien hy, volgens rapporte, 
voorsien was ,met alle die vereijstens, die tot dese functie nodigh 
waren ", is hy voor die vergadering geroep, en aan hom toegestaan 
,om op de proef bij provisie eenigen tijd scool te houden ten 
welken eijnde hem de instructies nopens 't scoolhouden by dese 
wettige overighij d gearresteert, wierden overgegeven om sigh 
daarna stipt te reguleren ".20 Die ingesetenes van Stellenbosch 
was nou andermaal in staat om hulle kinders na die skool te stuur, 
nadat hulle vir sowat 2l jaar sonder hierdie hoogsno~ige instelling 
moes klaarkom. 

"Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (16 April 1758), III. 
16 Ibid. Uit hierdie citaat is dit duidelik dat Faure nie van die skoolhou 

weerhou is omdat hy volgens die mening van die Kerkraad onbekwaam daar
toe was nie. Daar moes 'n ander rede gewees het ; blykbaar onwil aan die 
kant van Faure self. 

16 Not. Ke1·kr. St.bosch 1755-1804 (6 Aug. 1758), III. 
17 Ibid. In hulle toevlug neem tot laasgenoemde uitweg maak hulle 

gebruik van 'n reeds-bestaande gewoonte, wat, soos ons reeds verneem het, 
ook dikwels gevolg is ten einde die nodige voorlesers en sieketroosters te 
bekom. 

18 Ibid. 
19 Sien Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (7 April 1760), III. 
20 1b1"d. 
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Abraham Faure, die sieketrooster, is deur die Kerkraad versoek 
om noukeurig toesig te hou oor hierdie skool.21 Hy het dus op 
Stellenbosch 'n soortgelyke opsig uitgeoefen as wat reeds ja.re 
tevore aan Lambertus Slicher in die Kaap opgedra is, met die 
verskil, onder andere, dat Slicher self ook skoolgehou het, terwyl 
dit nie die geval was met Faure nie. 

Veel succes het die Kerkraad egter nie gehad met hierdie 
keuse van hulle nie, en nie lank kon die Stellenbossche kinders 
die vrugte van die onderwyswerk van Meijan pluk nie, want hy 
was nog geen vier maande met sy werk besig nie, toe Faure, as 
opsigter oor die skool, hom genoodsaak gevind het om die Kerkraad 
daarvan te verwittig ,dat 't wegens de aanhoudende krank
sinnighijd" van Meijan, nie raadsaam was om hom die skoolhou 
langer te laat waarneem nie.22 Die Kerkraad het dan ook een
pariglik besluit om hom na die hospitaal te stuur ,op welkers 
naam als een Hospitalist hij tot hier toe gegaan hadde ".23 Nadat 
besluit is dat een van die ouderlinge die skoolmeester hieromtrent 
sou verwittig, is dit andermaal aan Faure opgedra om ,hoe eerder 
hoe liever a.an den Kerkenraad weder een nieuwe capabele school
meester voor te brengen ".24 

Nog in dieselfde maand kon Faure die Kerkraad meedeel ,dat 
sigh een sollicitant na't scoolhouden alhier opdeed ", by name 
Casper Maartens, wat aangebied het om die skool waar te neem, 
bygestaan deur sy seun J. Maartens as ondermeester.25 Faure 
het reeds 'n voorlopige ondersoek ingestel aangaandEJ die bekwaam
heid van hierdie twee persone en het die gunstige verslag gedoen 
,dat de vader in de sanghkunst t.amelijk ervaren was ", en dat 
hy die seun ,door 't opgeven · eener somma capabel bevonden 
hadde om in de reken kunst te instrueren ". Laasgenoemde se 
skrif, 'n voorbeeld waarvan aan die Kerkraad vertoon is, was wel 
tamelik, ,egter niet meesteragtigh ", dog hierdie gebrek kon Faure 
aansuiwer ,door behulp van goede voorscriften ", met die ver
troue ,dat den jonghman selve sigh onder't opsigt des vaders 
verder soude oefenen ". 26 

Die twee het toe voor die Kerkraad verskyn, om te verneem 
dat die Raad van plan was om hulle op die proef te stel, en ook 
dat die vader as skoolmeester die skool op hom alleen moet neem, 
hoewel die moontlikheid nie uitgesluit sou wees dat die seun wel 
as ondermeester mag fungeer nie, en wel in die vakke waarin hy 
die vader behulpsaam kan wees ,of verder dan de vader mogte 
geoe{ent zijn ".27 Owerigens sou hulle verplig wees om hulle 
van die voorskrifte van Faure te bedien en hulle stiptelik, .. ~n 

21 Sien Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (7 April 1760), III. 
22 Sien ibid. (3 Aug. 1760). 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Sien ibid. ( 17 Aug. 1760). 
26[bi,d. 
27 Ibid. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
150 0NDERWYS AAN DIE KAAP 

andere dingen specterende 't scoolhouden ", te hou aan die regle
ment soos deur die wettige owerheid opgestel.2B 

Geen vyf maande is dit Maa.rtens gegun om hierdie gewigtige 
werk waar te neem nie, toe sy plotselinge dood in Januarie 1761 
andermaal die Kerkraad in 'n ongeleentheid gebring het.2 9 Joseph 
Meijan het hierin die geskikte geleentheid gesien om weer sy dienste 
aan te hied. Die Kerkraad het dit egter beter gedink om nie van 
sy aanbod gobruik te maak nie, maar liewers andermaal Abraham 
Faure te gelas om ,na een ander capabel subject tot't houden der 
school alhier om te sien."30 

Nogeens is die onderwys van die Stellenbossche jeug onderbreek, 
aangesien dit tot Mei 1761 geduur het voordat 'n persoon, en wel 
Hermen Sibolts Havinga, ,gesolliciteert hadde om de alhier vace
rende school waar te nemen" .31 Ook hy is, alvorens die Kerkraad 
sy aansoek oorweeg het, onderwerp aan 'n ondersoek deur die 
sieketrooster Faure, wat na aanleiding van sy ondersoek gerap
porteer het dat die sollicitant ,tamelijk in 't lesen, cijfferen, 't 
singen der psalmen ervaren was, doch zijn gescrift niet meester
agtigh".32 Hierdie moeilikheid was egter nie onoorkomelik nie 
aangesien dit deur ,goede voorscriften" verhelp kon word, met die 
gevolg dat die Kerkraad, ,'t een en ander overwegende, en de 
toestand der jeugt sonder schoolmeester ter harten nemende", 
besluit het om aan Havinga sy versoek toe te staan.33 

Dit is duidelik dat die toestand van die openbare skole op 
Stellenbosch tydens die vier jaar tussen 1757 en 1761, gedurende 
welke die Kerkraad afgesien het van die ou gebruik oni die voor
leser ook tegelykertyd hulle skool te laat waarneem, maar gebruik 
gemaak het van 'n afsonderlike persoon, maar veel te wense oor
gelaat het. Gedurende hierdie vier jaar het daar vir ongeveer drie 
jaar geen openbare skool hoegenaamd bestaan nie, terwyl gedurende 
die orige een jaar afwisselend gebruik gemaak is van nie minder as 
vier verskillende onderwysers nie, een waarvan weens krank
sinnigheid ontslaan is, en een waarvan skielik oorlede is. Tog was 
die Kerkraad nie geneig om somaar enigeen hiervoor in diens te 
neem nie. Bewys hiervan is die feit dat gedurende hierdie vier 
jaar, ten spyte van die skaarsheid van onderwysers, so veel as twee 
sollicitante afgewys is omdat die Kerkraad hulle nie as bevoegd 
geoordeel het nie. 

28 Ibiil. Met die Reglement waarvan hier sprake is, sou wel bedoel wees 
die Skoolorder van De Chavonnes, wat van toepassing was op die hele 
kolonie. 

29 Sien Not. Kerlcr. St.bosch 1755·1804 (14 Jan. 1761), III. 
30 Ibid. 
31 Ibid. (3 Mei 1761). 
32 Ibid. Uit hierdie notulering is andermaal vas te stel waarop gelet is 

by die ondersoek van aspirant·onderwysers, wat van hulle verwag is en 
waaruit hulle onderwys bestaan het. 

33 Ibid. 
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Dat onder sulke wisselvallige en onbestendige omstandighede van 
die onderwys nie veel tereg gekom het nie, kan ons maklik begryp, 
en dit in 'n gedee1te van die binneland waar ons reeds 'n gevestigde 
samelewing aangetref het, wat die totstandbring en onderhoud van 
ten minste een goedingerigte engevestigde skool nie aileen noodsaak
lik maar ook moontlik gemaak het. 

Teen die einde van 1761 het in hierdie toestand egter 'n ver
betering gekom. Dit is in die hand gewerk deur die feit dat die 
voorleser Abraham Faure in hierdie tyd 'n ander betrekking. in 
die diens van die Kompanjie aanvaar het, en die betrekking van 
voorleser op Stellenbosch derh<1lwe vakant was, en opnuut vervul 
moes word.34 Hiermee verdwyn ook van die toneel ons s.g. opsiener 
oor die onderwys op Stellenbosch, Abraham Faure. Dat sy toesig 
egter veel gebaat het, kan ons nie se nie. 

Aangesien daar dus nou 'n ander voorleser op Stellenbosch 
benodig was-'n vakature wat gewoonlik deur die Politieke Raad 
in oorleg met die betrokke Kerkraad self aangevul is-het die 
Raad in Augustus 1761 besluit om as voorleser en skoolmeester 
met die doel in diens van die Kompanjie aan te neem 'n burger 
Christiaan Crijnauw, met wie ons al reeds as onderwyser in een van 
die openbare skole in Kaapstad kennis gemaak het, en wel teen 'n 
maandelikse besoldiging van 16 guldens en onder kontr.ak vir vyf 
jaar.35 

Die Kerkraad van Stellenb:>sch het geen beswaar teen hierdie 
aanstelling gehad nie, en Crijnauw op die 27ste van die volgende 
maand in hulle vergadering binnegeroep ,en hem zijn pligt soo 
in betrekkinge op 't voorlesers als schoolmeesters ampt voor
gestelt" .36 

Vir 'n geruime tyd hierna verneem ons niks van sy bedrywighede 
as voorleser pf as skoolmeester nie. As gevolg van die afwesigheid 
van ongunstige gegewens mag egter veronderstel word dat dit 
wat hierdie sake betref, gedurende die jare vry goed gegaan het. 
As daar rede tot klagte was, sou dit seker soos vorige gevalle in 
die notule van die Kerkraad vermeld gestaan het. 

Wel verneem ons dat Crijnauw teen 1770 verkies het om hom 
hegter aan Stellenbo.3ch te verbind. In hierdie jaar het hy versoek 
om in eiendom te ontvang 'n sekere stuk grond soos op 'n kaart 
deur hom ingesluit, aangedui,37 'n versoek wat hom nie geweier is 
nie.38 Van hierdie tegemoetkomendheid van die Regering het hy 
gebruik gemaak en in 1772 sy grond nogeens vergroot deurdat hy 

"' Sien Not. Kerkr. St.bosch 1755·1804 (26 Aug. 1761), III; Requesten 1784, 
C. 281, No. 114. 

35 Sien Res. Pol. Raad 1761 (25 Aug.), C. 53, p. 408. 
36 Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (27 Sept. 1761), III. 
37 Sien Requesten en Nominatien 1769-1770, C. 267, No. 104. 
38 Sien Res. Pol. Raad 1770 (10 Julie), C. 62, p. 232. 
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op sy versoek ontvang het 'n verdere stukkie grond wat aan syne 
gegrens het.39 

Teen die einde van die jare sewentig van die eeu het hy as onder
w_yse~ egter minder bevrediging gegee. Dit lyk selfs asof hy teen 
dw emde van 1779 glad nie die skool waargeneem het nie, want 
ons lees dat op 28 December van hierdie jaar 'n sollicitant met die 
naam van Johan George Kilian voor die Kerkraad verskyn het en 
versoek het Om in die plek van Crijnauw te mag skoolhou.40 

Hy het egter nie daarin geslaag om die Kerkraad van sy bekwaam
hede daartoe te oortuig nie, ,vermits hij ten eenemaal onkundig 
was in de zangkunde, en zijn schrift gansch niet meesteragtig".41 

Tog het Crijnauw hierna nog die skool waargeneem. Baie
gewild as onderwyser was hy onder die inwoners van die dorp 
egter nie gewees nie, met die gevolg dat die Kerkraad hom op 13 
Junie 1780 voor hulle laat verskyn het en hom gevra het of hy genee 
was om die skool nog self waar te neem en of hy dit liewer wou 
oorlaat aan 'n substituut-skoolmeester.42 Die rede vir hierdie 
optrede van die Kerkraad was dan ook dat byna aldie ingesetenes 
geweier het om hulle kinders na Crijnauw se skool te stuur, en by 
die Kerkraad aangedring het om 'n ander ~koolmeester, terwyl 
hulle hom beskuldig van agtelosigheid, en dat hy selfs die skool 
deur sy vrou en kinders laat waarn~em het.43 Laasgenoemde klag 
het dan ook nie alleen nie in die smaak van die Stellenbossche ouers 
geval nie, maar was ook strydig met die bepalings van die ordon
nansie van De Chavonnes wat neergele het dat elke onderwyser 
verplig sal wees om sy skool self waar te neem. Nog 'n bewys dus 
dat hierdie verbod nie oorbodig was in die Skoolreglement nie. 

Crijnauw het hierop besluit om die skoolhou nog langer waar 
te neem, ,dat hem op die condietie werd toegestaan, van zig voor
taan zo te bevlijtigen, dat er geen rede van klagten meer zijn 
zoude ", wat hy dan ook belowe het.44 

Om die ouers te sus en die ongesonde gevoel wat. daar tussen 
hulle en die onderwyser bestaan het, te verwyder, is die koster 
gelas om van huis tot huis te gaan, ,een ijgelijk waarschouwende " 
dat Crijnauw _weer die skool sal aanvaar, en hulle uit naam van die 
Kerkraad te versoek ,niet langer hunne kinderen dat nodige 
voetsel [te] onthouden ",maar hulle weer na die skool te stuur.45 

Hoe dit hierna in sy skool gegaan het, weet ons nie. Nog onge
veer drie jaar het hy hierdie werk gedoen, toe hy in Mei 1783 op sy 
eie versoek uit die diens van die Kompanjie ontslaan is en in sy 
plek as voorleser-skoolmeester op Stellenbosch aangestel is die 
krankebesoeker Gillis de Korte.46 

3 9 Sien Requesten en Nominatien 1772, C. 269, No. 24. 
40 Sien Not. Kerkr. St.Bosch 1755-1804 (28 Dec. 1779), III. 
41 Ibid. 
42 Sien Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (13 Junie 1780), III. 
43 Ibid 44 Ibid. 46 Ibid . 
. 46 Sien Res. Pol. Raad 1783 (17 Mei), C. 75, p. 430. 
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Die .Kerkraad van Stellenbosch het van die versoek van hulle 
gewese skoolmeester en van die gevolglike besluit van die Politieke 
Raad kennis geneem blykbaa.r sonder enige gevoel van weemoed 
en op 13 Junie 1783 hulle nuut-aangestelde voorleser-skoolmeester 
binnegeroep en hom sy plig ,in korte bewoordingen " voorgehou.47 

Dit het reeds geblyk dat by die ondersoek wat ingestel is na die 
bekwaamhede van aspirant-onderwysers, heelwat waarde geheg 
is aan hulle bevoegdheid om te ka.n sing. In een geval het hoof
saaklik 'n aspirant se. onkunde in die ,sangkunde " dan ook wel 
daartoe gelei dat hy nie succesvol was in sy aansoek nie. In die 
lig hiervan is dit nie vreemd nie dat die koster Reinierke in Augustus 
1777 oorgegaan het tot die oprigting van 'n sangskool, nadat hy 
behoorlik van die Kerkraad verlof daartoe gevra het.48 

Gedurende die hele periode onder behandeling is die Kerkskool, 
die enigste openbare skool wat op Stellenbosch bestaan het, met 
die uitsondering van slegs sowat vier jaar, bedien deur 'n kerklike 
ambtenaar. Nadat die Kerkraad daarvan oortuig was dat 
hierdie afwyking van hulle vorige gebruik beslis nie in die belang 
van die opvoeding van die kinders was nie, het hulle in 1761 terug
gekeer tot hulle gewoonte om die v9orleser die skool self te laat 
waarneem. As hulle iets daarmee bereik het, dan was dit ten 
minste 'n groter bestendigheid wat die leerkrag van die skool 
betref, soos bewys word deur die feit dat Crijnauw, die eerste per
soon wat hierna as voorleser en onderwyser diens gedoen het, met 
miskien 'n paar onderbrekings, die werk volgehou het tot in 1783. 

DRAKENSTEIN. 

In 'n vorige hoofstuk het ons reeds vermeld hoedat in November 
1688, op aandrang van die Franse in Drakenstein, Paul Roux as 
voorleser-skoolmeester onder hulle aangestel is. Ook het ons 
verneem dat dit die beleid van die Regering was om die Franse 
en Nederlandse kinders saam te laat skoolgaan, en hoe te dien 
einde in 1700 naas Roux ook nog as krankebesoeker-skoolmeester, 
meer in belang van die Nederduitse gemeente, aangestel is die 
tweetalige Nederlander Jacob de Groot, wat in Junie 1707 in hierdie 
hoedanigheid vervang is deur Hermanus Bosman. 

Intussen het die Kerkraad van Drakenstein hom nie aileen 
beywer vir die instandhouding van ten minste een openbare skool 
vir die dorp nie, maar het hulle selfs hulle aandag geskenk aan die 
onderwysers wat as privaatskoolmeesters besig was. Hoewel 
De Chavonnes se wet van 1714, wat van toepassing was op die hele 

47 Sien Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (13 Junie 1783), III. 
•s Sien ~~bid. (3 Aug. 1777). 
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kolonie, verbied het dat iemand in die vervolg in die skooldiens 
aangeneem sou word alvorens hy hom aan 'n ondersoek onderwerp 
het en goedkeuring ontvang het, is hierdie bepaling in die begin, 
veral wat die buitewyke betref, feitlik heeltemaal oor die hoof 
gesien. Daarom was dit dat die Kerkraad van Drakenstein in 
December 1716 hulle genoodsaak gevind het om by die Regering 
klagte in te dien oor die beginselloosheid van etlike onderwysers 
wat onder hulle geressorteer het. In hulle brief aan die Regering 
lees ons dat: ,Dewijl er niet schandelijker voor Godt en niet 
schadelijker voor een welgestelde Regeeringe is, als een kwade 
opvoeding der jonge jeught ..... ", hulle hulle verplig voel, 
,als die amptshalve . . . . oogh daar op moeten hebben . . . . ", 
om die Regering te verwittig hoedat dit daar met die skoolmeesters 
gelee is.49 Hulle vervolg dan verder: ,de minsten hunner maken 
werk van Godt en Sijnen dienst, het zij dat het voorkoomt uijt 
veraghtinge, of uijt wanbesef. Trouwens wij sijn, ten meeste 
deel aan hun geloof twijffelaghtigh of onkundig ".50 Vervolgens 
spreek hulle die wenslikheid uit dat alle skoolmeesters gereformeerd 
moes wees-'n vereiste wat reeds volgens De Chavonnes se wet 
gestel was-,opdat de jeught geen kwade gronden moghte worden 
ingestampt ",51 en vra derhalwe die Regering as ,Voetster Heeren 
van dese Kerke" dat alle skoolmeesters, sowel die wat reeds hier is 
as diegene wat daar nog sal kom, op las en bevel van die Regering 
verplig sal wees om aan die Kerkraad rekenskap van hulle geloof 
te gee, sodat hulle ,in dese saak gerust moogen weesen ".52 

Aangesien die Regering hulle versoek toegestaan het, het 
hulle so 'n ondersoek na die godsdienstige oortuigings van hulle 
onderwysers ingestel, nadat dit reeds drie Sondae vantevore aan
gekondig is. By die geleentheid is die onderwysers, met die uit
sondering van die lidmate, ,dewijl men van hun godtsdienst 
bewust was ", aangaande hulle godsdienstige oortuigings ondervra. 
Tydens die ondersoek is selfs teegekom een ,paapse " en ander 
,onwetenden ". Terwyl met die Rooms-Katoliek niks te doen was 
nie, is die ander ,tot hun plight van te leeren en sigh te oeffenen 
aangemaant ".53 Dit het ook geblyk dat sommige eenvoudig 
nie verskyn het om hulle aan die ondersoek te onderwerp nie. 

Die Kerkraad het soms ook die verspreiding van boeke, wat 'n 
baie skaars artikel, veral in die binneland, was, op hom geneem, 
veral wat betref die verspreiding van geestelike lektuur. So is 
in Maart 1717 deur hulle aangekondig dat die Politieke Raad 
aan Here XVII sou skrywe om teen inkoopsprys aan hulle te stuur 
50 Bijbels in quarto, lO Schetsen van D'Outrein en 100 Oostrums 
over de Heidelberghsche Cathegismus ", en dat elkeen wat van die 

49 Sien Not. Kerkr. Drakenstein 1715-1730 (6 Dec. 1716), I. p. 20. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Not. Kerkr. Drakenstein 1715-1730 (7 Febr. 1717), I, p. 22. 
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boeke wou ontvang, sy naam en adres op 'n papiertjie moes skrywe 
en inlewer.54 Hierdie poging is egter deur onvoorsiene moeilikhede 
in die weg gestaan, aangesien die bestelling nie van die nodige geld 
vergeseld gegaan het nie. Die Kerkraad het toe 'n beroep op die 
mense gedoen om die geld in te lewer en dan sou hulle die boeke 
maar direkt van 'n boekverkoper ontbied.55 

Maar laat ons egter sien wat onderwyl van die kerkskool wat 
sedert 1707 deur die voorleser-skoolmeester Hermanns Bosman 
waargeneem is, geword het. . 

Hoewel ons geen duidelike gegewens omtrent sy onderwys
bedrywighede het nie, staan dit tog vas dat hy in sy hoedanigheid 
as voorleser nie ook. gereeld die diakonieskool bedien het nie. 
Hoewel dit nie voor 1748, dus nadat hy reeds ruim 'n 40 jaar die 
werk van voorleser van die gemeente waargeneem het, was dat 
hy weens ouderdom sy ontslag onder afgeskrewe gasie van die 
Regering aangevra het nie,56 vind ons dat genoemde skool vanaf 
Augustus 1733 waargeneem is deur die koster van die Kerk, te wete 
Jan Melchior Frick. Hy het nl. op 7 Junie 1733 voor die Kerkraad 
verskyn en sy dienste, as koster en skoolmeester tegelyk, aange: 
hied, 57 terwyl hy op die vergaqering van 2 Augustus 1733 ,met 
eenparigheijd van stemmen" as sodanig deur die Kerkraad benoem 
is.58 Baie duidelik is dat die kerkskool in hierdie tyd nie soos 
gebruiklik deur die voorleser bedien is nie, maar wel deur~ die 
koster. 

Waarom in hierdie geval afgewyk is en Bosman as voorleser 
nie die skool ook waargeneem het nie, is nie precies vas te stel nie. 
Miskien was sy hoe ouderdom daarvoor verantwoordelik. Die 
ondertekening van sy ·rekwest van 1748 getuig van 'n swak hand
skrif, wat wel deels toegeskrywe kan word aan 'n hoe ouderdom, 
maar ook nie vry is van blyke van ongeletterdheid nie.59 

In Maart 1743 is die kerkskool nog waargeneem deur die diens
doende koster, Jacob Naude. Hy het blykbaar nie volle bevre
diging gegee nie en is in hierdie maand voor die vergadering van 
die Kerkraad gedaag en vervolgens aangese om ook sy skool
meestersamb behoorlik waar te neem. Sy werk in hierdie verband 
word dan nader omskrywe : Hy moes nl. die jeug onderwys in 
lees, skrywe, en in die gronde van die Christelike geloo£.60 Hy 
het nie die werk later as Mei 1745 waargeneem nie, want in hierdie 
maand het Andreas Zeits, wat ons reeds· as onderwyser in 'n open
bare skool aan die hoofstad in hierdie selfde jaar aangetref het, 
voor die vergadering verskyn en hulle om die kostersamb versoek, 

5< Sien Not. Kerkr. Drakenstein 1715-1730 (18 Maart 1717), I, p. 24. 
••Ibid. (2'Febr. 1721), p. 73. 
56 Sien Requesten en Nominatien 1748, C. 247, No.3. 
57 Sien Not. Kerkr. Drak. 1731-1784 (7 Junie 1733), II, p. 25. 
58 Ibid. (2 Aug. 1733), p. 26. 
59 Sien Requesten en Nominatii!n 1748,· C. 247, No. 3. 
so Not. Kerb·. Drak. 1731-1784 (3 Maart 1743), II, p. 82. 
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Die Kerkraad het egter sy versoek van die hand gewys en vir 
Adolph Jonker, wat ook sy diens as koster aangebied het, met die 
aanstefling begunstig ; en hom is daarby aangese dat hy ook die 
skoolmeestersamb behoorlik moes waarneem.61 Omtrent hom 
verneem ons dat hy in September 1756 nog as sodanig besig was, 62 
terwyl hy in Mei 1762 nie die skool waargeneem het nie,63 hoewel 
hy die kostersbediening van die gemeente bly waarneem het tot aan 
sy dood in Februarie 1779, toe hy as koster opgevolg is deur 
Hartwieg Johannes Luttig.64 

Dit wil voorkom asof die Kerkraad vroeg in die jaar 1762 in 
'n moeilikheid was omtrent die onderwyser vir hulle skool. Om 
een of ander rede, miskien weens hoe ouderdom, het die koster 
Jonker, nie meer die skooldiens ook waargeneem nie. Nou het 
daar vir hulle die moontlikheid bestaan om hulle te behelp met die 
dienste van die voorleser en ook die onderwyswerk aan hom op 
te dra. Hiertoe het hulle egter ook nie kans gesien nie. As 
voorleser is nl. deur die Regering in November 17 50 aangestel 
Andreas Zeits, 65 wat die Kerkraad reeds afgewys het as nie geskik 
om :1s koster-onderwyser werksaam te wees nie. Hulle sou hom 
dus ook nie nou tot skoolmeester in hulle skool bevorder nie. In
tussen is die Kerkraad ook in die geleentheid gestel om hulle vorige 
sollicitant van naderby te leer ken en sy gedrag noukeurig na te 
gaan. Die nadere kennismaking het ook seker nie sy saak bevorder 
nie. In Januarie 1753 is hy deur 'n lidmaat by die Kerkraad 
aangekla dat hy hom (die lidmaat) in die Kerk in die openbaar 
aangerand het en hom gedreig het dat indien hy nie anders sing nie, 
hy (Zeits) wel sou weet wat om met hom aan te vang.66 Die 
Kerkraad se oordeel oor Zeits was klaarblyklik meer juis as die 
van die Regering. · Duidelik is dat dit aan Zeits as voorleser nie 
vergun is om terselfdertyd die kerkskool as onderwyser te bedien 
nie, ten spyte daarvan dat hy reeds deur die Kaapse Kerkraad 
ondersoek is en deur die Regering vergun is om 'n openbare skool 
in Kaapstad te open. 

Sowel die koster as die voorleser was dus volgens die mening 
van die Kerkraad ongeskik om hierdie belangryke werk te verrig. 
'n Ander plan moes dus gemaak word. 'n Uitweg uit hulle moeilik
heid is toe gevind deur hulle toevlug te neem tot 'n gebruik wat, 
soos ons reeds verneem het, die onderwys op Stellenbosch so baie 
benadeel het, nl. deur as onderwyser in die kerkskool aan te neem 
'n persoon wat nie 'n kerklike dienaar, d.w.s. koster of voorleser was 
nie. In hulle geval verneem ons egter nie dat hulle deur hierdie 
afwyking hulself soveel moeilikhede eh ongereeldhede op die hals 
gehaal het as hulle medebroeders van Stellenbosch nie. 

61 Sien Not. Kerkr. Drak. 1731-1784 (16 Mei 1745}, II, p. 92. 
6• Ibid. (20 Sept. 1756}, p. 153. 
63 Ibid. (3 Mei 1762}, p. 180. 
64 Ib;d, (22 Febr. 1779), p. 282. 
65 Ibid. (8 Nov. 1750}, p. 118. 
66 Ibid. (7 Jan. 17.53), p. 128. 
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So h~t dit gebeur dat Hendrik van Vreede vroeg in 1762 aangestel 
is as openbare skoolmeester van die Gemeente. Op 3 Mei van 
hierdie jaar het hy, nadat hy reeds deur die Kerkraad aangestel 
is, voor hulle verskyn om die voorwaardes van sy diens te verneem. 
Dit is hom meegedeel dat hoewel hy geen kerklike dienaar was 
nie, hy onder die Kerkraad gesubordineer sou wees. Van Vreede 
het hom voorlopig vir 'n periode van drie jaar verbind. Die 
Kerkraad het hom baie tegemoetkomend behandel, en het, om die 
heilsame werk tot algemene nut te bevorder, besluit om vireers 
die huur van sy woonhuis te betaal, totdat sy inkomste voldoende 
sou blyk en hy derhalwe in staat sou wees om dit self te doen.67 

Nadat sy driejarige kontrak in 1765 verstreke was, is dit na alle 
waarskynlikheid hernu. Na Mei 1769 was dit egter nie weer nodig 
om met hierdie afwyking van 'n ou bestaande gebruik, vol te hou 
nie. In hierdie tyd is nl. oorlede hulle voorleser Zeits, 68 en ander
maal was die Kerkraad in staat om die beroep van voorleser en 
skoolmeester verenig te sien. As opvolger van Zeits is dan ook 
deur die Politieke Raad benoem tot voorleser en skoolmeester in 
Drakenstein, op sy versock, die burger Johannes Krugel, ,die 
daar toe de vereijschte bequaamheijd komt te bezitten ", teen 
'n maandelikse besoldiging van 16 guldens en onder kontrak vir 
vyf jaar.69 Hierdie Krugel was dieselfde persoon met wie ons 
reeds lwnnis gemaak hct in Kaapstad, waar hy sedert 1758 vir 
sowat elf jaar 'n openbare laer skool waargeneem het, wat ook 
terselfdertyd deur die diakoniekinders van daardie gemeente 
besoek is. 

Andermaal dus hct die Kerkraad teruggekeer tot 'n ou gevestigde 
gebruik wat deurgaans die beste resultate gelewer het, nl. om die 
beroep van diakonie-skoolmeester deur die voorlescr of sieke
trooster te laat waarneem. 

Die Kerkraad van Drakenstein het ook by voortduring net soos 
die Kerkraad van Stellenbosch70 voorsien in die behoefte aan 'n 
goeie opvocding vir die kinders van behoeftige ouers. Reeds in 
Februarie 1721 het hulle dit wenslik geag om 'n definitiewe skeiding 
te maak tussen die diakoniefondse en die gewone kerklike fondse, 
om sodoende enige moontlike verwarring te voorkom.71 

Die hulp wat aan behoeftige kinders gegee is uit die diakonie
fonds, het in die eerste instansie bestaan uit die gewone alimentasie, 
bestaande b.v. uit voedselonderhoud en die voorsiening van klerasie, 
waar die ouers deur armoede verhinder is om hierin voldoende 
te voorsien.72 Waar kinders wat onder hulle geressorteer het, 

67 Not. Kerkr. Drak. 1731-1784 (3 Mei 1762), II, p. 180. 
68 Sien Res. Pol. Raad 1769 (2 Mei), C. 61, p. 177. 
69 Ibid. 
70 Sien o.a. Not. Kerkr, St.bosch 1755-1804 (13 Junie 1780) III. 
71 Sien Not. Ke1·kr. Drak. 1715-1730 (2 Febr. 1721), I, p. 73. 
72 Sien b.v. geval van kinders van sekere Bartholomeus van Zijl, Not. 

Kerkr. Drak. 1731·1784 (3 1\faart 1743), II, p. 82. 
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reeds 'n taamlik gevorderde ouderdom bereik het, is die gebruiklike 
manier gevolg om hulle vir die leer van 'n ambag by 'n bi.rrger te 
plaas. So is b.v. Jacobus Hermes, seun van Mina Francina, 
wat deut haar aan die Diakonie oorhandig is om op te voed, deur 
hulle vir 'n tydperk ·van vier jaar by 'n ambagsman ,bestee ", 
,om Christelijk opgevoet te werden en het schoenmakers ambagt 
te leeren ".73 Waar sulke kinders nog van skoolgaande jare was, 
is hulle op rekening van die Diakonie op skool gesit by hulle skool
meester. Op die manier is in September 1756 op sy eie versoek 
aan Cornelis Vermeulen nie aileen klere verskaf nie, maar is hom 
bowendien ook aangese ,dat vermits zijne kinderen sander eenige 
educatie leefde, en men daar van niets anders dan allerhande 
quade gevolgen te gemoed zag ", hy hulle ter skole moet bestel 
by die koster Adolph Jonker, ,waar voor den Kerkenraad de 
vereischt~ school penn: zoude bezorgen".~ 

Op 3 Mei 1762 lees ons dat die Kerkraad ook nie deur die nood 
van 'n oud-onderwyser koud gelaat is nie, en word aan die oud
skoolmeester Daniel Prentz weens swakheid 2 Rds. per maand vir 
sy onderhoud toegese.75 

* * * * * 

Uit die voorafgaande behandeling van die onderwystoestande 
op Stellenbosch en in Drakenstein het ons verneem dat die kerk
skool wat op elkeen van die twee plekke bestaan het, nog steeds ge
durende hierdie jare die enigste openbare ·skole was. In hierdie 
kerkskole is die onderwyswerk waargeneem in die eerste instansie 
deur kerklike ambtenare, d.w.s. 6f deur die koster of deur die 
voorleser. Hiervan is op beide plekke slegs by wyse van uitsonde
ring afgewyk, met beslis nadelige gevolge vir Stellenbosch. 

Hierdie kerklike ambtenare het dan vir hulle onderwyswerk 
behalwe die vaste salaris wat hulle ontvang het-in die geval van 
die koster, van die Kerkraad, en in die geval van die voorleser, 
van die Regering-van die leerlinge wat van hulle onderwys ge
bruik gemaak het, en wie se ouers dit kon bybring, die gebruiklike 
skoolgeld ontvang, terwyl behoeftige kinders gratis onderrig is en 
die onderwyser daarvoor deur die ~erkraad vergoed is. 

Die vakke wat in hierdie skole doceer is, het nie verskil van die 
wat ons gevind het op die leerplan van die kerkskool in Kaapstad 
en die gewone laer skole aldaar nie, en het bestaan uit lees, skrywe, 
reken en godsdiensonderwys. 

n N~t. Kerkr. Drak. 1715-1730 (7 Nov. 1728), I, p. 121. 
"ibid. 1731-1784 (20 Sept. 1756), II, p. 153. 
'"ibid. (3 Mei 1762), p. 181. 
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HOOFSTUK XIII. 

VAN IMHOFF EN DIE BUITEDISTRIKTE. 

In 1743 is die Kaap besoek deur 'n man van veel betekenis in 
die geskiedenis van Suid-Afrika. Dit was Baron Gustaaf van 
Imhoff wat, toe hy op weg was na Batavia om daar die hoe betrekking 
van Goewerneur-Generaal te aanvaar, ook 'n tydjie aan die Kaap 
vertoef het.l 

Hy het hier 'n inspeksiereis deur die kolonie gemaak en sake in 
die buitewyke ondersoek, en het hom die onderwystoestande in 
die binnelande besonder baie aangetrek-'n saak wat deur die 
Skoolorder van De Chavonnes heeltemaal oor die hoof gesien is. 
Hierdie skoolorder was wel van toepassing op die gehele volks
planting en dus ook op die buitedistrikte, maar tog is geen speciale 
poging in die werk gestel om die toepassing daarvan buitekant 
Kaapstad konsekwent deur te voer nie. Owerigens het dit ook nie _ 
behoorlik rekening gehou met die minder gevestigde omstandig
hede in die binnelande nie, wat in die opsig tog hemelsbreed verskil 
het van die in die hoofstad. 

Dit wa~ Van Imhoff wat hierdie leemte probeer aansuiwer het 
en gevolglik vir die buitedistrikte op die gebied van die onderwys 
beteken het wat De Chavonnes vir die meer gevestigde gedeeltes, 
d.w.s. veral vir Kaapstad en in 'n sekere mate ook vir Stellenbosch 
en Drakenstein, beteken het. 

Nadat hy sy reis voltooi het en sodoende eerstehandse kennis 
aangaande die daar heersende toestande opgedoen het, het hy in 
die eerste instansie die saak onder die aandag van die Politieke Raad 
gebring. So betoog hy op 14 Februarie 1743 voor die Raad dat hy 
,bij.-geleegenthijd van de door hem jongst hier in't land gedaan 
zijnde vooijagie", met ,verwondering en leetweesen hadde ontwaard 
hoe wijnig werk aldaar van den publicqen godsdienst word gemaakt, 
en soo ook in welke groote sorgelooshijd en onweetenthijd een 
groote gedeelte der buijten luijden in dien opsigte leeven, sig aan de 
godsdienst wijnig of niet bekneunende".2 Hy betoog verder dat 
,het aldaer eerder na eene versaameling van blinde heijdenen als 
naa eene colonie van Europeers en Christenen komt te gelijken" .3 

Die Kommissaris het in verbinding getree met die twee diens
doende predikante van Kaapstad, Francois le Sueur en Willem 

1 Thea! skrywe o.a. van hom: ,The baron Gustaf van Imhoff-was 
appointed governor-general by the directors, and subseynently proved 
himself one of the ablest and best men who ever filled that office."-Hist. of 
S.A. bef. 1705, III, p. 51. 

2 Res. Pol. Raad 1743 (14 Febr.), C. 3n, p. 13.S. 
3 lbid. 

M 
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van Gendt, en in samewerking met hulle ondersoek ingestel ,na 
de oorsaek van sulk een quaad", en saam het hulle beraadslaag 
omtrent ,wat men soo tot verbeetering van dien als tot uijtbrijdinge 
van Gods eer en naame hier te laude best soude dienen ter hand 
te neemen en in het werk te stellen" .4 Om trent die oorsaak van die 
toestande het hulle hom as volg ingelig : 

,dat het verval in de Religie en het niet behartigen der
zelve, eensdeels wel was toe te schrijven aan de Luijhijd en de 
quaade opvoeding der bejaarde menschen, maar wel voor
namentelijk aan dat hier in de buijten districten uijt insigt 
van dier groote uijtgestrekthijd en den ver afstand der woon
plaatsen van een groot getallandluijden van de Stellenbosshe 
en Draakensteijnse Kerken, te weijnige geleegenthijd word 
gevonden om den publicquen godsdienst te frequenteeren, 
zulx dat aan veele der evengem. menschen die andersints 
hiertoe wel geneegen souden weesen, niet alleen tij d en ge
leegenthijd ontbreekt, om hunner godsdienst te verrigten, 
als zijnde sommige wel drie dagreijsens en verder verre 
van die voorsz. twee eenigste kerken afgeleegen, maar ook 
om zig selfs soo wel als haare kinderen in de gronden van dien 
te laa ten instrueeren". 5 

Die wortel van die kwaad het volgens hulle dus gele in die 
afwesigheid van die nodige kerke en die uitgebreidheid van die 
kolonie waaroor 'n betreklike klein bevolking versprei is, wat dus 
gevestigde toestande teegewerk het. Dit was trouens ook die 
gevolgtrekking waartoe die Kommissaris, blykens sy mededelinge 
aan die Bewindhebbers, self gekom het. ,De verbeteringe van de 
Colonie", skrywe hy, ,is eene studie die nimmer voor uijtgeput 
moest gerekent werden ..... ", en as dit die nodige aandag geniet, 
sal 'n mens maar ,altoos nog iets te beschaven oft te verbeeteren 
vinden, voornamentlijk in zulk een uijtgestrektheijt als deze daar 
men wel 120 uuren verre landewaarts in nog Europische Coloniers 
komt aan te treffen ..... ".6 Dat hy inderdaad begaan was oor 
die treklus van die koloniste en die gevaar dat hulle sal verwilder 
in die binnelande, lewer verder bewys sy pogings om die beweging 
te probeer stuit en hulle deur die invoer van 'n nuwe vorm van 
grondbesit, bekend as die lenings-eiendomsplaas, vaster .aan hulle 
grond te bind. 7 

Die twee predikante was van mening ,dat niets beeters en 
van groter vrugt zoude kunnen zijn om deese inconvenienten weg 
te neemen", as dat behalwe die genoemde kerke nog twee ,land
waerts in op plaatsen daar de diep in het land woonende menschen 

4 Res. Pol. Raad 1743 (14 Febr.), C. 35, p. 136. 
5 Ibid., p. 137. 
6 Brieven en Papieren van Cabo de Goede Hoop, overgekomen 1743, K.A. 

4131, p. 118 ; sien ook Instructien Goewr. Genl. van Imhoff, C. 710, p. 29. 
'Vgl. Thea!, Hist. of S.A. bej. 1795, III, p. 68. 
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bequamelijk en sonder veel verlet soude kunnen verschijnen" 
opgerig moes word, en van ,bequaame leerraers" voorsien word, 
en dat op die plekke, indien moontlik, ook 'n voorleser geplaas moes 
word. 8 

Op huile aanbeveling dus en ,tot bereijking van het bovengem. 
goede oogpunt" het die Kommissaris besluit om ,uijt kragte 
zijner commissie" die nodige toestemming te verleen tot die plasing 
van nog twee predikante in die binneland, vergesel van 'n kranke
besoeker, en dat 'n derde sieketrooster gestel moet word ,op den 
afgeleegensten oird". 9 Hierdie mense sou dan verplig wees om ook 
skool te hou : , ,om door het houden van Kostschoolen de ouders 
het pretext te beneemen dat zij thans tot verschooninge van de 
onweetende opvoedinge haarer kinderen koomen in te brengen" .10 

Dit is aan die Politieke Raad self oorgelaat om te oorweeg waar 
die twee kerke, vergesel van skole, met die meeste vrug, opgerig 
kon word en waar 'n derde sieketrooster-meester geplaas kon word, 
wat dan ook ,na rijpe deliberatie " goedgevind het dat een kerk 
,in het Swarte Land " en die ander een tussen ,het Roode Sant en 

· de vier en twintig rivieren by de Klijne Bergrivier " opgerig moes 
word, ,als sijnde die twee plaatsen tot het voorgestelde oogmerk 
seer bequaam geleegen, mits dat den opbouw van deese kerken en 
schoolen door de daar om streex woonende menschen niet aileen sal 
moeten geschieden, maar ook de verdere daarop te vallene oncosten 
door dezelve gedraagen werden ".U Die derde sieketrooster sou. 
dan te Grootvadersbosch geplaas word en sou behalwe die kosskool 
ook elke Sondag 'n diens moes waarneem. 

Hierdie nodige predikante en sieketroosters sou deur die Politieke 
Raad ,gelig" kon word van passerende skepe, en 'n begin hiermee 
sou al dadelik gemaak kon word deur ,den naa India gedestineerden 
predikant " van die verwagte skip ,Adrichem " in diens te neem.12 

Belangryk is ook 'n verdere besluit deur die Raad op aanbeveling 
va.n Van Imhoff by dieselfde geleentheid geneem. Dit is goed
gevind om as al die voorgenoemde maatreels in die werk gestel 
sal wees, ,geen particuliers schoolmeesters ten platten lande meer 
te accordeeren uijt de Dienaaren van de Comp. die onder deesen 
naam thans wel door deese en geene huijs· Houdinge werden geligt 
en van de Comp. in leening genoomen, alsoo de meeste onder deselve 
wijnig in dat werk vorderen ", en dat in aile geval ten minste 
niemand tot die gee van onderwys toegelaat sal word nie, ,dan na 
voorgaande Examinatie bij den Eerw. Kerkenraad deeser Plaetse 
om te weeten wie en van wat gevoelen en bequaamhijd hij is, die 
sig tot de onderwijsinge der Jeugd willaaten emplooijeeren "_13 

8 Res. Pol. Raad 1743 (14 Febr.), C. 35, p. 138. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 139. 
n Ibid., p. 140. 
12 Ibid., p. 141. 
• 3 Ibid., p. 142. 
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Van Imhoff het die Bewindhebbers nie in onkunde gelaat oor 
sy bevindings nie, maar die saak ook onder hulle beskermende 
aandag gebring, terwyl hulle van hulle kant getuig het dat hulle 
,met sonderling genoegen " verneem het ,dat gem. Goewerneur
Generaal volgens zijn gewoonte ten uijtterste attent is geweest op 
de belangen van de Compagnie ".14 Ook die Politieke Raad het 
nie versuim om Here XVII te verwittig van die werk van hulle 
Goewerneur-Generaal en van sy bepalings in verband met ver
betering op die gebied van godsdiens en onderwys nie.15 

Maar ook die Hoe Regering van Batavia het kennis geneem van 
die haglike toestande waa.rin die onderwys in die binnelande hier 
verkeer het. Vandaar hulle brief van 31 December 1744, waarin 
hulle as volg skrywe : 

,Het is ons geensints tot stigting bij U.E. advisen te voren 
gekomen dat 't zoo schoorvoetende . met het opregten van 
Schoolen ten platten Lande toegong, egter hoopen wij dat door 
een gedurige ijver het zelve eenmaal sal aan de gang raken en 
van soo veel nut en vrugt zijn als men daer af met reden 
verwagten mag ".16 

Hoewel hy hom 'n bietjie kras uitgelaat het, het Van Imhoff 
ongetwyfeld die toestande in die regte kleure gesien en daarin 
geslaag om die ernstige aandag van die owerhede te vestig op die 
moontlikhede hoe om hierin die gewenste ver beteringe aan te 
bring. 

Twee nuwe kerke moes dus in die binneland opgerig word, 
'n allesins wenslike sta.p as ons in aanmerking neem hoe ver sommige 
koloniste van die naaste bestaande kerke af gewoon het. Nie 
alleen is die gebied waarin blankes hulle metterwoon gevestig 
het, snel vergroot nie, maar het ook die getal van die bevolking 
wat deur die predikante van Kaapstad, Stellenbosch en Draken
stein moes bedien word, aanmerklik toegeneem. Statistieke 
lewer bewys hiervan. In Januarie 1722 staan die bevolkingscyfer 
van die Kolonie op 2,193 blankes,l7 in Julie 1739 op 3,846,18 en 
teen 1751 het dit vermeerder tot 5,024.19 Die meeste van die 

u Brief 2 Sept. 1743 na Batavia, Brieven van Heren XVII naar Indie, 
K.A. 468. 

16 Sien brief R. v. PoL-Here XVII (15 Maart 1743}, Uit.yaande Brieven 
1743, c. 528, p. 144. 

16 Kastee1 Batavia-Swellengrebel en Raad (31 Dec. 1744), Inkornende 
Brieven 1744-'45, C. 449, p. 709. 

17 Sien brief Pol. R.-Here XVII (10 Jan. 1722}, Uityaande Brieven 1721-
1722, c. 513, p. 409. 

1s Sien brief Pol. R.-Here XVII (14 Julie 1739), Uit.g. Brieven 1739, 
c. 524, p. 411. 

19 Sien brief Pol. R.-Here XVII (12 Junie 1751), Uitg. Brieven 1751, 
C. 536, p. 542. Hierdie toename van die Kaapse bevolking het in die smaak 
geval van die Bewindhebbers, wat dit dan ook aangemoedig het. In 1716 
hot hulle die wenslikheid of moontlikheid oorweeg om die Kaapse bevolking 
te vermeerder en het derhalwe die advies van die Kaapse Regering hier
omtrent gevra. Sien brief Here XVII-Cabo (24 Junie 1716), Brieven van 
Heren X VII naar Indiif, K.A. 463. 
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boeregesinne was groot, en 'n huisgesin met 6, 8 of meer kinders 
was nie 'n seldsaamheid nie.20 Onder die omstandighede verbaas 
dit ons dan ook nie om van 'n taamlik snelle aanwas ook van die 
getal van die kinders te verneem nie. In ·Januarie 1722 staan die 
tota1e getal kinders in die Kaapse volksplanting op 1,052,21 terwyl 
dit in Julie 1739 byna verdubbel het, en wel tot 2,056,22 en in Junie 
1751 verder aangegroei het tot 2,626.23 Nou. was dit natuurlik 
laasgenoemde deel van die bevolking wat die meeste gely het onder 
die afwesigheid van sekere beskawingsinvloede in die binnelande. 

Van die oprigting van die genoemde kerke is feitlik onmiddellik 
werk gemaak. 'n Begin is gemaak in Waveren. 'n Paar weke na 
die afkondiging van die instruksies van die Goewerneur-Generaal 
het aan die Kaap aangekom ds. Arnoldus Maurits Meiring, wat toe 
agtergehou is om hier diens te doen. Hy was bestemd vir Waveren, 
en het die dienste in die Kaap waargeneem totdat die pastorie 
te Waveren gereed was. Hier het hy dan ook sy eerste diens gehou 
in September 1743,24 nadat die Kaapse Kerkraad reeds in Augustus 
aan die Klassis van Amsterdam kennis gegee het dat te Roode 
Zand25 op bevel van Van Imhoff 'nkerkie gebou is, aangesien daar 'n 
mooi aantal mense was wat, met nadelige gevolge, ver van die ander 
kerke af gewoon het.26 As sieketrooster, wat volgens die instruksies 
ook 'n skool moes waarneem, is aangestel Louis van Dijk, wat met 
die doel van 'n passerende skip ,gelig" is. Veel succes het hierdie 
nuwe aanleg egter nie met sy eerste sieketrooster en onderwyser 
gehad nie, want nog inOktober 1743het ds.Meiring hom genoodsaak 
gevind om hom by die Regering aan ·te kla ,over sijn manier van 
onderwijzen ". Hy was nl., soos so baie van sy voorgangers, 
nie hestand teen die temptasie om self 'n preek te maak nie in 
stede van een voor te lees uit een of ander preekboek : 

,als houdende gemelde van Dijk zich niet aen zijne meede 
gegeeve instructien maer daer en teegen in het openbaar in 
plaets van een goede predicatie uyt een beek het volk voor 
te leezen, en het voor en nae gebed ingelijks uijt een hoek te 
doen, uyt zijne verwaende herzenen verwarde reeden voeringen 
voortbrengt waer uijt de eenvoudige geen vrucht konnen 
trekken." 27 

20 Vgl. Res. Pol. Raad 1750 (1 Dec.), C. 42, p. 242. 
21 Sien brief Pol. R.-Here XVII (10 Jan. 1722), Uitg. Brieven 1721-1722, 

c. 513, p. 409. 
22 Sien brief Pol. R.-Here XVII (14 .Junie 17!l9), ibid. 1739, C. 524, p. 411. 
23 Sien brief Pol. R.-Here XVII (12 Junie J 751), ibid. 1751, C. 536, p. 542. 
"Sien '!:'heal, Hist. of S.A. bef. 1795, III, p. 52. 
25 Die gebied was eenvoudig bekend onder die naam Roodezand's Kerk 

en het die naam gedra tot in 1804, toe dit tot Tulbagh verdoop is. Sien 
Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, III, p. 54. 

26 Sien brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (23 Aug. 1743), Brieven Kaapsche 
Kerken aan Classis Amsterdam 1655-1747. Cl. 65. 

27 Requesten en Norninatien 1743, C. 242, No. 105. 
28 Ibid. 
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Verder het hy hom ook skuldig gemaak aan skadelike leringe, 
b.v. dat 'n onwedergeborene God nie mag aanspreek nie.28 Hy 
is gevolglik ontslaan en na Batavia gestuur.29 

Dit het nie so maklik gegaan om 'n opvolger vir hom te vind 
nie. So rapporteer die Politieke Raad in Mei van die volgende 
jaar 1744, aan Here XVII dat in verband met die oprigting van 
skole op die platteland hulle reeds twee sieketroosters van die skepe 
,gelig" het en in die buitedistrikte geplaas het, maar sonder veel 
succes, want een het reeds vertrek en die ander een het hulle 
reeds weens vallende siekte toegelaat om maar _dieselfde te doen.ao 
Ook het hulle nog nie iemand bekwaam genoeg op die skepe gevind 
om die werk in Waveren voort te sit nie, en het derhalwe voor
lopig daar aangestel 'n persoon alhier gebore, nl. Jan Verbeek, 
teen 16 guldens per maand, wat mi examinasie daartoe bekwa.am 
gevind is.31 

Verbeek het die werk blykbaar bevredigend waargeneem tot 
aan sy dood in 1748, toe op voorstel van die Kerkraad in die Land 
van Waveren as sy opvolger aangestel is ,niet aileen weeder tot 
voorleeser maar ook teffens tot schoolmeester en coster", teen 16 
guldens per maand, Pieter de Vos.32 Hy is op sy beurt by sy oorlye 
in hierdie belangryke taak in Januarie 1757 opgevolg deur 'n sekere 
Bruggemans.33 

Die keuse van die plek waar die tweede kerk en skool opgerig 
moes word, nl. .in die ,Swarte Land", toe reeds 'n belangryke 
graanproducerende streek, het aanvanklik geen geringe moeilik
heid verwek nie. Eindelik is op 16 Junie 1744 gebruik gemaak van 
'n aanbod van die weduwee van Pieter van der Westhuizen, wat 
in ruil vir die plaas waarop sy toe gewoon het, en teen vergoeding 
vir die opstal, 'n ander plaas van haar keuse ontvang het.34 Nog 
in Junie van dieselfde jaar het die krankebesoeker van die skip 
,Ruijter", wat in die Baai geanker was, sy geneentheid te kenne 
gegee om volgens order van Van Imhoff aangestel te word om hier 
in die binneland 'skool te hou. Hy het op die regte oomblik opge
daag, en so is Wietse Bootes na die nuwe stigting in Swartland 
gestuur, waar hy onmiddellik 'n skool geopen het, nadat dit hom 
toegestaan is om sy vrou en kinders hierheen te laat oorkom, 
,vrij van het gewone transport en kostgeld".35 Dit blyk 

29 Sien brief K.'se Kerkr.-Kerkr. Batavia (20 Dec. 1743), aangehaal 
Spoelstra, C., Bou.wstoffen ... . , I, p. 201. 

30 Dit. is nie duidelik wie die tweede sieketrooster was van wie hier sprake 
is nie. Soos later sal blyk, het Bootes veellanger as dit in Swartland gebly, 
terwyl Schietekat pas eers in Mei 1744 te Grootvudersbosch geplaas is. 

31 Sien Res. Pol. Raad 1744 (8 Mei), C. 36, p. 175. 
32 Sien ibid. 1748 (20 Aug.), C. 40, p. 279. Hieruit wil voorkom asof 

Verbeek nie ook skoolgehou het nie. 
33 Sien Res. Pol. Raad 1757 (11 J:an.), C. 49, p. 63. 
34 Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, III, p. 54. 
35 Res. Pol. Raad 1744 (4 Junie), C. 36, p. 253; brief Kamer Enchuijsen

Goewr. en Raad (13 Jan. 1745), Inkomende Brieven 1744-1745, C. 449, p. 581 ; 
Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, III, p. 54. 
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of wel ook die s.g. voorlesers op Stellenbosch en in Drakenstein, 
ook onderwys gegee het.43 Ook die opsteller van die , ,N ie11we 
Alge-mene Be.schrijving van de Kaap de Goede Hoop" vermeld 
hierdie gebruik om sieketroosters ook as onderwysers te gebruik. 
Beslis nie te gunstig nie is egter wat hy verder omtrent hulle 
aanteken: 

,Alle Ziekentroosters, Voorlezers of Voorzangers, die de 
Kerken bedienen, hebben van de Kompagnie bevel om in de 
week, wanneer in de Kerken niets te doen valt, de kinderen 
der inwoneren te onderwyzen in het lezen, schryven, syferen 
en in de gronden van den Christelyken godsdienst.-Men klaagt 
egter, dat schoon sommigen hunner al met eenen goeden yver 
beginnen school te houden, die yver niet lang duurt, omdat zy 
zich liever op den handel willen toeleggen, als een middel om 
op eene gemaklyker en geruster wyse geld te winnen, dan door 
het verdrietig school houden. Anderen hunner houden zich 
alleenlyk bezig met zodanigen te onderrigten, die hunne 
belydenis leeren willen, met oogmerk om ten Avondmaal te 
gaan."44 

Van Imhoffmaak ook melding van 'n gebruik wat daar bestaanhet, 
nl.. om 'n kneg as onderwyser uit die diens van die Kompanjie in lening 
te ontvang. Voorheen het reeds geblyk dat 'n kolonist van 'n onder
wyser of gewone kneg voorsienkon word ashy daarom aansoek doen 
by die Regering. Sodoende het die koloniste sulke mense in lening 
ontvang, nadat 'n officiele kontrak, gewoonlik geldig vir een jaar, 
waarna dit hernu of geskrap moes word, opgestel is. Verskeie van 
die ingesetenes het op die manier voorsiening gemaak in die be
hoeftes van die onderwys van hulle kinders. Van Imhoff het egter 
blykbaar nie die waarde van hierdie stelsel om in die nodige onderwys 
te voorsien te hoog aangeslaan nie, vandaar sy besluit dat in die 
toekoms nie meer knegte as skoolmeesters uit die geledere van die 
Kompanjiesdienare verskaf sou word nie ; hulle was volgens sy 
mening nie geskik vir hierdie werk nie. Hy wou hulle a.s onderwysers 
·liewers vervang sien deur drie sieketroosters in die binnelande. 
Dat ook hierdie methode nie veel sou baat nie, is duidelik as ons 
dink aan die groot oppervlakte waaroor die ingesetenes verspreid 
gewoon het, en die gevolglike praktiese onuitvoerbaarheid van sy 
plan om die onderwys te centraliseer. Van sy idee van kosskole 
wat van enige besondere belang sou wees, sou nie veel tereg kan 
gekom het nie. 

Van Imhoff het waarskynlik self besef dat dit onmoontlik sou 
wees om hierdie verbod konsekwent toe te pas, vandaar sy verdere 

43 By latere stigtings, b.v. Swellendam. is hierdie gebruik dan ook· by 
voortduring gevolg. 

Sien o.a. Res. Pol. Raad 1772 ( 5 Maart ), C. 64, p. 147 ; ibid. 177 5 ( 15 Sept.), 
C. 67, p. 378; ibid. 1775 (3 Okt.), p. 393. 

44 Nieuwe Algemenc Besch1'yvingvan de Kaap de Goede Hoop, II, pp: 272-273. 
Skrywer hiervan onbekend ; uitgegee deur Petrus Conradi. 
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bepaling dat indien knegte wei as onderwysers in leen gegee word, 
hulle hulle eers aan 'n examen en ondersoek moes onderwerp. 
Hiermee het hy gehoop om van praktiese toepassing op die binne
lande te maak die toelatingsexamen wat reeds deur De Chavonnes 
in 1714 in die lewe ·geroep is en ook bindend was vir die buite
distrikte. As ons in aanmerking neem dat, soos ons reeds aangetoon 
het, hierdie ondersoek selfs deur die bewoners van Kaapstad self 
ontduik is, dan is dit nie moeilik om te begryp nie, dat dit wat 
die buitedistrikte, waar kontrole soveel moeiliker was, betref, 
maar net 'n dooie letter g~bly het. Ons verneem dan ook nerens 
dat die knegte wat as skoolmeesters by koloniste in diens gegaan 
het., vooraf ondersoek is nie, en tog is hulle officieel by wyse van die 
kontrakte as onderwyserknegte in die regeringsboeke ingeskrywe. 
In hulle geval sou dit tog moontlik gewees het om, in sekere mate 
altans, die vereiste ondersoek te kontroleer. 

Wel is die kerkrade van die buitegemeentes mi 1714 in kennis 
gestel van die vereiste ondersoek volgens De Chavonnes t:e ordon
nansie, met die opdrag om ondersoek in te stel of die skoolmeesters 
wat onder hulle ressorteer, ,gesont is in de leere Jesu Christi" ,45 

maar in die praktyk het dit die onderwysers op die boereplase 
koud gelaat. 

Aan die kerkrade in die buitegemeentes is natuurlik kennis 
gegee ook aangaande die besluite van Van Imhoff o.a. in verband 
met die verbod dat in die vervolg selfs knegte nie as onderwysers 
werksaam mag wees alvorens hulle nie deur die kerkraad ondersoek 
is betreffende hulle bekwaamhede en ,gevoelens " nie.46 

Hoewel ons vind dat hierdie bepaling nagekom is in die gevalle 
van onderwysers wat b.v. aangestel is om in die buitedistrikte 
die werk waar te neem in plaas van sieketroosters en voorlesers, 
wat in alle geval deur die Regering daartoe benoem is,47 het ook 
hierdie verskerping van die verbod van 1714 blykbaar nie die 
verwagte uitwerking gehad op die knegte wat as onderwysers sou 
optree nie. Dit het waarskynlik net 'n verdere misbruik tot 
gevolg gehad. Dit blyk nl. dat die koloniste probeer het om 
hierdie besluit te ontduik en die bevel nie stiptelik nagekom het nie. 
Trouens, wa~t het hulle verhoed om, ten einde die moeite te bespaar, 
iemand wat hulle as skoolmeester wou huur, nie te laat ondersoek 
nie, of om die gevaar dat hy by die ondersoek as onbekwaam 
daartoe bevind mag word te voorkom, so 'n kneg eenvoudig as 
,kneg" te huur en dan as skoolmeester te gebruik ? Miskien le 
die verklaring vir die feit dat tussen die jare 1746 en 1765 geen 
enkele' geval voorkom van 'n kontrak waarin 'n kneg gehuur is 
om as skoolmeester diens te doen nie, terwyl in 'n hele aantar 
--~~ ----------------

45 Sien Res. Pol. Raad 1716-1717 (22 Dec. 1713), C. II, p. 296; ibid· 
(30 Maart 1717), C. II, p. 41\0. 

46 Sien o.a. Extract Resolutie geneem in Kasteel 14 Febr. 1743, Zwartland 
Briewe Boelc 1743-1828, No. I. 

47 Sien o.a. Res. Pol. Raad 1744 (8 Mei), C. 36, p. 175; ibid. 1748 (20 Aug.), 
c. 40, p. 279. 
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van die kontrakte nie nader bepaal word waarvoor die betrokke 
persoon gehuur word nie, juis hierin opgesluit. 

Dat die besluite van die Politieke Raad op 14 Februarie 1743 
op aanbeveling van Van Imhoff geneem, en veral die wat betrekking 
gehad het op die persone wat as knegte nit die diens van die Kom
panjie ,geleen " is en ook skole waargeneem het, nie die gewenste 
uitwerking gehad het nie, blyk uit die feit dat die Politieke Raad 
tydens die ambstyd van Rijk Tulbagh as goewerneur, en wel in 
1769, verplig was om die verbod van 1~ Februarie 1743 te herhaal. 
As direkte aanleiding tot die herafkondiging daarvan het gedien 
die moeilikheid met 'n sekere onderwyser N. N. de Beer in die 
distrik Stellenbosch. Sy geval het baie opspraak verwek en aan
leiding gegee tot drastiese optrede. Die geskiedenis van hierdie 
vroee onderwyser in ons binnelande, wat daarin geslaag het om 
heelwat aandag op hom te trek, is kortliks as volg : Hy was onder
wyser by een van die heemrade van Stellenbosch, J. B. Hofman, 
en het weens onsuiwerheid in sy leringe onder die aandag van die 
predikant gekom, wat op sy beurt die Kerkraad ingelig het hoedat 
hy ,seer schadelijke gevoelens in 't stuk van den godsdienst voedede, 
waar door de goddelijkhijd der H.S. wierd ondermijnd."48 

Die predikant het hom derhalwe 'n besoek gebring en Hofman 
vermaan om sy skoolmeester ,de facto " uit sy diens te ontslaan, 
,oordelende hem te gevaarlijk om de jeugt te onderwijsen ", dog 
dit is ,om de lange banck gescoven ", deur voor te gee dat hy 
daarmee sou wag totdat die geleentheid om 'n plaasvervanger 
vir hom te vind sou opdaag. Ook het die predikant by die geleent
heid vir Hofman ernstig vermaan ,van sigh te wagten" om die 
,saden van ongeloof " nie verder onder die gemeente te versprei 
nie-iets waaraan by homself ook intussen skuldig gemaak het
,maar soo hij iets te vitten hadde op dese en gene dingen, van de 
H.S. dan bij hem praedikand te komen ".49 Nadat die predikant 
besluit het om met die skoolmeester self te praat en Hofman 
vetsoek het om ,een lijsjen van de gevoelens zijner scoolmr.," · 
was die predikant twee dae later, toe die skoolmeester, ten spyte 
van die belofte van Hofman dat hy saam sou kom, aileen verskyn 
het, in staat om met sy ondersoek te begin. Nadat hy in teen
woordigheid van die diaken P. G. Wium ,op verscijden grieven, 
waar door den schoolmeester de waarhijd der H.S. sogt te onder
mijnen ", geantwoord het, 

,als rakende de sundvloet, de arcke van Noagh, de wonderen 
van Moses in Aegijpten gepleegt, 't raadplegen Sauls van de 
toveresse te Endor, en wat dies meer is ; soo lasterde hij 
twee voorname Godsknegten, verklarende, o gruwel, Moses 
voor een moordenaar, David voor een goudief en struijkrover. 

48 Not. Ke1·kr. St.bosch 1755-1804 (Aug. 1769), UI. 
49 Jbid. 
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Ook verklaarde hy Moses en de propheten niet te geloven, 
oordelende dat er tans stigtelijker scriften uijtquamen dan 
die ".50 

Die predikant ,moielijk over dese lasteringe en siende dat geen 
overtuijginge op hem vat hadde ", het die skoolmeester maar laat 
vertrek. 

Op 6 Augustus 1769 het die predikant gevolglik die gebeurde 
onder die aandag van die Kerkraad gebring, om te verneem wat in 
verband daarmee te doen was. Die Koster is toe gelas om hom aan 
te se om tot nadere kennisgewing geen skool meer te hou nie, 
terwyl J. B. Hofman ,versogt wierd, om daar voor te waken." 

Verder het die predikant dit op hom geneem om die goewerneur 
oor die saak te nader ,vermits men door geen kerkelijke censuur 
iets op den scoolmeester vermogt, opdat dit godonteerend scepsel 
straffe weerdigh zijne verdiensten mogt ontvangen ".51 Ook het 
die predikant voorgestel dat dit ,dienstig " sou wees om aan die 
goewerneur voor te stel, ,hoe nuttigh 't soude zijn, dat de scoolmrs. 
voortaan geexamineert wierden en nauwer onder 't opsigt van 
kerkenraden wierden gesteld ".52 

Die aanbeveling van die predikant het nie op dowe ore geval 
nie, maar vrug gedra ; vandaar die vermelde resolusie van die 
Politieke Raad nog in dieselfde maand Augustus. 

Op 19 November kon die predikant voor sy Kerkraad verslag 
doen van die onderhoud wat hy met die goewerneur gehad het, 
wat vir De Beer die gevolg gehad het dat hy ,terstond uijt den 
land versonden is ".53 

Die gevolg van hierdie voorval was dat die Politieke Raad, 
by wyse van hulle besluit geneem op 22 Augustus 1769, andermaal 
probeer het om die herhaling van soiets te voorkom. Die goewer
neur het te kenne gegee dat dit onder sy aandag gekom het hoe 
noodsaaklik dit is dat die besluit van die Raad nopens die examineer 
van persone wat uit die diens van die Kompanjie as onderwysers 
aan die op die platteland wonende ingesetenes in leen afgestaan 
word, stiptelik nagekom moet word. Op sy voorstel is derhalwe 
besluit: 

,dat voortaan, aan geene der voorsz. ingeseetenen ten 
platten lande zal werden vergund, ijmand uijt 's Comps. 
dienst te ligten, . . . . tenzij sodanigen persoon alvoorens 
naar den teneur van het bovengem. besluijt zal zijn g'Exami
neert geworden, en dat wijders van deese gedaane examen, 
aan denselven zal werden verleend, een behoorlijke attestatie, 
die hij gehouden zal zijn te vertoonen aan den predicant 
van zodanig district als waar onder den geenen behoord of 

50 Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (Aug. 1769), III. 
51 Ibid. 
62 Ibid. 
sa Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (19 Nov. 1769), III. 
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woonagtig is, bij wien meerm. geligte persoon zig zal hebben 
geengageert ..... " 54 

Ook is dit goedgedink om van hierdie besluit, asook van die resolusie 
van 14 Februarie 1743, aan die respektiewe kerkrade kennis te 
gee. Die kerkrade van die buitegemeentes is toe onmiddellik deur 
die Kaapse kerkraad hiervan in kennis geste1.55 In die vervolg 
sou dus geen kneg as skoolmeester op die boereplase mag geduld 
word deur die kerkrade nie as hy nie in besit was van 'n behoorlike 
attestasie nie. 

Of hierdie bepaling in die vervolg konsekwent nagekom is, is 
'n ander saak. Die moontlikheid omdit te ontwyk was dan ook 
glad nie uitgesluit nie. Hiermee was die saak trouens ook nie 
afgedaan nie, soos later sal blyk. Tog skyn dit asof die koloniste 
hierdie bevel van die Politieke Raad beter gehoorsaam het as die 
van 1743, as ons oordeel volgens die aanmerklike toename van 
kontrakte waarin onderwysers deur hulle in diens geneem is na 
1769 en as sodanig vermeld staan. Waar da.ar gedurende die 25 
jaar tussen 1743 ·en die einde van 1768 slegs sowat 6 knegte as 
skoolmeesters in die kontrakte aangeteken staan, bedra die geta.l 
gedurendedievolgende 23 jaar, d.w.s. vanaf 1769 tot 1792, ongeveer 
95-'n snelle vermeerdering dns.56 

Ons het nou genoeg geleentheid gehad om te sien dat ten minste 
een van die bepalings van Van Imhoff nie veel vrugte afgewerp 
het nie, en wel die een rakende die gee van Kompanjiesdienare 
as onderwyser-knegte aan koloniste en die kontrole oor diegene 
wat as onderwysers onder die koloniste werksaam. was in die 
algemeen. As hierdie maatreel enige gevolg gehad het, dan was 
dit ongetwyfeld om dit vir die koloniste moeiliker te maak om 
knegte as onderwysers in leen in hulle diens te ontvang en om 
verdere misbruike in hierdie verband in die hand te werk. Die 
nadelige uitwerking hiervan le voor die hand as ons daaraan dink 
dat hierdie privaatonderwysers nog die enigste persone was wat 
tot die afgelee dele van die Kolonie met hulle onderwyswerk deur
gedring het en daartoe bygedra het om die ingesetenes teen onge
letterdheid te vrywaar. 

Waar ons verneem hct dat die instruksies van Van Imhoff 
rakende die stigting van twee nuwe gemeentes en die plasing van 
drie sieketroosters wat ook skole moes bedien in die digsbewoonde 
dele in die binneland, ten uitvoer gebring is, het ons nou op 'n 
stadium gekom waar dit wenslik en ook moontlik is om, aan die 
hand van getuienisse tot ons beskikking, by benadering vas te 

64 Res. Pol. Raad 1769 (22 Aug.), C. 61, pp. 246-247. 
55 Sien o.a. Res. Kerkr. Kaapstad 1769-'82 (2 Okt. 1769), K.R. 7, p. 44; 

Not. Kerkr. St.bosch 1755-1804 (19 Nov. 1769), III; 7-wartland Briewe Boek 
1743-1828, No. 38. 

6" Sien namelys by Hoge, J., Privaatskoolmeesters aan die Kaap in die 
l8de l<Jeu, op. cit., pp. 35 e.v. 
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stel in hoeverre hy hierdeur sy oogmerk, om verwildering van die 
koloniste van sekere dele van die volksplanting te voorkom of teen 
te werk, bereik het. 

As ons eerste segsman neem ons vir Jan Willem Cloppenburg 
'n invloedryke ingesetene van Kaapstad, wat reeds sedert 1762 
verskeie poste in die diens van die Kompanjie beklee het en stap 
vir stap gestyg het, sodat hy later sekunde, opperkoopman en 
hoofadministrateur van die Kaap was. 57 Dit was tydens sy ambs
tyd as sekunde en hoofadministrateur dat hy teen die einde van 
1768 'n uitvoerige reis in die binneland onderneem het, waarvan 
hy 'n joernaal opgestel het vergesel van ,eenige Generale en 
partikuliere remarques ", wat hy in die jaar daarop laat volg het 
deur sy ,Annotatien en Remarq ues op het Caabse Gouvernement ".58 

Uit hierdie beide stukke is heelwat te leer aangaande die algemene 
beskawings- en onderwystoestande in die binneland. 

Net soos Van Imhoff het hy veral onder die indruk gekom van 
die feit dat die koloniste so ver verspreid van mekaar af woon 
en reeds so ver van die kerkplekke verwyder was dat hulle, omdat 
hulle sekere beskawingsinvloede moes ontbeer, in die gevaar ver
keer het om te verwilder. Hy sluywe hieromtrent: ,Hoe on
hebbelyk en onchristelyk de menschen soo verre afgelegen, en nog 
meerder haare kinderen moeten worden, is seer ligt nate gaan ".59 

Vandaar dat die eerste hoofdeel van sy ,Annotatien en Rema.rques" 
aan hierdie saak gewy is, 

,inhoudende welkc zaaken in te voeren zijn om de Bewoon
deren van onse possessien als goede Burgeren te houden, 
aangesien de verre uitgestrektheid 's lands reeds een groote 

"' Hy het sedert hy in 1762 in Suid-i\frika aangekom hct., agterecn
volgens of gelyktydig die werk van Independente fiskaal, president van die 
"\Veeskamer, opperkoopman en sekunde, Kommissaris-politiek van die 
Kaap3e gemeente, en sedert 1768 ook di~ van Hoof-Administratcur waar
geneem, 'n hoedanigheid wat hy beklee het tot aan sy dood iu Mei 1770. 
Sien Res. Pol. Raad 1762 (16 Nov.), C. 54, p. 296; ibid. 1765 (28 Mei), C. 57, 
p. 399; ibid. 1760 (22 April), C. 58, p. 292; ibid. 1768 (1!l April), C. 60, 
p. 142, resp. 

68 In die Ryksarchief in Den Haag bevind hulle 'n he1e paar stukke 
afkomstig van Cloppenburg, saamgebind en besliTywe as : ,Geschenk van 
Citters 1881, Koloniale Aanwinsten 242". Die vernaamste stukke in hierdie 
versamelirig is : 

l. ,J.ournaal van mijn reijs van 23 September tot 16 November 1768. 
Verselt met eenige Generaale en particuliere remarques ten nutte van 
de Comp.e en Inwoonderen. Jan Willem Cloppenburg." 

2. ,Annotat10n en Remarques op het Caabse Gouvernement opgesteld 
door mij Jan Willem Cloppenburg, Sccunde en Hoofd-Administrateur 
aldaar."' 

Hoewel hierdie stukke grotendeels handel oor ekonomiese, militaire 
en adm;nistratiewe sake, gee bulle ook heelwat i.v.m. die algemene 
beskawings- en onderwystoestande in die binnelande. Fotostatiese 
kopiee van die twee stukke is ook in die Kaapse Staatsarchief te vind. 
Ons verwys in die vervolg na genoemde twee bande eei).VOudig as : 
Cloppenburg, Journaal en Cloppenburg, Annotatien en Remarques. 

so Cloppenburg, Joumal, p. 41. 
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Verwildering van Godsdienst, van Obedientie, en gevolglijk 
vari een goed gedrag onder de tegenwoordige geslagten klaar
blijkelijk is, en in derselver nageslagten tot een totale Barbaris
mus dreigt."60 

Hy deel vervolgens die bewoners van die buitedistrikte •in twee 
klasse in. In die eerste plek is daar die landbouers wat in die 
omtrek van die in die binneland bestaande kerke woon, en nie 
meer as 5, 6, of 7 uur daarvan verwyder is nie. In hierdie streke 
beskrywe hy die toestande as betreklik bevredigend. Hier het 
hy ,de fraijste liedens van gedrag " aangetref wat ook ,de ver
mogens hebben om haare Kinderen door een Schoolmeester te doen 
leeren, en vervolgens lidmaaten van die Kerk te laaten worden ".61 

Teenoor hulle stel hy dan diegene wat tot op 70, 80, ja 100 
en meer ure van die naaste kerk af woon, en teken omtrent hulle 
aan: 

,ofschoon uit die fraye generaWin van goede luidens voort
gekomen, siet men hand over hand deselve slegter van gedrag 
en meer vreemd van eenigen Godsdienst, hoe genaamt 
worden."62 

In hulle geval ontbreek die nodige godsdiens- en letteronderwys 
feitlik heeltemaal of is dit daarmee maar baie gebrekkig gesteld, 
,want nauwlijks het eijgen bestaan hebbende, zijn zij onmagtig 
om een meester te houden, en houden zij een, op sijn best is hij 
goed, om een weinig schrijven en leesen te leeren ".63 Ontbloot 
dan van belangryke beskawingsinvloede sal die nakomelinge van 
hierdie onderdane, volgens hom, ,sonder tegespraak den Heidenen
moeten egaal gesteld worden." Maar Cloppenburg deel ook mee 
dat hy op sy reis geleentheid gehad het om waar te neem dat hierdie 
verwilderingsproces reeds onder die bestaande generasie aan die 
gang was. So vertel hy hoedat hy op Swellendam in verband 
met twaalf manne wat hom genader het oor perde, uitgevind het 
dat nege van hulle getroud was, sonder dat een van hulle of hulle 
vroue lidmaat was. Maar hy moes nog erger toestande gewaar 
word. In ,Houteniquasland" het hy gevind dat verskeie van die 
landbouers ,van die Conterij" se huishoudinge baie slordig en 
ellendig was, dat. sommige met Hottentotvroue saamgeleef het, 
en dat andere selfs nie eens gedoop was nie. Op die afgelee plase 
het hy verder gevind dat , ,het nakroos onser landbouweren sig 
reeds als volkoomen Hottentots is gedragende", en dat soms ,huisen 
en stalling, bedden, kookgereedsehap, behoorlijke kledij en wat 
dies meer ter benodigheid van beschaafde volkeren behoord", 
ontbreek. 64 

•o Cloppenburg, Annotati.i3n en Remarques, p. I. 
61 Ibid., p. 10. 
62 Ibid., p. ll. 
63 /bid. 
64 Ibid., p. 61. 
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Heel verskillend van die van Cloppenburg is die bevindinge 
wat Faber, die landdros van Stellenbosch, wat waarskynlik deur 
goewerneur Tulbagh, wat begaan was oor die toestande soos deur 
Cloppenburg geskilder, gelas was om. aan hom berig te doen na 'n 
landreis deur hom gemaak, ,hoedanig het ten opsigte der saamen
leeving en de opvoeding der kinderen geleegen is ", in Februarie 
1770 aan die goewerneur meegedeel het. 65 Dit wil selfs voorkom 
asof hy doelbewus daarop uit was om Cloppenburg te weerspreek 
en te weerle. Hy deel o.a. mee : 

,dat wat de saamenleeving betreft, hij niets dan een goede 
harmonic onder hun ontwaard heeft . . . . , dog omtrent 
de opvoeding der kinderen, kan den onderget. U.W.E.G.A. 
verseekeren, dat op zodanige plaatsen als noodzakelijk op zijne 
route heeft moeten passeeren, eene burgerlijke Educatie 
ondervonden heeft ". 66 

As bewys hiervan voer hy dan aan 'n staaltjie hoedat ,ter plaatse 
van den Landbouwer Zacha.rias de Beer des middags over tafel, 
een kind van omtrent agt jaaren oud het gebed zeer distinct en 
overluijd gedaan heeft".67 By nader ondersoek is dit hom mee
gedeel dat die kinders van 'n skoolmeester onderwys ontvang 
het, ,dewelke nu eens een maand of drie aldaar, en dan weeder 
eenige maanden bij een ander zijn onderwys uijtdeelde ".68 

Daar het hy ook aangetref 'n paar skoolboeke, o.a. een met die 
titel: .. Voorbeelden der goddelijke waarheeden, door den Eerw. 
Heer A. Hellenbroek".69 Hy haal ook 'n geval aan wat hom hier 
ter ore gekom het, nl. dat die ouers nie toestemming wou verleen 
het tot die huwelik van hulle dogter ,eer en alvorens zij haare 
belijdenis geleerd had en dus tot Lidmaat aangenomen was".70 

Hierdie goeie opvneding het hy verder ook in die Camdeboo
waargeneem, 

,vermits aldaar een zoontje van den Landbouwer 
Johannes Jurgen de Beer omtrent 13 jaaren oud, niet aileen 
leesen en schrijven konde, maar ook selfs in de Cijfferkonst 
en wel in de Regel van Drien gevordert was ; terwyl de 
overige aldaar wonende menschen of nog jong getrouwt zijn, 
of nog klijne kinderen hebben, aan wien eene goede educatie 
bij het accresseeren hunner jaaren, eerst met nut zal kunnen 
in 't werk gesteld werden."71 

65 Sien Faber, L. S., .,Kort berigt aan den 'Vel Edelen groot Agtb. Heere 
Rijk Tulbagh,- nopens seekere gedaane Landtogt en daarbij getroffen 
accoord met den Land-drost tot Swellendam d.E. Joachim Frederik Mentz", 
gedateer 17 Febr. 1770, Inkomende Brieven 1763-1794, St.bosch Archief, No. 
125. 

66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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Faber het dus heeltemaal 'n ander storie te vertel gehad as 
Cloppenburg net 'n paar maande vroeer. Dat sake egter so roos
kleurig was as wat :Faber probeer uitbeeld het deur op enkele 
gevalle te wys, het ons geen rede om aan te neem nie. Dit wil 
eer voorkom asof ons hier met uitsonderingsgevalle te doen het. 

Dat die toestande nie so in die haa.k was a.s wat :Faber probeer 
voorgee het nie, bewys die burger-petisie van die jaar 1778. 'n 
Heeltemaal ander voorstelling van die saak verneem ons hieruit, 
en dit nogal in verband met toestande in die Camdeboo, dieselfde 
streek waaruit Faber sy voorbeelde gehaal het ter stawing van sy 
bewerings. Toe die Politieke Raad dan ook in December 1778 
die dringende versoek van die 36 ondertekenaars uit hierdie wyk 
kragtens hulle petisie van Maart 1778, om die plasing onder hulle 
van 'n landdros en 'n predikant, waardeur hulle dan terselfdertyd 
van 'n skool voorsien sou word,72 in oorweging geneem het, het dit 
geblyk dat dit met die ingesetenes van die Camdeboo nie alles na 
wens gegaan het nie. So het die feit dat hulle so vera£ gelee 
was van die Kerk van \Vaveren, ,swarigheeden" meegebring, 
aangesien hierdeur 

,de geleegendheijd voor hun als afgesneeden was, om de 
Heijlige Bondzeegelen te kunnen gebruijken, terwijl er veel
tijds Jaaren agter een verliepen, eer zij hunne kinderen 
konden laaten doopen, die vervolgens, sonder in de gronden 
der godsdienst te kunnen werden onderweezen, als in't wild 
moesten opgroeijen, van dewelke dus niet dan alle onheijlen 
konde wer<~en verwagt ...... "73 

Hierdie konfessie van die burgers self verskil dus van Faber se 
bevindings en is in ooreenstemming met Cloppenburg se beskrywing 
van die haglike toestande. M'Lar ook die petisionarisse van 
die volgende jaar het verbetering, ook van die onderwystoe
stande, begeer. In hulle memorie van 1779 het hulle, in 'n be
skrywing van die toestand van die burgers en ander ingesetenes 
van die kolonie, meegedeel dat die jeug nagenoeg van alle onder
wys verstoke bly. In die verbeteringsmiddele deur hulle voor
gestel het hulle o.a. gevra : 

,Dat mede door den tijd binnen 's Lands meer Kerken 
mogten worden opgebouwd, omdat de Lieden verre in het 
veld woonagtig, verstoken zijn van zodanige kennisse, als 
tot het allereenvoudigste begrip van 't Christendom 
vereischd word, ...... "74 

Ook reisigers wat in hierdie tyd ons land besoek het en reise 
in die binneland onderneem het, het nie in gebreke gebly om 
melding te maak van die groat afstande tussen die plase en die 

72 Sien Beyers, C., Die Kaapse Patriotte 1779-1791, p. 36. 
73 Res. Pol. Raad 1778 (l Dec.), C. 70, p. 389. Ons moet egter toegee dat 

die burgers hulle toestand so duister moont1ik sou geski1der het. 
74 Aangchaal Beyers, C. op cit., p. 36. 
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nadelige uitwerking van die uitgestrektheid van die land op die 
beskawingstoestande van die ingesetenes van die meer afgelee 
dele nie. Ook hulle het die bevindings van Cloppenburg bevestig. 
Hoewel ons nie vergeet dat hierdie mense, soos bekend, maar baie 
oppervlakkig waargeneem het en dikwels slegs nagepraat het nie, 
haal ons 'n paar van hulle hier aan. Forster skrywe : 

,The farmers-who dwell in the remotest settlements 
seldom come to town, and are said to be very ignorant ; this 
may easily be conceived, because they have no better company 
than Hottentots, their dwellings being often several days 
journey asunder, which must in a great measure preclude 
all intercourse."75 

Stavorinus het hom egter beslis te onnodig kras uitgelaat waar 
hy geskrywe het dat die boere soms ,eerder Hottentotten dan 
afkomelingen van de Europeezen gelijken".76 

Uit die voorafgaande het dit genoegsaam duidelik geword 
dat ten spyte daarvan dat Van Imhoff se instruksies rakende 
die stigting van twee nuwe gemeentes en die plasing van drie meer 
sieketroosters in die binnelande sorgvuldig nagekom is, dit glad 
nie toereikend was om 'n proces van verwildering heeltemaal 
te verhoed nie en dat ten minste in die jare sewentig van die 
18de een die algemene beskawings- en onderwystoestande van 
die ingesetenes in hierdie dele maar veel te wense son oorgelaat 
het. Hierdie feit moet aan een van twee omstandighede toe
geskrywe word: 6f die maatreels van Van Imhoff het nie genoeg
saam vrug gedra nie, 6f dit het aanvanklik wel die nodige, of 
miskien 'n redelike mate van verbetering in die hand gewerk, 
terwyl die getal van die diensdoende predikante en sieketroosters 
te gering was om teen 1770 van enige belangryke betekenis te 
wees in die Kolonie, wat natuurlik sedert 1743 Vinnig uitgebr~i 
het. Dit staan egter vas dat selfs die drie sieketroosteronder
wysers wat ooreenkomstig Van Imhoff se begeertes in die binne
land geplaas is, nie veel deur hulle onderwyspogings tot stand 
sou kon gebring het ten opsigte van die verspreiding van die 
beskawing nie. Hulle invloedsfeer sou hiervoor gans te beperk 
gewees het. 

Tog was dit niemand anders as Cloppenburg self wat die waarde 
van hierdie methode van Van Imhoff om van meer predikante 
en sieketroosters gebruik te maak, ter remedieering van die 
bestaande gebreke op die gebied van die onderwys en van die 
beskawing en verligting in die algemeen, besef het en gevolglik 
in 1769 in sy meergenoemde ,Annotatien en Remarques " o.a. 

75 Forster, G., A voyage 1'ound the world-duTing the years 1772, 1773, 1774 
and 1775, I, p. 75. Hy praat hier dus maar van wat hy hoor se hct. 

76 Stavorinus, J. S., Reize van Zeeland over de Kaap-gedaan in jaaren 
1774-1778, II, p. 316. 

N 
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vir die verdere uitbreiding en toepassing daarvan gepleit het. 
Hy was selfs van mening dat instede van drie vaste predikante, 
een predikant voldoende was om die werk in Kaapstad te be
hartig, en het voorgestel dat die geld wat gewoonlik aan die ander 
twee bestee word, gebruik moet word om vier reisende ,predik
heeren" vir die binnelande af te sonder. Hulle sou dan o.a. 
as s.g. inspekteurs ook ondersoek instel aangaande onderwys
aangeleenthede.77 Twee reisende sieketroosters moes ook aan
gestel word om die predikante behulpsaam te wees, en ook om 
onderwys te gee en ,bij den onkundigsten en verder landwaarts 
in" hulle ,goed zaad" te saai.78 

. Net BOOS Van Imhoff het ook Cloppenburg nie veel waarde 
geheg aan die dienste van die huisonderwy'sers wat bestaan het 
uit geligte knegte of andersins nie. Hy noem hulle ,opgeraapte 
schoolmeesters" en betoog verder omtrent hulle dat ,van al't 
volkje van dien aart dat tot ons herwaarts komt, zijn van 10, 
negen Deugnieten, en soo niet volkomen ten minsten geen luidens, 
bekwaam om deugd in te boesemen".79 Vandaar dat hy, wel 
bewus van die waarskynlikheid dat daar volgens die Resolusie 
van die Politieke Raad van die jaar 1769 'n beter kontrole oor 
hulle uitgeoefen sal word, aan die hand gegee het dat 'n skool
order opgestel en aan elkeen oorhandig moes word, waarvolgens 
hy sy onderwys sou moes inrig. so 

Cloppenburg se bevindings en aanbevelings het egter sover 
bekend geen direkte uitwerking van enige belang op die onder
wystoestande in die afgelee dele gehad nie, wat miskien eerstens 
daa.raan toe te skrywe is dat sy manuskript waarskynlik na die 
moederland gestuur is, sonder dat dit as leidraad aan die Kaap 
gevolg is, en tweedens daaraan dat dit hom weens sy ontydige 
dood ~n jaar nadat hy sy bevindinge bekend gemaak het, nie gegun 
was om sy oortuigings met vrug voort te plant nie. Duidelik 
ook is dit dat die uitvoering van 'n stelsel soos deur hom voor
gestaan met heelwat onkoste gepaa.rd sou gegaan het. Langs 
'n indirekte weg egter het sy voorstelling van die bestaande toe
stande egter seker nie 'n geringe rol gespeel in die herlewing en 
belangstelling wat daar, soos ons later sal aantoon, betreklik 
kort hierna van owerheidswee in die onderwysaangeleenthede 
van die buitedistrikte ontstaan bet. 

Die hierbo geciteerde voorbeelde van verwildering en ver
bastering van sekere van die bewoners van die afgelee dele van die 
kolonie en die sprake van 'n proces van verwildering wat sy slag
offers geeis het, mag miskien die verkeerde indruk gewek het dat 

"Sien Cloppenburg, Annotatien en Remarques, p. 56. 
78 Sien Cloppenburg, Journaal, p. 46; Cloppenburg, Annotatien en 

Re1narques, p. 81. 
79 Cloppenburg, Annotatien en R6marques, p. :n. 
80 IbiA., p. 30. 
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so 'n proces 'n algemene verskynsel was, en dat die nadelige 
gevolge daarvan omvangryke afmetings aangeneem het. Dat 
die gevalle deur Cloppenburg e.a. genoem op die werklikheid 
berus bet en glad nie denkbeeldig was nie, sal ons geensins kan 
betwis nie. Trouens, sekere faktore wat so 'n toestand sou kon 
bevorder, bet bestaan. Ons dink b.v. aan die verspreid woon 
van 'n betreklike klein bevolking oor 'n groot oppervlakte, wat 
nie alleen die kontakt tussen die mense onderling afgesny bet 
nie, maar dit vir bulle ook onmoontlik gemaak het om gereeld 
die kerk te besoek, wat nog daardeur vererger is dat bulle, as 
bulle wel die lang tog na die kerk onderneem bet, ,genoodzaakt 
waaren haare vrouwen en kinderen, mitsgaders Have en goed 
inmiddels aan bet grootste gevaar der stropende Bosjesmans
Hottentotten en ander vagabondeerend volk t'exponeeten ... "81 

Hierdie lewe van onrus, wat beslis nie gunstig was vir gevestigde 
onderwys- en kultuurtoestande nie, is later op die oosgrens nog 
meer verskerp toe die botsing met die Kaffers gelei het tot vee
diefstalle en invalle oor die grense. Dikwels was hele families 
verplig om voor die aanstormende ba.rbare die wyk te neem en 
alles in die steek te laat, as bulle maar net in staat was om met 
behoud van bulle lewens daarvan af te kom. 82 

Maar hierdie toestande is verder tot op sekere hoogte aan
gehelp deur die lewenswyse op die grense. Daar was 'n voort
durende trekbeweging aan die gang. As dit nie was die ,een
voudige trek agter die vee aan nie", dan was dit as gevolg van 
die gebruik wat daar in die Roggeveld bestaan bet om ,in den 
winter met bet geheele huishouding op te breeken, en in de Carro 
in stroo-hutten verblijf te houden". 83 Ander lede van die 
,nomadiese" bevolking het met bulle families eenvoudig in tente 
of in bulle waens gewoon. 84 

Hoewel ons maklik kan begrJp dat daar onder sulke on
standighede van enige onderwys maar min t~reg sou kon gekom 
het, en dat hierdie mense sekerlik daaraan blootgestel was om 
van bulle kultuur en beskawing kwyt te raak, tog is ons van 
mening dat die toestand nie so erg wat as was Van Imhoff, Clop
penburg e.a. probeer voorgee het nie, en dat die gevalle van ver
wildering en verbastering soos deur bulle aangehaal, as uiterste 
gevalle en slegs as uitsonderings gereken moet word. As ons 
die omstandighede waaronder baie van die mense gelewe het in 

81 Sien oorweging van Pol. Raad na aanleiding van die petisie van die 
Koloniste van 1778, Res. Pol. Raad 1778 (1 Dec.), C. 70, p. 389. Oor die 
kwessie van die groat uitgestrektheid van die kolonie en die nadelige gevolge 
daarvan. Sien verder Ink. Stukken 364 A, Not. de JY!ist, X, B.R. III, p. 331. 

82 Sien o.a. wat Janssens later hieromtrent geskrywe het: Brief Janss. 
(Algoa Baai)-De Mist (12 Mei 1803), Theal, Belangrijke Historische Doku
menten over Zuid-Afrika, III, p. 425; Janss. (Mosselbaai)-De Mist (16 
April 1803), ibid. p. 211. 

83 Dagverhaal oar die Reis van Kommissie van Veeteelt en Landbou, 
ibid., p. 425. 

84 Sien Borcherds, P. B., Auto-biographical Memoir, p. 55. 
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aanmerking neem, verbaas dit ons liewers dat nie meer van hulle 
die prooi van agteruitgang geword het en tot barbarisme verval 
het nie. Daar moes dus kragte onder hulle werksaam gewees 
het wat hulle hierteen gevrywaar het. 

Ons sal vervolgens met hicrdie eenvoudige mense nader 
kennismaak en enigsins probeer vasstel wat, ten spyte van aie 
ongunstige getuienisse wat ons omtrent sommige van hulle ver
neem het, hulle werklike karaktertrekke en lewensopvattings 
was. 

Heelwat waarde moet in hierdie verband geheg word a.an 
een belangryke eienskap wat aan die meeste van hulle eie was, 
en wat onteenseglik as 'n belangryke teenwig gedien het om 
hulle teen totale verval tot 'n toestand van blinde barbarisme 
te vrywaar, nl. hulle godsdienssin. In elke huis het daar 'n gods
dienstige atmosfeer geheers. Borcherds vertel ons hiervan en 
vermeld die algemene reel wat in elke familie bestaan het om
natuurlik gepaard met die lees en oordenking van 'n gedeelte uit 
die Bybel, wat dikwels die enigste boek was wat 'n plek in die 
huis gevind het en waaruit die mense hulle voorbeelde vir die 
lewe geput het-vroeg in die more, nog voor die br~ek van die 
dag, en in die aand voordat almaal na bed gegaan het, die lug 
te laat weergalm van gesamentlike sang uit die Psalms of uit 
die gesangeboek van Willem Sluiter. 85 Ook Barrow het hiervan 
gewag gemaak. 86 

Ook gasvryheid as 'n typiese kenmerk van hierdie mense is 
welbekend. Vreemdelinge wat by hulle aangekom het, is met 
die grootste vriendelikheid ontvang. Reisbeskrywers en ander 
waarnemers het dan ook in die reel nie versuim om hiervan met 
waardering melding te maak nie. Forster het van hulle gepraat 
as 'n ,very plain hospitable people", 87 terwyl Stavorinus geskrywe 
het van hulle ,oprechte gulhartigheid, welke men zien kan dat 
uit hart voordkomt". 88 Borcherds vertel ook van hulle ,true 
kindness and hospitality", 89terwyl ook De Mist later herhaaldelik 
hiervan melding gemaak het. 90 Selfs van Barrow het ons die 
volgende veelseggende getuienis : ,Rude and uncultivated as 
are these minds, there is one virtue in which they eminently 
excell-hospitality to strangers." 91 

Owerigens val nog op te merk dat die behoeftes van hierdie 
veeboer-pioniers maar baie gering was, en dat hulle begeertes 
dikwels nie veel verder gestrek het as om, naas 'n groot trop vee, 
genoeg voedsel, 'n goeie huisvrou, sterk en gesonde kinders, 'n 

as Sien Borcherds, P.B., op. cit., p. 56. 
so Sien Barrow, J., op. cit., p. 83. 
87 Forster, G., op. cit., I, p. 75. 
sa Stavorinns, J. S., op. cit., II, p. 316. 
s9 Boreherds, P. B., op. cit., p. 50. 
•• Sien o.a. Thea!, Belangrijke Hist. Dol:umenten ove1· Zuid-Afrika, III, 

p. 145. 
o1 Barrow, J., op. cit., I, p. 83. 
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geweer en 'n perd te besit nie, en het hulle enigste sorge daarin 
gele om 'n groot familie te voed en te onderhou en hulle boerderye, 
wat nie uitgebreid was nie, te behartig. Hierdie bedrywighede 
van hulle word op die beste saamgevat in die volgende woorde 
van Borcherds, wat vir ons heelwat lig werp op die belangryke 
elemente waaruit hulle ,kultuur" bestaan het : 

,The inhabitants of this region [die Karroo] did not 
appear to be as civilized in manners as those of the Bokke
veld. They are often content to do without bread, using 
"biltong" (dried raw meat, generally of game) as a substitute 
with their meat. Want of education deprived them of 
opportunity of mental improvement, and some of them could 
not even write their names. They are, however, generally 
good-natured and hospitable, but secluded from intercourse 
with the more progressive of our colonists, and their back
wardness contrasted strongly with the advancement of the 
age. 

The pride of this people is to possess a good long gun or 
musket of rather large calibre, carrying the ball with accuracy 
at fair distance, and it is astonishing how precisely they make 
and regulate sights to their guns. The next desirable object 
is a good horse, strong and trained for the chase ; these, 
and a good housewife and strong healthy children, a covered 
or tent wagon with a strong span of oxen, to convey family 
and baggage, a suitable resting-place (legplek) in the Karoo, 
with plenty of grass in the season, and the kanna bush for 
soap-boiling, and a productive and sound flock of sheep ..... 
were then the summit of wishes of that plain, honest, and 
wandering race . . . ". 92 

En so het hierdie mense gelewe, in die reel onbekommerd oor 
materiele rykdom, terwyl hulle as gevolg van omstandighede 
ook op intellektuele en geestelike gebied sonder sorge en soms 
ongeletterd hulle dae geslyt het. 

Dit is hierdie genoemde kerneienskappe wat hierdie een
voudige boeremense met reg daarop laat aanspraak maak om, 
ten spyte daarvan dat letteronderwys onder hulle maar dikwels 
iets denkbeeldigs was, vereer te word as die hoofdraers van die 
blanke beskawing die binnelande in. 

92 Borcherds, P. B., op. c~~t., pp. 54·55. 
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HOOFSTUK XIV. 

ONDERWYS AAN NIE-BLANKES. 

SLA WE-ONDERWYS. 

Soos reeds in 'n vorige hoofstuk vermeld, is in 1685 'n af
sonderlike skool vir die kinders van die Kompanjieslawe in die 
sla.weloge in die lewe geroep deur Kommissaris Van Rheede, vir 
die organisasie waarvan hy by sy vertrek da.n ook 'n reglement 
hier agtergelaat het. 

Hierdie skool het bly voortbestaan en het by voortduring 
dieaandag van die Regering geniet. Toe in 1717 'n verandering 
in die gebou van die slaweloge noodsaaklik geword het, het die 
skool sy regmatige plek ingeneem in die nuwe ontwerp. Sorg 
is ook daaraan bestee om in verband met hierdie bedrywigheid 
in die loge die nodige reelings wat skoolvertrekke betref, te maak. 
So vind ons dat in die hele gebou vier kwartiere meer in die besonder 
vir onderwysaangeleenthede afgesonder is. Daar was afson
derlike vertrekke wat moes dien as woonplekke vir die skool
meesters, vir die skoolmeisies en vir die skooljongens. 'n Vierde 
lokaal moes as skoolgebou diens doen.1 

Dit wil voorkom asof nogal heelwat kinders in staat gestel 
is om van hierdie skool gebruik te maak, as ons in aanmerking 
neem dat die sterftecyfer van kinders uit die skool aileen, gedurende 
die drie maande December, Januarie en Februarie 1737-1738, 
so veel as elf bedra het.2 

As ,meester" en ,meesteresse" het die Raad nog altyd, volgens 
die voorbeeld van Kommissaris Van Rheede, meer verligte stam
genote van die slawe self gebruik. Ons sal onthou dat volgens 
hom 'n ,meester" vir die ,knegtkens" en 'n ,meesteresse voor de 
meijskens" gebruik moes word. 

Na 'n paar van die persone wat as sodanig in die slaweloge 
werksaam was, het ons enige verwysings gevind, in die meeste 
gevalle waar hulle aansoek gedoen het om as vergoeding vir hulle 
dienste uit die slawerny ontslaan te mag word. Dit was die 
geval met ~a ,van de Caab", wat, nadat sy vier jaar die diens 
as ,meesteres in 's Comp.s Slave Logie" waargeneem het, kans 
gesien het ,omme met God en met eere" 'n bestaan te maak, 
,ende door de W eerelt te geraken", en derhalwe in 1724 aansoek 

1 Sien Res. Pol. Ra.ad 1716-1717 (30 Maart 1717), C. II, p. 479. 
2 Sien ibid. 1737-1738 (29 April 1738), C. 30, p. 582. 
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gedoen het om teen die gebruildike vergoeding · uit die slawerny 
ontslaan te word.3 Anna van Jacoba is in Maart 1764 in vrydom ., 
gestel onder· voorwaarde dat sy , ,den dienst als schoolmeesteresse 
in Komps. Slaven Logie" nog verder sou waarneem totdat 'n 
ander bekwame ,matres" gevind sou kon word.4 

Maar ook die ,meesters" in die loge het na succesvolle diens 
herhaaldelik om hierdie vergunning versoek. Dit is .Jan van 
Manda, wat vir vele jare die skool waargeneem het, en reeds die 
heilige doop ontvang het, en ,zeer wel in de Nederduijtsche tale 
geoeffent" was, in November 1731 vergun, nadat hy herhaalde 
male daarom vmsoek het. Hierna kon hy die skoolmeester
diens waarneem, ontslaan uit die slawerny.5 Hy het blykbaar 
nie nog lank hierna skoolgehou nie, want in Julie 1744 is 'n slaaf 
genaamd Hans Jacob Jurgen, wat in die boeke aangeteken gestaan 
het onder die naam ~ans Jacob van Mariabeen, in vryheid gestel .. 
aangesien hy gedoop was, die Nederduitse taal volkome magtig 
was en toe ook al vir omtrent 15 jaar6 die diens as skoolmeester 
in die slaweloge van die Kompanjie ,na behooren" waargeneem 
het. 7 Hy moes egter eers sy gebruiklike 100 guldens as skade
loosstelling betaal, 8 en het sy vryheid dus nie enkel as beloning 
vir goeie dienste gekry nie. 

Ook die slaaf Christoffel Stents ,van de Caab", in die boeke 
van die Kompanjie bekend as Christoffel van ~a, het in...-
1751 aangebied om 100 guldens vir sy vryheid te betaal. Volgens 
sy rekwest was hy toe 49 jaar oud en het hy toe reeds gedurende 
19 jare die diens as skoolmeester in die slaweloge waargeneem. 9 

Hy was egter begerig om die werk nog langer teen sy destydse 
besoldiging te behou.10 Die Raad het ook op sy aansoek gunstig 
geantwoord en dit toegestaan op voorwaarde dat hy die skool
meesterswerk gedurende nog 'n paar jaar sou waarneem.11 

Veel omtrent die algemene toestand van hierdie skool verneem 
ons nie. 'n Uitsondering op die algemene stilswye hieromtrent 
vorm 'n beskrywing wat die Skolarche in 1779 daarvan gegee het 
na aanleiding van 'n opdrag van die Politieke Raad aan hulle 

3 Sien Requesten en Nominatien 1724, C. 231, No. 4. ' 
4 Sien Res. Pol. Raad 1764 (20 Maart), C. 56, p. 172. 
5 Sien ibid. 1731-1732 (8 Nov. 1731), C. 26, p. 220. 
6 As opvolger van Van Manda kon hy nog geen 13 jaar die work waar

geneem het nie, aangesien sy voorganger, soos ons so pas gesien het, nog op 8 
November 1731, toe hy sy vryheid verkry het, in die tuig was. 

'Sien Res. Pol. Raad 1744 (2 Junie), C. 36, p. 245. 
8 Ibid. 
9 Wat moet ons hiervan aflei ? Ashy die opvolger van Hans Jacob Jurgen 

was, dan kon hy tog nie Ianger as 7 jaar as skoolmeester -in die slaweloge 
diens gedoen het teen ·1751 nie, en hy praat van 19 jaar ondervinding as 
sodanig. Die Politieko Raad bevestig dan ook die tydperk as 19 jaar. Sien 
Res. Pol. Raad 1751 (27 April), C. 43, p. 140. Was daar miskien meer as een 
meester tege1yk werksaam in ·die loge ? 

1o Sien Requesten en Nominatien 1751, C. 250, No. 16. 
11 Sien Res. Pol. Raad 1751 (27 April), C. 43, p. 140. 
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om behoorlik ondersoek in te stel aangaande ,den tegenswoordigen 
toestand der schoolen . . . . en deezen Raade vervolgens te 
dienen v.an berigt en derselver consideratien wat daaromtrent 
ter verbeetering zouden werden vereijscht".12 Na gedane onder
soek het hulle berig hoedat ,omtrent den toestand der Schoolen, 
ende verbeeteringe derselve voor het tegenwoordige aan d' onder
geteeks. n~ls is voorgekomen, dan alleen met 
betreckinge tot de schoole in S.E. Comps. slaven Logie"P 
Hulle het nl. bevind dat die meester , vrij sterk geborneerd 
schijnt in zijne middelen van bestaan", wat as natuurlike gevolg 
het dat hy, ,omme zig met vrouw en kinderen te kunnen susten
teeren, zig wel eens met andere zaaken, als het onderwijsen zijner 
scholieren, moet occupeeren, waaruijt dan geen gering nadeel 
voor dezelve zijne scholieren is profiueerende" .14 

'n Verdere leemte in die skool, volgens hulle, was dat van 
tyd tot tyd uit die skool geneem word ,d' aankomende Jongetjes 
en meijsjes", om dan aan die werke van die Kompanjie to arbei, 
,voor en al eer dat dezelve genoegsaam onderwijs hebben 
bekomen, waardoor het dan zeer dikwerf gebeurd, dat zij in een 
maand meer agter uijtgaan, als in drie a' vier hebben geprofi
teerd" .15 

Tot ,remedieering" van hierdie gebreke het hulle vervolgens 
aanbeveel dat die besoldiging, ,ofte het onderhoud" van die 
skoolmeester, sodanig behoort vermeerder te word dat hy daaruit 
'n behoorlike bestaan kari maak, en dat ten opsigte van die Kom
panjieslawekinders wat daarin onderwys word, ,de vereijschte 
schikking wierde gemaakt, dat dezelve beeter dan tot nu toe aan't 
Leeren blijvende, daaromtrent dan ook meerder komen te vor
deren".16 

Die Politieke Raad het besluit om hierdie wenke te aanvaar, 
met die gevolg dat hulle in die toekoms aan die sko9lmeester, 
behalwe dubbele rantsoen van brood en vleis, ook nog in plaas 
van ,twee Reaalen kostgeld" voortaan 3 Rds. per maand betaal 
hetP Hieruit en ook uit die pasbehandelde rekwest van 
Christoffel Stents ,van de Caab", is vas te stel dat die skoolmeester 
van die Kompanjieslawe vergoeding ontvang het al was hy ook 
nie vry nie, maar in die besit van die Kompanjie. Gedeelte 
van sy vergoeding het dan ook in specie bestaan. 

Die Politieke Raad het verder ook besluit om in die toekoms 
meer bestendigheid te bring in die leerjare van die slawekinders 
wat die skool besoek het.18 

12 Res. Pol. Raad 1779 (6 Julie), C. 71, p. 317. 
13 Sien Berig van Skolarche gedateer 2 Sept. 1779, Res. Pol. Raad 1779 

(2 Sept.), C. 71, p. 364. 
14Jbid. 
15 lbid., p. 365. 
10 Ibid. 
17 Sien Res. Pol. Raoo 1779 (2 Sept.), C. 71, p. 369. 
18 lbid., p. 370. 
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By hierdie geleentheid het dit geblyk dat daar in daardie tyd 
so veel as 84 kinders gebruik gemaak het van die onderwys wat 
in die slaweskool van die Kompanjie gegee is.19 

Wat het intussen in die praktyk geword van die idee van 
afsonderlike skole op 'n kleurbasis wat, soos ons reeds vermeld 
het, in 1676 vir die eerste maal veld gewin het en in 1685 as gevolg 
van die reelings van Kommissaris van Rheede 'n voldonge feit 

· geword het ? · In daardie tyd was hierdie beginsel prakties uit
voerbaar. Daar was net 'n beperkte getal leerlinge, gekleurd 
sowel as blank, sodat een skool vir elke element voldoende sou 
gewees het. 

Gedurende die 18de eeu egter het. omstandighede ingetree 
wat 'n wysiging in hierdie beleid noodsaaklik gemaak het. 
Sowel die getalle van die blanke as die van die gekleurde skool
kinders het aanmerklik toegeneem, sodat mettertyd die gewone 
openbare skole, wat ons reeds behandel het, tot stand gekom 
het. As gevolg daarvan dat die getal van die slawekinders van 
Kompanjie- sowel as burgerslawe so toegeneem het, kon almaal 
nie meer opgeneem word in die een skool wat deur die Kompanjie 
onderhou is nie. Daar moes toe 6£ meer skole speciaal vir slawe
kinders naas die gewone skole vir blanke kinders gestig word, 
6£ die slawekinders moes, soos voorheen die gebruik was, toe
gelaat word om gebruik te maak van die skole vir blanke kinders. 
Volgens die gegewens van die Skolarche aangaande hulle be
vindinge tydens hulle skoolbesoek van 13 Augustus 1779 is die 
uitweg uit die moeilikheid gevind in laasgenoemde gebruik. By 
hierdie geleentheid het geblyk dat in al ag die openbare skole 
wat toe aan die Kaap bestaan het, daar ook slawekinders aanwesig 
was. In die geledere van die totale aantal kinders van 696 wat 
hierdie skole besoek het, was daar soveel as 82 slawekinders.20 

Natuurlik het die slaweskool van die Kompanjie ook nog 
steeds sy regmatige aandeel geneem in die onderwys van slawe
kinders. Hierdie skool is besoek deur die kinders van Kom
panjieslawe sowel as deur· ·die kinders van slawe wat aan die 
burgers behoort het. Tydens genoemde skoolbesoek van die 
Skolarche is hierdie skool bygewoon deur 44 logekinders en 40 
kinders van slawe wat aan burgers behoort het.21 

In die gewone openbare skole sou ons ook nog in hierdie tyd 
kinders van gemengde bloed aangetref het. Thunberg, wat 
tydens hierdie periode sy bevindings geboekstaaf het, gee ons 
die volgende verklaring omtrent die mate van opvoeding wat 
slawekinders, in die slaweloge gebore, wel geniet het: ,The 

19 Sien Byvoegsel tot genoemde berig van die Skolarche, Res. Pol. Raad 
1779 (2 Sept.}, C. 71, p. 369. 

20 Sien reedsvermelde byvoegsel tot die berig van die Skolarche van 2 
Sept. 1779, Res. Pol. Raad 1779 (2 Sept.), C. 71, pp. 367-369. 

21 Ibid., p. 369. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
184 0NDERWYS AAN DIE KAAP 

reason for this perhaps, may be, that most of these children have 
European fathers, to whom they bear the most striking resem
blance'' .22 

Baie vaders het egter verkies om hulle nakomelinge uit die 
bande van slawerny wat kragtens hulle geboorte op hulle gerus 
het, te verlos. Hoe anders is die feit te verklaar dat burgers 
so dikwels versoek het dat sekere slawekinders wat hulle in die 
slaweloge bevind het, teen betaling in vrydom gestel moes word~ 
Om maar twee voorbeelde te neem: In 1758 het Jacob Rohland 
versoek om die vryheid van 'n sekere slawemeisie onder die 
Kompanjieslyfeienes, nl. Johanna ,van de Caab", omtrent 4 
jaar oud, en in 1775 Laurens Roodman om die van 'n sekere slawe
meisie in die Kompanjiesloge genaamd Johanna van Elizabeth 
van Jannetje van de Caab, wat drie jaar oud was. Beide bet 
aangevoer dat hulle dit doen om haar ,verder Eerlijk en Christe
lijk te kunnen opvoeden en groot brengen" .23 

Ook hierdie kinders van gemengde bloed sou hulle weg gevind 
het tot die skole wat bestaan het sowel uit suiwer blanke kinders 
as rasegte slawekinders. Onder dergelyke omstandighede sou 'n 
strenge skeiding volgens kleur dan ook in die praktyk geen geringe 
moeilikhede opgelewer het nie. Waar ons verneem dat ook die 
Diakonie vry onderwys toegese het aan slawekinders,24 kan ons 
aanneem dat ook in die skool van die Diakonie aangetref is blanke 
sowel as slawekinders. 

Ons kan met sekerheid tot die gevolgtrekking kom dat die 
beginsel van die koedukasie van die verskillende elemente van die 
Kaapse samelewing 'n algemeen geldende in hierdie tyd was. 
Daar is ook geen rede om aan te neem dat hierdie beleid om blanke 
en gekleurde kinders in dieselfde skole op te neem tydens die 
verdere bewind van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie of 
van die Bataafse Republiek aan die Kaap verander het nie. 

GEORG SCHMIDT AS SENDELINGONDERWYSER, 

1737-1744. 

Waar ons kan aanneem dat slawekinders vir wie daar in die 
eerste instansie 'n skool in die loge van die Kompanjie bestaan 
het, nie alleen saam met die blanke kinders aan die Kaap gebruik 
gemaak het van dieselfde skole nie, maar dat hulle ook toegelaat 
is tot die openbare kerkskole op Stellenbosch en in Drakenstein,25 

•• Thunberg, C. P., Travels in Europe, Africa and Asia made between the 
years 1770 and 1779, I, p. 303. 

28Requesten)nNominatiiin 1758, C. 257, No. 94 en ibid. 1775, C. 272, No. 
84, resp. 

24 Sien o.a. Res. Kerkr. Kaapstad 1782-1791 (7 Nov. 1785), K.R 8, p. 128; 
ibid. 1791-1802 (6 Okt .. 1793), K.R. 9, p. 107; ibid. (4 Mei 1795), K.R. 9, 
p. 150. 
· 2s Sien Borcherds, P. B., An Au.to-biographical Memoir, p. 18. 
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en soos ons reeds gesien het soms ook saam met blanke kinders 
deur huisonderwysers onderrig is, daar het ons egter met 'n saak 
van 'n heeltemaal ander kleur te doen as ons dink aan die lot van 
die Hottentotte wat hulle teen die tyd reeds in groot getalle as 
werkvolk by die koloniste onledig gehou het. Hulle onderrig sou 
aanvanklik waarskynlik nie veel verder gestrek het as die wat 
gepaard gegaan het met die huisgodsdiens van die boer nie. 

Hoewel dit soms voorgekom het dat Hottentotte gedoop is 
en as lidmaat van die Christelike Kerk aangeneem is,26 is hierdie 
minder bevoorregte deel van die Kaapse bevolking nog altyd in 
die grootste onkunde gelaat wat algemene onderwys betref. Die 
enigste soort van opvoeding wat hulle wel ontvang het, is hulle 
gegee in die stam self, 'n verpligting wat gedurende die eerste jare 
op die moeder gerus het. Sodra die kind in staat was tot enige 
oordenking, het hy onderwys ontvang: 

,in alle de gewoonten, plegtigheden, gebruiken en over
leveringen, welke by de natie zyn aangenomen. Ret zyn de 
Vrouwen, op welken die zorg berust, gelyk verder alles wat 
tot de opvoeding behoort op haar aankomt, totdat de zoons 
volwassen en de dogters huwbaar zyn" .27 

Die eerste poging om die Hottentotte in die besonder te beskaaf, 
en in die algemeen op te voed is in 1737 deur die Hernhutterse 
sendeling Georg Schmidt gemaak. Gebore in Moravia in 1709, 
het hy reeds van jongsaf 'n groot aangetrokkenheid tot evange
lisasiewerk getoon. Nadat hy sy dienste by Here XVII aangebied 
het om te arbei onder die Kaapse Hottentotte, het hy met die 
doel voor oe op 9 Julie 1737 met die skip ,'t Huis te Rensburg" in 
die Tafelbaai aangekom ;28 en so vind ons hom in September 1737 
gevestig onder die Hottentotte by Zoetemelks-vlei, die Kompanjies 

, pos op die Rivier Sonder-End. Hier het hy sy beskawingstaak 
aangevoor deur te probeer om die taal van sy ,gemeente" aan te 
leer, aangesien so min van die Hottentotte Nederlands geken het. 
Hy het egter gou ingesien dat die taal hom te veel moeite gee en 
het gevolglik besluit om sy godsdiensonderrig deur taalonderwys te 
laat voorafgaan: ,I soon perceived that their language was too 
difficult for me to acquire. I therefore commenced to teach them 
to speak Dutch".29 Hulle moes dus die Nederlandse taalleer lees. 
Dat sy taalonderwys sig aanvanklik sou beperk het tot die leer lees 
van die taal, sou ons bes kon begryp. Na 'n verblyf van sewe 
maande op Zoetemelks-vlei het hy verhuis na 'n plek verskeie 
myle verder a£ langs die vallei van die Sonder-End-rivier, waar hy 
hom gevestig het in ,the remote and picturesque valley known 

- 26 Sien DuPlessis, J., Hist. of Christian Missions in S.A., p. 48. 
27 Nieuwe Algemene Beschryving van de Kaap de Goede Hoop, I, p. 285. 
28 Sien Du Plessis, J., op. cit., p. 52; Theal, Hist. of S.A. bef. 1795, III, 

p. 58. . 
2 9 Sy eie woorde soos aangehaal, Du Plessis, J., op. cit., p. 54. 
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as Baviaans Kloof" .30 Hier is dit hom dan ook vir enige jare 
gegun om sy onderwyswerk voort te sit, en, ,In spite however, 
of the apathy of his flock, Schmidt's labour of love and patience 
of hope continued unabated. By preaching on the Sabbath and 
instruction in the week-evenings he in course of time gathered a 
small circle of adults and children around him" .31 Dat hy in 
hierdie ,instruction" hom later nie sou beperk het tot godsdiens
onderrig nie, hoewel dit seker hoofsaak gebly het, maar dat hy 
naas die leesonderrig, wat hy as middel tot 'n doel gebruik het, 
ook breer onderwys sou gegee het, mag ons veronderstel. Dat 
hierdie veronderstelling juis is, bewys die feit dat die drie predikante 
-Le Sueur, Van Gendt en Van Echten-wat deur die Politieke 
Raad, nadat hulle hom verbied het om in die vervolg sy bekeerlinge 
te doop,32 aangestel is om ondersoek in te stel, in hulle bevindings 
gewag gemaak het van die feit dat selfs sy onderwysbedrywigheid 
strydig was met die bepalings van die N asionale Synode van 
Dordrecht, wat vereis het dat alle skoolmeesters ,door de Classis, 
of haar gedeputeerdens" geexamineer moes word, ,ofte ondersogt 
of zij suyver zijn in het gelove, en bequaam tot den Godsdienst, 
.... en dat •niemand tot de bediening der scholen, dan die een 
lidmaadt is der Gereformeerde Kercke .... sal worden gebruijckt" .33 
Aangesien hy nie aan hierdie vereistes voldoen het nie het hulle 
die s.g. ,Hottentots-bekeerder"-soos hulle hom bestempel het
nie as bevoeg beskou om die heidene te onderwys nie, en versoek 
dat hy deur 'n Synodale ordonnansie en resolusie beveel moet 
word om na sy land terug te keer .34 

Ten einde dat die Christelike Gereformeerde Godsdiens onder 
die Hottentotte, ,die daar voor eim groot gedeelte seer onkundig 
en onnozel zijn, mag werden voortgeplant en hun kinderen onder
wijsen", versoek hulle verder die Klassis om by Here XVII daarop 
aan te dring ,dat twee, of ten minsten een, krankbezoeker of 
Schoolmeester, bequaam en suijver in onse leere, daartoe mag 
werden aangestelt.''35 

Here XVII was dit dan ook eens daarmee dat hy, deur die 
doop toe te dien, sy bevoegdhede te buite gegaan het ; en het die 
Politieke Raad gelas ,hem het zelve wel scherpelijk te interdiceeren 
voor altoos", 36 terwyl die Klassis van Amsterdam hierdie besluit 
goedgevind het, maar tog by die Kaapse Kerkraad daarop aan
gedring het dat hulle, ,alle vlijt gelieve aan te wenden, om die 

3° Du Plessis, J., op. cit., p. 54. 
31 Ibid., p. 55. 
32 Sien Res. Pol. Raad 1742 (4 Sept.), C. 34, p. 270. 
33 Brief Predikante Le Sueur, V. Gendt en V. Echten-Kl. Arnst. (26 

Sept. 1742), Brieven van Kaapsche Kerken aan Glassis Amsterdam 1655-174 7, 
01. 65. 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Here XVII-Kaap (2 Sept. 1743), Brieven van Heren XVII naar Indie, 

K.A. 468. 
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eenvoudige menschen, soveel in uwlieden is, te onderwijsen of aan 
goed onderwijs te helpen .... ".37 

Die posisie het nou onhoudbaar geword vir die Hernhutter, en 
ons baanbreker-sendeling-skoolmeester, wat besluit het om maar 
sy werk te staak, het in Oktober 1743 afskeid geneem van sy 
werkkring en in Maart 1744, nadat hy maar net sewe jaar hier 
werksaam was, Tafelbaai verlaat, sodat die Kaapse Kerkraad in 
Mei van hierdie jaar aan die Klassis van Amsterdam kon skrywe: 
,den bewuste Hottentotsbekeerder, op zijn versoek, is thuijs
gevaaren", en het hier verder bygevoeg : ,sonder iets goets alhier 
gedaan te hebben" .as 

Om laasgenoemde bevinding sonder meer te aanvaar sou 
onredelik wees. Hoewel Schmidt maar net sewe jaar tot sy 
beskikking gehad het en dus seker nie veel op die gebied van die 
onderwys tot stand kon gebring het nie, was sy onderwyspogings 
tog seker nie van alle succes ontbloot nie. Hoe anders sou dit te 
verklaar wees dat toe die Morawiers byna 'n kwarteeu later, in 
1792, hulle werk te Baviaanskloof weer opgeneem het, hulle daar 
nog van die kleurlinge gevind het wat kon lees ?3 9 

Die verklaring vir hierdie ongunstige bevinding, soos trouens 
ook vir die hele optrede van sowel die Kerk as die Regering, moet 
liewers gesoek word in die algemeen geldende idee wat nog aan die 
Kaap heersend was, nl. dat geen ander Kerkgenootskap geduld sou 
word nie. Die ou gesegde: ,Cuius regia, illitts religio", -was van 
hierdie tyd maar al te waar ; die tevergeefse stryd van die Lutherane 
is verder bewys hiervan.40 

Hoe dit ook al sy, met die vertrek van Schmidt is die Hottentotte 
andermaal aan hulself oorgelaat om in onkunde te lewe, 'n toestand 
waaraan hulle eers weer later, en wel teen die einde van die eeu, 
ontruk sou word. 

37 Brief Kl. Amst.-K.'se Kerkr. (5 Dec. 1743), Gopijbrieven Glassis 
Amsterdmn aan Buitenlandsche Kerken 1648-1665, Cl. 44, p. 8. . 

38 Brief ds. Le Sueur-Kl. Arnst. (13 Mei 1744), Brieven van Kaapsche 
Kerken aan Glassis Amsterdam 1655-1747, Cl. 65. 

39 Sien DuPlessis, J ., op. cit., p. 73. Hulle het selfs by een van die bekeer
linge van Schmidt, toe 'n meid van sowat 80 jaar oud, 'n Nederlandse Nuwe 
Testament gevind. Ibid. 

40 Oar hierdie saak, sien verder DuPlessis, J., op. cit., p. 53; Thea!, Hist. 
of S.A. btj. 1795, III, p. 58·. 
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HOOFSTUK XV. 

DIE REGLEMENT VAN DIE SKOLARCHE, 1782. 

Ons het reeds die aandag daarop gevestig dat die Raad van 
Skolarche, wat vir 'n geruime aantal jare feitlik net in naam bestaan 
het, aangesien dit in die praktyk nie veel van hom laat hoar het nie 
en sake wat onder sy jurisdiksie thuisgehoort. het, direkt deur die 
Politieke Raad behartig is, teen die einde van die jare sewentig 
ontwaak het. Hierdie ontwaking bereik dan sy hoogtepunt as 
huile nie aileen voile erkenning ontvang van·huile bestaansreg nie, 
maar oak 'n belangryke magsverlening van die kant van die Politieke 
Raad te beurt val, wat hulle op huile eie versoek, in September 
1779, gemagtig het om in die vervolg wanneer huile dit mag goed 
dink, bepalings wat 'n verbetering van die skole beoog, op te stel 
en in die werk te stel, wat die skoolmeesters dan verplig sou wees 
om sander meer te gehoorsaam. Uiteindelik tot sy reg gekom, 
het die Raad van Skolarche dan ook nie lank versuim voordat 
hy die mag wat aan hom toegeken is, in die praktyk vasgele het nie. 

Die algemeen geldende onderwyswet van die Kolonie was nog 
altyd die skoolwet van De Chavonnes soos in die werk gestel in 
1714. Die Skolarche het besef dat daar sedert hierdie jaar belang
ryke vooruitgang gemaak is op die gebied van die onderwys, 
sodat dit reeds nodig geag is om gaandeweg sekere wysigings en 
byvoegings te maak. 'n Nuwe wet, veral vir die Kaapse skole, of 
wel 'n ordonnansie wat sake nader sou omskrywe, het dus nie 
aileen 'n wenslikheid geword nie maar ook 'n noodsaaklikheid, en 
dit sou die Skolarche te beurt val om deur middel van die mag 
wat aan hulle verleen is, hierdie gebrek aan te suiwer. Hierop 
het hulle nie lank laat wag nie, en reeds in April 1782 het hulle 
ter goedkeuring by die Politieke Raad-by wie natuurlik nog 
steeds die finale goedkeuring van die doen en late van die Raad van 
Skolarche berus het--ter goedkeuring ingelewer 'n , ,Reglement na 
welke de gepermitteerde Schoolmeesters deezer Steede, in 't houden 
h unner schoolen zig zullen moe ten gedra.gen" .1 

Huile saak is in die Raad voorgedra deur die Independente 
Fiskaal, Willem Conielis Boers, ,uijt naam ende van wegens de 
verdere E. E. Scholarchen", wat betoog het-

, ,hoedat onder- deezen geene zaaken raakende de ver
beetering der Schoolen alhier in't generaal waartoe dezelve 
scholarchen bij besluijt van den 2 September 1779 zijn gequalifi-

1 Sien Res. Pol. Raad 1782 (9 April 1782), C. 74, p. 429. Opgemerk sal 
word dat hier alleen sprake is van die onderwysers van Kaapstad. 
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ceerd, ook aan hun zijnde voorgekomen, als een voornaam 
middel tot bevordering eener goede en geschikte ordre omtrend 
het Schoolhouden, dat wierde ge!ntroduceerd een soort van 
Reglement voor de gepreviligeerde schoolmeesters, ten eijnde 
een yder derselve zouden kunnen weeten, waarna zig in't 
bestier hunner schoolen en het leeren en onderwijsen der Jeugd 
voortaan zoude hebben te gedragen".2 

Boers het vervolgens genoemde reglement aan die Raad voorgele, 
wat dit op 9 April 1782 goedgekeur het soos dit op 27 Maart van 
dieselfde jaar deur die Skolarche, wat toe bestaan het uit W. C. 
Boers as verteenwoordiger van die Regering, die predikante van 
Kaapstad J. F. Bode, J. P. Serrurier en C. Fleck, en die ouderling 
J. Smuts, opgestel is.3 

V olgens hierdie reglement sou die skoolmeesters verplig wees 
om self skool te hou en dit nie mag oorlaat aan ondermeesters nie, 
tensy hulle deur siekte daartoe genoodsaak mag wees, of tensy die 
getalle van hulle leerlinge dit regverdig en die werk nie deur een 
persoon behartig kan word nie .. In so 'n geval mag geen ander 
ondermeesters gebruik word nie ,dan die door Scholarchen zijn 
bekwaam gekeurt, aangesteld en derzelver ordres onderworpen" .4 

Wat vakansies betref, is bepaal dat indien wettige redes hulle 
nie verhinder nie, die onderwysers die hele jaar moet skoolhou met 
uitsondering van die feesdae Pase en Pinkster en die twee daarop
volgende dae. Daar sou ook 'n kort Kersvakansie wees wat sou 
duur vanaf 24 December tot 2 Januarie. Verder sou daar ook 
vakansie wees gedurende die dae wanneer die wapenoefening gehou 
word, asook op die verjaarsdag van sy Hoogheid ,den Heer Prins 
van Oranje en Nassau" en op Hemelvaartsdag. Hulle moes die 
hele week skoolhou behalwe Woensdag- en Saterdagmiddag, 
,welke de leerlingen tot een matige uijtspanning gegeeven word".5 

Die skoolure sou strek in die voormiddag van 8 tot ll uur en in 
die namiddag van l tot 4 uur-dus 'n ses-urige skooldag--en daar 
sou behoorlike registers van bywoning gehou word, waarvolgens die 
afwesiges na goeddunke onder behandeling geneem sou word. 

Die onderwyser sou die skool met gebed open en met 'n gebed 
en die sing van 'n versie uit die psalms vir die dag sluit, ,zorg 
dragende dat dit in een goede ordre en met betamelijken Eerbied 
verrigt word, en bij het uijtgaan der school de leerlingen de goede 
zeeden en deugd aan beveelen''. 6 

Elke skoolmeester moes self in sy skool sy leerlinge van geskikte 
banke en tafels voorsien, en die seuns en meisies moes afsonderlik 
sit, gerangskik ,na mate hunner bequaamheeden". 

2 Sien Res. Pol. Raad 1782 (9 April 1782), C. 74, p. 428. 
a Ibid., p. 436. 
4 Ibid., p. 430. 
• Ibid., p. 431. 
6 Ibid., p. 432. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

ONDER DIE KOMPANJIE, 1652-1795. 193 

In die skole mog geen boeke by die gee van die onderwys 
gebruik word as die wat sover in gebruik was nie, ook wat betref 
die leer van die eerste beginsels van die godsdiens. 

Verder moes hulle hulle leerlinge ernstig vermaan om die Hera 
te vrees, hulle ouers, owerhede, lerare en al hulle meerderes alle 
em·bied te bewys, hulle medeleerlinge, hulle gelykes, en selfs hulle 
minderes VTiendelik en beskeie te behandel, en hulle te VTywaar 
teen die ontheiliging van die Heer se naam, ,geen vuijle en laster
lijke woorden gebruijken nog ymand op eenigerhande wijze belee
digen".7 Sover as wat in hulle vermoe is, moes hulle toesien dat 
hulle leerlinge op Sondae die openbare eredienste en Woensdae die 
katechisasieklas in die Kerk bywoon, waarby elke skoolmeester 
om die beurt, maar hulle wat diakonieskole bedien, altyd sou 
moet verskyn. 

Ook moes die onderwysers in hulle skole goeie orde en tug 
handhaaf, die vlytiges lof toeswaai en die trages en ongereeldes 
berispe, hulle ,kleine veragting aandoen" en in geval van koppig
heid, indien dit nie anders kan nie, die plak en roede gebruik en 
straf toedien ,naar evenreedigheijd der misdaaden en overeen
komstig hunne verschillende geaardheijd". 8 

As vergoeding vir sy werk sou die onderwyser van die ouers 
van die kinders wat van sy dienste gebruik maak, 'n behoorlike 
maandgeld wat as volg bereken moes word, kon eis : vir onderwys 
in lees, skrywe en reken een Rdl. ; vir die onderwys van spelling en 
leer lees 4 skellings ; en vir die onderwys van die A.B.C. 2 skellings. 
Dit sou die skoolmeesters egter VTystaan om minder vergoeding te 
VTa van kinders van minder gegoede ouers of selfs om hulle, indien 
hulle daartoe kans sien, gratis te onderrig, ,welk verlies hen zo 
men vertrouwd, rijkelijk zal vergoed worden door sulken, welkers 
ouders een grooter inkoomen hebben" ;9 dog vir alle onderwys buite 
die gewone skoolure gegee mog hulle self 'n redelike vergoeding 
bepaal. · . 

Aldie diensdoende skoolmeesters in die stad sou hulle stiptelik 
by hierdie skoolreglement moes hou, en in geval van oortreding te 
wagte kon wees dat hulle die skoolhou ontse mag word. Om dit 
goed onder die aandag van die onderwysers te bring wat vanhulle 
verwag word, is besluit om aan elke skoolmeester 'n afskrif van 
die reglement te verstrek. 

Hierdie belangryke onderwysreeling van 1782 roep onwille
keurig in herinnering die onderwysordonnansie van De Chavonnes 
van 1714. Aangesien laasgenoemde vanaf 1714 die algemeen 
geldende skool:wet vir die hele volksplanting was en die Reglement 
van 1782, wat net van toepassing was op die Kaapse skole, in 'n 

7 Sien Res. Pol. Raad 1782 (9 April 1782), C. 74, p. 433. 
8]bid., p. 434. 
9 Ibid. 
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grootmate daarmee ooreengestem het, is 'n vergelykende studie van 
die twee stukke hier seker nie aileen nie onvanpas nie, maar selfs 
wenslik. 

Sowel die Ordonnansie van 1714 as die Reglement van 1782 
bepaal hulle by reelings waarvolgens die onderwyser hom moes 
gedra, terwyl hulle in die eerste plek juis daarin verskil dat laas
genoemde dit as sy enigste doel stel om betrekking te he net op die 
onderwysers in Kaapstad, terwyl eersgenoemde geslaan het op die 
hele volksplanting en sake behandel het van 'n meer algemene 
aard wat betrekking gehad het op die onderwysers in die algemeen. 
Belangryk is die verskil wat waar te neem is in sake die bepalings 
oor godsdiensonderrig, die saak waarop die klem geval het in De 
Chavonnes se wet. Waar daar volgens die wet van 1714 baie 
aandag gegee moes word aan die verkry van ,God vreesende leer
meesters", van wie verwag sou word om die kinders van jongsaf 
te leer die Onse Vader, die Tien Gebooie, verskeie gebede en die 
Katechismus, word van godsdiensonderrig in die Reglement van 
1782 geen melding gemaak nie en word volstaan met te bepaal dat 
die onderwyser sy skool die oggend moet open en die middag moet 
sluit met 'n gebed. Sy verpligtinge in hierdie verband het blykbaar 
intussen merkbaar verminder. Nie Ianger sou hy verplig wees om 
terselfdertyd ook Katechisasiemeester te wees nie en sy leerlinge 
dan dienaangaande aan die ondersoek van 'n predikant te onder
werp nie, maar hierdie werk sou voortaan waargeneem word deur 
'n kerklike ambtenaar en die onderwyser sou slegs verskuldig 
wees om so veel moontlik toe te sien dat sy leerlinge die katechisa
sieklas wat elke Woensdag in die kerk gehou word, bywoon. Wel 
was dit van die verskillende onderwysers van die gewone openbare 
skole verwag om hierdie klas om die beurt by te woon. Ook was 
dit vir hom nie Ianger verpligtend om Sondae sy kinders so veel 
as moontlik na die diens te vergesel en vir hulle daar geskikte 
sitplekke aan te wys nie, maar moes hy maar net so veel as wat 
in sy vermoe was, sorg dra dat sy leerlinge die eredienste op Sondae 
bywoon. Dit is nie in die Reglement van 1782 bepaal dat dit van 
hom verwag was om die kinders die volgende dag na die preek te 
ondervra nie. · 

Ook wat die verantwoordelikheid van die onderwyser teenoor 
die sedelike opvoeding en vorming van sy leerlinge betref, het 
intussen blykbaar 'n verslapping gekom. Wei is nog van hom 
verwag om, soos tydens De Chavonnes, sy leerlinge ernstig. te 
vermaan tot godvresendheid en eerbied teenoor meerderes sowel as 
teenoor minderes, maar op sy verpligtinge teenoor die beweginge van 
die kind buite die skool is nie meer soveel klem gele nie. Ons 
verneem nie meer van 'n gevreesde ,ordonnansie" wat in die skool 
moes uitgehang word, waarin noukeurig vasgele sou wees hoe die 
kinders hulle moes gedra, selfs as hulle op pad na huis is of hulle 
op straat bevind nie. 

Straf by oortreding het ook blykbaar nie nou meer so 'n onver-
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biddellike rol gespeel nie. In 1714 is daar geen verskoning van 
enige aard aanvaar nie. Straf was toe die onvermydelike gevolg 
van die oortreding, selfs van die sedewette. Waar dit in 1782 
wel toegepas is, moes dit nie onverskillig geskied nie, maar moes 
daar deeglik rekening gehou word met die geaardheid van die 
leerling wat dit ondergaan. Wel sou die onderwyser nog soos in 
1714 verplig wees om 'n register van bywoning te hou en om in 
geval van afwesigheid ondersoek in te stel, maar in plaas daarvan 
dat die onderwyser aanbeveel is om selfs by die laatkom van 
leerlinge straf toe te pas, word dit nou aan sy eie goedvinde oorgelaat 
hoe om te handel met diegene wat versuim om die skool gereeld 
te besoek. 

Uit die voorafgaande sou ons moontlik kon aflei dat daar 
intussen blykbaar 'n radikale verandering gekom het in die waarde 
wa~ geheg is aan sekere opvoedkundige idees : kragte was reeds 
aan die werk in die rigting van die verskaffing van meer vryhede 
aan sowel leerling as onderwyser, en hulle was reeds gedeeltelik 
vrygemaak van slaafse gebondenheid en hinderlike en orthodoxe 
beperkings, wat gelei het tot die inkorting van die menslike gees 
en ongetwyfeld 'n nadelige uitwerking gehad het op eie inisiatief en 
ondernemingsgees in die algemeen. 

Die verruimde en beslis meer moderne opvattings oor sake soos 
godsdiensonderwys op skool, sedelike opvoeding as die taak van 
die onderwyser en die rol wat stra£ in die opvoedingsproces moet 
speel, soos moontlik uit die Reglement van 1782 af te lei is, wil egter 
nog glad nie veronderstel dat hierdie elemente in die onderwys 
van die tyd totaal ontbreek het nie. Nie aileen getuig die terloopse 
vermelding daarvan in die Reglement van 1782 dat hulle wel 
teenwoordig was nie, maar so 'n bewering as sou hulle ontbreek 
het, word beslis geloenstraf uit wat ons bekend is aangaande 
hierdie sake in die praktyk. Ons moet ook onthou dat die wet van 
1714 nog nooit herroep is nie en ten minste in sy bree beginsels 
nog gegeld het as die enigste skoolwet vir die kolonie as geheel, 
en dat die verordening van 1782 hoofsaaklik betrekking gehad het 
op die reeling van besonderhede. 

Owerigens word verskeie sake in die Reglement van 1782 be
handel wat reeds in die wet van 1714 vasgele is. Oor hierdie sake 
egter gee eersgenoemde in die reel meer besonderhede. So bepaal 
die wet van 1714 b.v. sonder meer dat wat vakansies betref die 
voorbeeld van die Nederlandse skole gevolg moes word, terwyl 
die wet van 1782 duidelik omskrywe watter dae van die jaar as 
vakansiedae gebruik mag word. Waar bepaal word dat die skole 
vakansie sou geniet tydens die wapenoefening, merk ons die prak
tiese sin van die opstellers op, nl. om rekening te hou met plaaslike 
·omstandighede. As weeklikse rustye sou nog steeds geld Woens
dag- en Saterdag-namiddag, maar ook in hierdie verband word 
sekere verantwoordelikheid van die onderwysers se skouers af 
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weggeneem, aangesien dit nie meer uitdruklik van hulle verwag 
was om gedurende daardie middae toe te sien dat die kinders hulle 
vermaak met ,eerlijke spelen" nie. Selfs die skoolure is nou 
volgens reglement vasgestel. Waar die eerste wet ook in verband 
met skoolgeld bepaal het dat dit sou bestaan soos tot daartoe die 
geval was, het die Reglement van 1782 selfs die bedrag definitief 
vasgestel. Die beginsel van strenge skeiding tussen die sekse 
sowel binne as buite die skool word nog steeds streng gehandhaaf. 

Ook die Skolarche het in 17 82, net soos De Cha vonnes in 1714, 
die noodsaaklikheid ingesien om te verorden dat die skoolmeesters 
self moes skoolhou en nie hulle werk afskuiwe op ondermeesters 
of op ander minder verantwoordelike persone nie. In beide 
gevalle kon wel, soos ons gesien het, by wyse van uitsondering van 
die dienste van ondermeesters gebruik gemaak word. Dat 'n 
dergelyke bepaling nog nie oorbodig geword het nie, bewys die geyal 
van Crijnauw, wat ons reeds behandel het, wat slegs iets meer as 
2l jaar tevore op Stellenbosch voor die Kerkraad gedaag is en op sy 
pligte gewys is omdat hy die skoolhou deur sy vrou en kinders 
laat waarneem het. 

Dan val nog 'n paar punte aan te merk wat wel in die wet 
van 1714 behandel word, maar nie in die Reglement van 1782 
genoem word nie. Ons doel hier op die bepaling waardelJr die 
Skolarche in die lewe geroep is, en die aangaande die examen wat 
die aanstelling van 'n onderwyser moes voorafgaan, en die formulier 
wat die onderwyser na die ondersoek moes onderteken. Die 
afwesigheid van eersgenoemde bepaling is uit die aard van die 
saak hier natuurlik volkome verstaanbaar. Uit die ondertekening 
van die Reglement van 1782 is egter vas te stel dat die Raad van 
Skolarche nie meer soos dit deur De Chavonnes in die lewe geroep 
is, bestaan het uit die tweede persoon in die Regering, die Kaptein 
van die garnisoen en die predikant nie, maar wel uit die indepen
dente fiskaal, al die diensdoende predikante van Kaapstad-in 
hierdie tyd drie--:-en 'n ouderling.10 Hulle sou egter nog steeds 
hulle mag uitoefen onderworpe aan die finale goedkeuring van die 
Politieke Raad, soos dit dan ook daaruit blyk dat die Reglement 
van 1782 deur die Skolarche opgestel, die sanksie van die Raad 
moes verkry het. 

Die afwesigheid van die ander twee punte, te wete die rakende 
die toelatingsexamen en die rakende die ondertekening van 'n 
formulier, is daaruit te verklaar dat die wet van 1714 in die algemeen 
van toepassing was, terwyl die reglement van 1782 net betrekking 
gehad het op die onderwysers wat in Kaapstad werksaam was, 
en wel :rfadat bulle blykbaar reeds aan genoemde bepalings van die 
wet van 1714 voldoen het.U Dat hulle trouens rekening gehou 

10 Sien Res. Pol. Raad 1782 (9 April 1782), C. 74, p. 435. 
11 Wat die ondertekening van die formulier betref, herinner ons daaraan 

dat ons reeds daarop gewys het dat hieraan waarskynlik nie konsekwent 
uitvoering gegee is nie. 
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het met die vereiste ondersoek, bewys nie alleen die praktyk nie, 
maar ook die feit dat die Reglement van 1782 ook ondermeesters 
aan die ondersoek onderworpe gemaak het alvorens hulle as sodanig 
kon werksaam wees, terwyl dit, soos reeds aangetoon, voorheen 
blykbaar nie die geval was nie. 

As ons dus in aanmerking neem dat sekere bepalings in die 
wet van 1.714 voorkom wat, hoewel hulle nog in 1782 in swang was, 
nie in die Reglement van 1782 vermeld is nie, en dat die orige 
sake wat in die Reglement behandel is, nie juis strydig is met die 
wet van 1714 nie, maar met die algemene gees daarvan strook, 
dan kan ons die verhouding tussen die twee stukke as volg saamvat : 
Die algemeen geldende onderwyswet van die Kolonie sou in die 
vervolg nog wees die ordonnansie van De Chavonnes van 1714 
maar die bepalings van die wet is vir die gebruik van die Kaapse 
skole in die praktyk meer in besonderhede vasgele deur die Regle
ment van 1782. Die Reglement van 1782 vervang dus geensins 
die wet van 1714 nie, maar is 'n aanvulling daarop, en die twee 
bly naas mekaar voortbestaan-die wet van 1714 as die onderwys
wet vir die Kolonie in die geheel en dus ook vir die Kaapse skole, 
en die Reglement van 1782 vir die reeling van onderwyssake van 
'n meer interne aard van die Kaapse skole in die besonder. 

Uit ons studie van die Reglement van 1782 sou ons genoegsaam 
kon vasstel hoe die gewone skole in Kaapstad in daardie dae daar 
uitgesien het. Ons sou die reglement as 'n betroubare bron kon 
beskou om hierdie saak te bestudeer, aangesien dit tog maar 'n 
produk van sy tyd was en gebaseer was op besta~nde toestande, 
of wel bestaande gebruike bestendig het. So kan ons b.v. uit die 
afwesigheid van enige sprake van 'n rektor of konrektor van 'n 
Latynse skool, soos die geval was in die wet van 1714, aflei dat die 
Latynse skool wat in 1714 in Kaapstad bestaan het, in 1782 nie 
meer bestaan het nie, asook geen soortgelyke inrigting nie. 

Die Reglement van die Kaapse Skolarche van 1782 toon verder 
'n baie merkbare ooreenkoms met 'n soortgelyke ,Skoolreglement 
voor de Stad Batavia" van lO April 1778.12 Hierdie reglement 
opgestel vir die onderwysers van Batavia, is seker vir ons studie 
van die geskiedenis van die onderwys in Suid-Afrika nie van alle 
belang ontbloot nie, omdat dit na alle waarskynlikheid as belangryke 
leidraad vir die Skolarche plaaslik gedien het by die opstel van hulle 
reglement vir die Kaapse skole, precies vier jaar later. 

Die Bataviase Reglement bestaan uit vyf ,hoofstukke", die 
eerste waarvan handel ,over de hoedaanigheden, welke in de 
Schoolmeesters vereischt worden",13 waarin in drie artikels uit-

12 Sien Vander Chijs, J. A., Nederlandsch-Indisch Plalcaatboek, X, pp. 240-
247; Bijlagen tot de Resolutien 1778, C. 179, pp. 349-355. 

13 B':Jlagen tot de Resolutien 1778, C. 179, p. 349. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

198 0NDERWYS AAN DIE KAA_p 

eengesit word die vereistes wat ,alle die tot schoolmeesters bevor
dert willen worden" moes besit. Hulle moes nl. die Nederlandse 
taal ,kundig" wees, dit verstaan en behoorlik kan praat, en verder 
in staat wees om alle Nederduitse boeke en papiere ,vaardig" te 
lees, ,een goede letter schryven, Davids psalmen behoorlyk zingen 
en tamelyk wel rekenen", sodat hulle die leerlinge daarin kan· 
onderrig. Verder moes hulle lidmaat wees van die ,waare Her
vormde Kerk, de leer, in dezelve aangenoomen, wel ver~taan" en 
met 'n onberispelike gedrag ,versier" wees, sodat hulle tot voor
beeld vir hulle leerlinge kan strek. 

Ons vind nie 'n dergelyke bepaling in die Kaapse Reglement 
van 1782 nie, asook nie in die wet van De Chavonnes van 1714 nie. 
Laasgenoemde volstaan soos reeds aangetoon, met die vereiste dat 
die onderwyser moet wees iemand wat by ondersoek daartoe 
,nut en bequaam" geblyk het. 

Hoewel hierdie vereistes nie deur 'n wet of 'n reglement 
omskrywe was nie, het hulle tog ook hier gegeld, soos blyk uit die 
reeds behandelde gevalle waar aspirant-onderwysers by die onder
soek deur die Skolarche afgewys is, of later die onderwysreg ontee 
is, omdat hulle nie lidmaat van die Kerk was nie, of onbedrewe 
was in die sangkunde, of omdat hulle skrif nie ,meesteragtig" 
was nie, of eenvoudig omdat hulle gedrag nie onberispelik was 
nie. Waar ons lees dat in Batavia vir 'n onderwyser slegs 'n 
mate van kennis en vaardigheid in die rekenkunde voldoende was, 
daar herinner ons daaraan dat die vak ook in die Kaapse skole nie 
veel aandag geniet het nie. Onbekwaamheid daarin het blykbaar 
nie 'n onderwyser tevergeefs laat hunker om die ,beroep" te volg 
nie. Ons het ,egter verneem hoedat die kennis van die reken
kunde vir die onderwyser as 'n addisionele bate gedien het. 

In 'n tweede ,hoofstuk" behandel die Bataviase Reglement 
onder ,Over de Aanstelling der Schoolmeesters"14 die procedure 
wat deur 'n aspirant-onderwyser gevolg moes word as hy van 
mening was dat hy die genoemde vereistes besit en begerig is om 
as onderwyser toegelaat te word. Dit was as volg : Eers moes hy 
by die Raad van Skolarche by wyse van 'n versoekskrif verlof 
en vryheid aanvra om te mag skoolhou. As dit hom onder voor
waarde van 'n ondersoek toegestaan is, is hy vervolgens deur twee 
lede van die ,Schoolarchale Vergadering" noukeurig ,beproe£" · 
of hy wel die nodige kwalifikasies besit. Indien dit wel die geval 
was, moes hy plegtig belowe om die Heidelbergse Katechismus, 
die Nederlandse Geloofsbelydenis en die leer soos deur die Dortse 
Synode nader bepaal na te kom en niks daarmee strydig sou leer 
nie. As dit geskied het, sal hy indien hy as Kompanjieskool
meester meen werksaam te wees, aan die Hoe Regering as bekwaam 
en geskik, ,ter goedkeuring worden voorgedragen", en as hy as 
partikuliere of vrye skoolmeester meen werksaam te wees, sal 
aan hom direkt permissie verleen word. 

u Bijlagen tot de Resolutien 1778, C. 179, p. 350. 
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Wat hierdie saak betref, merk ons al dadelik op dat die pro
cedure verskillend was van die wat aan die Kaap gevolg is. Hoewel 
De Chavonnes se wet van 1714 duidelik neergele het dat die finale 
goedkeuring deur die Politieke Raad sou geskied, nieteenstaande 
dat dit nie duidelik vasgestel is deur wie die ondersoek waargeneem 
moes word nie, weet ons uit wat in die praktyk gebeur het, dat die 
aspirant-onderwysers hulle nie in die eerste instansie na die Skolarche 
gewend het, soos in Batavia die geval was nie, maar wel na die 
Politieke Raad, wat dan vervolgens die sollicitante vir 'n ondersoek 
by die Skolarche aanbeveel het, waarna selfs diegene wat as ,vrye" 
onderwysers, d.w.s. sander om van die Regering enige steun te 
geniet, besig sou wees, andermaal na die Politieke Raad terug
verwys sou word om van hulle die finale goedkeuring tot die gee 
van onderwys te erlang. Die Bataviase Skolarche het dus in 
verband met hierdie saak meer mag in hande gehad as hulle kollegas 
aan die Kaap. 

Maar dit is veral die derde en die vierde ,hoofstukke" van die 
Bataviase Reglement, wat nl. handel oor die interne organisasie 
van die skole en die besoldiging van die onderwysers,15 wat van 
meer direkte belang is vir ons studie van die reglement van die 
Kaapse Skolarche van 1782, weens laasgenoemde se treffende 
ooreenkoms met die genoemde dele van eersgenoemde. So stem 
die eerste bepaling van die Kaapse Reglement, wat nl. bepaal dat 
die onderwysers self hulle skole moes waarneem, ens., feitlik woorde
lik ooreen met die eerste bepaling van die derde ,hoofstuk" van 
die Bataviase Reglement. Dit is ook die geval met die bepaling 
rakende vakansies. Die Kaapse kinders sou dieselfde vaka.nsiedae 
geniet as die kinders van Batavia, met die verskil dat hulle nie die 
dag van die verowering van Jakkatra as 'n vakansiedag sou vier 
nie, maar in stede daarvan vakansie sou kry tydens die wapen
oefening. By hierdie afwyking het ons dus te doen met 'n aan
passing by plaaslike omstandighede. Die tydsduur van die 
skooldag sou ook dieselfde wees, maar die Batavianers het dit 
beter gedink om 'n langer middagpause tc gee en die skool in die 
middagsessie eers om 2 uur namiddag te laat begin. 

Die onderwysers en kinders op Batavia het ook Woensdag
en Saterdagnamiddag vrygekry , tot een maatige uitspanning", 
maar in hulle geval is die oggende van hierdie dae speciaal geskik 
geag om te gebruik vir hersiening, ,en byzonderiyk om hunne 
(die kinders) bequaamheden in het Catechizeeren en psalmzingen 
te beproeven" .16 Op die dae moes die onderwysers nie allecn hulle 
leerlinge leer sing nie, maar moes aan hulle ook die gebed van die 
Heer, die Twaalf Artikels, die Tien Gebooie, verskeie gebede, die 
Heidelbergse Katechismus en die vraeboek van Hellenbroeck leer. 
Godsdiensonderwys sou dus nog steeds 'n belangryke deel van hulle 

15 Bijlagen tot die Resolutiiin 1778, C. 179, pp. 351-3.54. 
1 • Ibid., p. 351. 
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onderwys uitgemaak het,-'n saak waaromtrent dit ons juis blykens 
die Reglement van 1782 voorgekom het asof dit nie meer so veel 
aandag in die Kaapse skole sou geniet het nie. 

Owerigens was die Bataviase onderwysers verplig om dieselfde 
vermaninge te doen teenoor die kinders as hulle Kaapse kollegas, 
maar ,zij zullen zorgen", en nie net ,zo veel als in hun vermogen 
is", dat hulle kinders die eredienste sowel as die katechisasie, wat 
op Batavia op Dinsdag gehou is, gereeld bywoon. 

Ook die artikels wat handel oor die afsonderlik sit van die 
leerlinge, stem woordelik ooreen, met die uitsondering dat in die 
Bataviase Reglement sprake is van ,schoolhuis" i.p.v. ,School" 
en van ,kwekelingen" i.p.v. ,leerlingen", en dat op Batavia die 
leerlinge in die skole volgens hulle gedane vordering in drie klasse 
afsonderlik sou sit. In verband met tug is ook dieselfde beginsels 
toegepas en dieselfde procedure gevolg, met. die verskil dat in die 
Bataviase skole die vlytiges nie aileen roem sou ontvang nie, maar 
bowenop bevorder sou word tot 'n hoer klas. 

Die onderwysers op Batavia was verplig om maandeliks aan die 
.Skolarche 'n lys te oorhandig van behoeftige kinders wat uit die 
skool afwesig was, wat dit dan aan die Diakonie, wat vervolgens 
na goeddunke kon handel, sou oorhandig. Hoewel hierdie bepaling 
nie opgeneem is in die Reglement van die Kaapse Skolarche van 
1782 nie, weet ons egter dat, soos reeds aangetoon, 'n dergelyke 
gebruik gevolg is in die geval van die Kaapse diakoniekinders. 

Daar was nogal heelwat verskil in die basis waarvolgens die 
Bataviase meesters en die Kaapse meesters hulle besoldiging sou 
kon bepaal. Terwyl die skoolmeesters ,sulk een lastig, dog 
allezins heilzaam werk verrigten"P sou hulle daarvoor 'n ,behoor
like" vergoeding ontvang. Waar hulle beloning in Kaapstad 
egter sou geskied volgens die vakke waarin die leerling sou onderrig 
word, sou hulle in Batavia 'n maandgeld ontvang volgens die klas 
waarin die leerling hom bevind. So het 'n leerling in die eerste of 
hoogsteklas3Rds~ 'nleerlingin die tweede klas 2 Rds., en 'n leerling 
in die derde klas 1! Rdl. skoolgcld per maand betaal. In precies 
dieselfde bewoording as in die Kaapse Reglement, staan dan ook 
in die Bataviase Reglement verder bepaal dat dit elke onderwyser 
vrystaan om sy skoolgeld in geval van die kinders van minder 
gegoede ouers te verminder of hulle selfs gratis te onderwys.18 

In 'n vyfde en laaste ,hoofstuk" behandel die Reglement van 
Batavia sekere middels wat geskik sou wees ,om de schoolen welken 
zedert eenigen tyd in groot verval zyn geraakt, tot eenen bloeinder 
staat te brengen".19 Hierdeur word dit vir onderwysers wat 
daartoe genee mag voel, moontlik gemaak om elke Woensdagaand 
,door een daar toe aangesteld lid der Scholarchale vergadering in 
den godsdienst en de Nederduitsche taal onderwezen te worden". 

17 Bijlagen tot die Resolutien 1778, C. 179, p. 354. 
18 Ibid. 
1& Ibid., p. 354. 
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Dit was 'n begin met 'n soort van opleiding van onderwysers, 'n 
saak waarvan daar aan die Kaap teen hierdie tyd nog geen sprake 
was nie, en wat--hoewel dit, soos ons later sal sien, 'n paar jaar 
later wel deur die Skolarche aangeroer is-nog heelwat later eers 
'n saak van die praktyk sou word. 

Dat die Skolarche in Batavia nie alleen meer mag besit het as 
die van Kaapstad nie, soos reeds geblyk het uit die feit dat hulle 
die reg gehad het om sekere onderwysers aan te stel sonder die 
tussenkoms van die Regering, maar blykbaar ook meer bedrywig 
was, getuig die feit dat elke onderwyser verplig was om maandeliks 
aan die Skolarche 'n skriftelike rapport aangaande. die toestand 
van sy skool te besorg, 'n rapport wat in.ontvangs geneem is by 
geleentheid van 'n maandelikse besoek deur een of meer van die 
lede van die Skolarche. Sodoende is waarskynlik ook 'n bevredi
gende kontrole oor die skole verkry. 

As ons in aanmerking neem dat die Reglement van die Skolarche 
van Kaapstad verskeie gedeeltes bevat wat woordelik ooreenstem 
met gedeeltes uit die ,Reglement voor de Stad Batavia", dan kan 
ons reeds vermoed dat laasgenoemde as leidraad gedien het by die 
opstel van eersgenoemde. Hierdie vermoede word dan ook inder
daad bevestig deur die feit dat 'n kopie van die Reglement van 
Batavia werklik ter beskikking van die Kaapse gesagvoerders was, 
aangesien dit op 27 December 1778 in die Kaap ontvang is.20 

Wat dus gebeur het, is duidelik: Om diverse redes het die 
Kaapse Skolarche die Reglement as rigsnoer gebruik en slegs 
weggelaat die dele wat hulle nie nodig gevind het, of wat op toe
stande wat in hulle eie land afwesig was, geslaan het, en ander 
dele wat hulle wel oorgeneem het so verander dat die aangepas is 
by plaaslike omstandighede; vandaa.r sy lokale kleur. 

20 Sien aantekening op omslag van die Reglement, Bijlagen tot de Resolutiiin 
1778, C. 179, p. 349. Van die Reglement is n!. 1,000 kopie gedruk, 800 
waarvan in Batavia versprei is, terwyl die orige 200 na buitekantore versend 
is. Sien Van der Chijs, J. A., op. cit., X, p. 247. 
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HOOFSTUK XVI. 

VERDERE MAATRE:itLS VAN DIE SKOLARCHE, 
1790 EN 1792. 

Teen die einde van die jaar 1788 het 'n predikant, dr. Jean 
Frederic Spenlin,l wat hier op besoek was en diens gedoen het as 
veldprediker van die Wiirttembergse Regiment, wat uit 'n twee
duisend huurtroepe bestaan het en in die somer van 1787-1788 hier 
aangekom het om die Switserse Regiment van Meuron af te los,2 

'n uitvoerige, in die Franse taal opgestelde rapport aangaande sy 
bevindings oor onderwyssake in die volksplanting by die Politieke 
Raad ingelewer.a 

Die opsteller het, hoewel hy daarop gewys het dat hy beslis 
nie van alle bevoegdhede ontbloot was nie, met nederigheid die 
saak onder behandeling in die donkerste kleure geskilder. Hy 
het aangevang met die voordele van die opvoeding en die onderwys 
uiteen te sit en het o.a. betoog dat ·die opgeleide en onderrigte man 
'n onledigbare bron van geluk in homself besit en duisende genoeens 
onbekend aan andere geniet, maar dat die voordele wat daaruit 
spruit, nie net tot die individu beperk is nie, maar ook 'n oor
weldigende invloed het op die bepaling van die nasionale karakter 
van 'n hele volk. 

Nadat hy hom verder bepaal het by 'n paar opmerkings omtrent 
die jeug aan die Kaap, waarin hy hulle die grootste lof toegeswaai · 
het en daarop gewys het dat die grootste gedeelte van hulle van die 
natuur ontvang het goeie disposisies na hart en gees, 'n genoegsame 
dosis gesonde verstand, genie en talente wat net wag op die knappe 
hand van 'n meester, het hy vervolgens heel fantasties die vergesig 
van 'n welvarende en gelukkige volksplanting aan die Kaap-'n 
ware voorbeeld vir ander kolonies-geteken, wat hy sien as hy 
hom soms , ,soos 'n eensame dromer die onskuldige plesier gun om 
in die toekoms op die wieke van die verbeelding te sweef" .4 

Die kwessie van die verwesenliking van hierdie droom bring honi 
dan tot 'n behandeling van die drie verskillende soorte van ouers, 
wat betref hulle houding teenoor die opvoeding van hulle kinders. 
Daar is volgens hom in die eerste plek diegene wat self nie weet 

1 Ook gespel Sponlin. Hy was blykbaar 'n Duitser en nie 'n Fransman 
soos soms beweer word nie. Sien sy eie woorde : ,Ek is 'n Duitser wie se 
reputasie dig by sy hart le". Res. Pol. Raml 1788, I (9 Dec.), C. 84, p. 569. 

2 Sien Thea!, Hist. of S.A. bej. 1795, III, p. 238; Roux, P. E., Die Ve?·de
digingstelsel aan die Kaap onder die H.O.I.K., 1652-1795, p. 42. 

8 Sien Res. Pot. Raad 1788, I (9 Dec.), C. 84, pp. 551-575. 
• Ibid., p. 558. 
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van die bestaan, nut en die noodsaaklikheid van die verskillende 
wetenskappe waarvan 'n mens nie kan afsien sonder om te verval 
in die barbaarsheid van 'n wilde nasie wat geen ander genot as die 
afkomstig van drink, slaap en eet ken nie, en wat derhalwe tevrede 
is as hulle 'n bietjie geld aan die opvoeding van hulle kinders bestee 
het om hulle 'n bietjie lees, skrywe en reken te laat leer. Dan is 
daar die meer verligte ouers wat 'n verwarde idee het van wat 'n 
mens aan die kinders kan leer, en dit dan oorlaat aan die s.g. 
,meesters", en in die derde plek die verligste en bes opgeleide 
persone wat, bewus van die gebreke van die gewone onderwys 
hulle kinders na Europa stuur om daar opgelei te word in alles 
wat 'n eerbare man nodig het, om te verkry 'n gees ontwikkel en 
verryk met die nodige en nuttige kennis. Spenlin waarsku egter 
teen die gebruik van die ,meesters", aangesien, volgens hom die 
meeste van hulle awonturiers en ,charlatans" is sonder bekwaam
heid, sonder geleerdheid en sonder sedes. Maar ook met die 
gewoonte om kinders oorsee te stuur is hy nie gediend nie ; afgesien 
van die gevare en ongerief van die reis le daarin vir hom ook nog 
baie ander gevare opgesluit waaraan die jong kind en selfs die 
jong man, oorgelaat aan homself, sy hartstogte en die verleidinge 
van slegte kamerade, sonder om teruggehou te word deur die 
liefderyke exhortasies van aanwesige familie, blootgestel word. 

Hy maak vervolgens meer doelbewus propaganda vir die 
oprigting van 'n goed-ingerigte onderwysinstituut aan die Kaap 
deur daarop te wys hoedat al hierdie moeilikhede sodoende oorbrug 
sou word, en deur ook die verdere voordele van so 'n inrigting 
aan te toon. Daar sal dan 'n middel wees waardeur die kinders 
in staat sal wees om genoegsaam kennis te verkry sonder om na 
Europa te gaan, sodat die vaders en die moeders die genot sal he 
om hulle kinders onder hulle eie oe te behou en om hulle deur raad 
en exhortasies van menigvuldige foute gebore uit die uitspattighede 
van die ,kokende" jeug te bewaar. Ook as dit later wel nodig 
mag wees om sommige kinders na Europa te stuur, dan sal hulle 
die voordele van 'n deeglike voorbereidende studie kan smaak. 

'n Inrigting wat hieraan sou beantwoord sou, volgens Spenlin, 
teen 'n weinig hoer koste as wat die gewone meesters kos, met 
gemak opgerig kon word, aangesien die inwoners van die Kaap 
die aangename vooruitsig geniet om baie geld bymekaar te maak 
om goeie en geskikte meesters van alle genres te lok en in 'n kort 
tyd 'n jeug te he wat in staat sal wees om al die ambte met eer te 
vervul.5 

Eindelik kom die aap dan uit die mou en beveel hy homself 
aan om die leiding van so 'n inrigting te aanvaar, daar hom gelyk
soortige betrekkinge in Duitsland, Geneve, Parys, Louden en 
Moskou aangebied is. Daarin sal dan skoliere van tussen 6 en 15 

1 Wat die vrygewigheid van die ingesetenes vir die saak betref, skyn hy 
reg geoordeel te he as ons let op die som van £3,000 wat 'n paar jaar later 
met die doel ingesamel is. Hieroor later. 
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jaar opgeneem word, en indien die onderneming goed slaag, ook 
tot 20 jaar. Aanvanklik sou aan hulle Hollandse meesters gegee 
word, wat hulle sou onderrig in spel, lees en skrywe, en eers pas 
hierna sou hulle met sy leerplan kon begin, wat sou insluit Duits, 
Frans, Engels, Italiaans, Latyn-en indien gewens ook Grieks
rekenkunde, meetkunde, aardrykskunde volgens sy verskillende 
vertakkinge, ou en moderne geskiedenis, veral die geskiedenis van 
die Verenigde provincies, geskiedenis van die handel, natuur
geskiedenis, die moraal en die reg van die natuur, die hou van boeke 
en rekenings, letterkunde, en die nuttigste en maklikste rigtings 
van die filosofie. Dit sou, indien die omstandighede dit toelaat, 
selfs moontlik wees om die leerplan van die instituut uit te brei, 
en mettertyd sou bygevoeg kon word lesse oor byna aile dele 
van die filosofie en van die wiskunde, oor die handel en seevaart, 
oor die publieke reg en miskien selfs ·oor die vernaamste dele van 
die regsgeleerdheid. 

Wat godsdiens betref, sou daaroor op 'n vriendskaplike wyse 
onderhandel word met die here lerare, en in geval geen ooreen
stemming bereik kon word nie, sou dit geheel-en-al geskei word 
van hierdie inrigting. 

Verder het Spenlin dit as vanselfsprekend aanvaar dat ook 
gesorg sou word vir leermeesters in musiek, teken en skilderwerk. 
Selfs 'n ryskool sou nie onmoontlik wees nie. 

Spenlin het hierdie memorie by die Politieke Raad ingelewer, 
vergesel van 'n nederige versoek dat die Raad so welwillend moet 
wees om hom die oprigting van 'n openbare inrigting van hierdie 
aard toe te staan, en het aan die hand gegee dat as dit aan hom 
vergun sou word, hy dan die saak by die bourgeoisie van die Kaap 
bekend sou tnaak en daarna die reis na Europa sou aanvaar om die 
eer te mag he om sy plan aan Here XVII voor te Ie. By sy terug
keer sou hy dan 'n boekery saambring wat voldoende sou wees vir 

·die uitvoering van sy skema.6 

Hierdie uitvoerige memorie was niks anders as 'n hewige 
pleidooi, waarin Spenlin op 'n uiters welsprekende manier propa
ganda gemaak het vir die oprigting van 'n omvangryke onderwys
inrigting aan die Kaap, met homself as middelpunt. Dit sou· 
egter nie heeltemaal ongemerk verbygaan nie en het ongetwyfeld 
aanleiding gegee tot, en 'n belangryke aandeel gehad in die her
lewing wat kort daarna op die gebied van die onderwys weens die 
verhoogde bedrywighede en ongekende ywer van die kant van die 
Skolarche ontstaan het. 

Spenlin het dan ook daarin geslaag om die aandag van die 
Politieke Raad te verkry, wat, ,gelet zijnde op de dringende 
noodsakelijkheid van de goede opvoeding der Jeugd, in een land, 
waarin het tot dus verre zo zeer aan gelegentheid daartoe heeft 
ontbroken", dit goedgedink het, om hoewel hulle maar baie swarig-

• ~lien Res. Pol. Raad 1788, I (9 Dec.), C. 84, p. 573. 
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heid gesien het vir die uitvoering van ,dit wijd uitgestrekt plan", 
die vertoog te stel in die hande van die heer Kommissaris Politick 
en die Eerwaarde predikante as Skolarche, en om dit aan hulle op 
te dra 

, ,omme na overweeging van die noodzakelijkheid, deeze 
Raade te berichten of en hoe verre dit plan ten meesten nutte 
van het algemeen ten uitvoer zou kunnen worden gebracht, 
dan wel zodanige andere middelen aan de hand te geeven, 
als hun Eerws. zullen oordeelen geschikt te zijn om aan het 
alhier heerschend gebrek eener goede opvoeding voor de 
Jeugd, zo veel doenelijk te remedieeren".7 

Die Regering ten minste, het onmiddellik wakker geskrik as 
gevolg van die haglike tekening van die onderwystoestande deur 
Spenlin en waarskynlik ook omdat hulle die noodlottigheid van 
sulke toestande besef het, en het dus besluit om met die hulp van 
die Skolarche 'n verbetering daarin aan te bring. Op 9 Julie 1790 
het hulle andermaal die Skolarche oor hierdie saak genader en, 
na aanleiding van 'n missive gedateer 23 Oktober 1789, wat hulle 
ontvang het van Here XVII wat intussen waarskynlik ook van die 
Memorie van Spenlin gehoor het, of dit moontlik selfs ter insae 
gehad het, die Skolarche versoek om hulle 

,te dienen van bericht en consideratien, of en in hoe 
verre men met eenige gegronde hoop van succes, buiten 
beswaar der Ed. Compie ..... hier aan de hoofdplaatse 
. . . . . de nodige publicque schoolen tot onderwys voor de 
Jeugd zoude kunnen aanleggen, en welke middelen daartoe 
zouden behooren te worden in't werk gesteld". 8 

In Oktober, nog van dieselfde jaar, h~t die Skolarche die ge
vraagde rapport gelewer, maar teken daarin aan dat wat die hoof
plaas betref, ,dezelve van gemeene publieke schoolen tamelijk 
voorzien is", en wys daarop dat hulle so dikwels 

,daar toe de gelegenheid voorkomt niet in gebreke blijven 
de vrijheid te gebruiken om daartoe geschikte subjecten ter 
verkrijging van het privilegie om publique school te houden 
aan UwE ..... voor te dragen, gelijk wij ook nog voor het 
aanstaande niet nalaten zullen, om na nog eenige bekwaame 
schoolmeesters uit te sien". 9 

Ten minste die geta1 van die skole wat aan die Kaap bestaan het, 
was dus bevredigend. Anders was hulle bevinding oor die saak 
in die buitedistrikte. Maar hieroor later ! 

Intussen het die verpligting nog op die Skolarche gerus om 
die Politieke Raad van advies te dien omtrent die al of nie uit
voerbaarheid van die ,plan" van Spenlin, of om ander middels 

7 Sien Res. Pol. Raad 1788, I (9 Dec.), C. 84, p. 576. 
s Res. Pol. Raad 1790 II (9 Julie), C. 88, p. 125. 
9 Res. Pol. Raad 1790 III (12 Okt.), C. 89, p. 1024; Brieven en Papieren 

van Cabo de Goede Hoop, overgekomen 1791 I, ILA. 4323, p. 268. 
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aan die hand te gee. Die Skolarche het egter verkies om die 
alternatief wat die Raad hulle gestel het, te volg en om Hewers 
nie eers op die voorstel van Spenlin in te gaan nie, maar 'n ander, 
sekerlik meer uitvoerbare, ,plan" te ontwerp. In hulle ,plan" 
wat hulle opgestel het, is trouens geen melding gemaak van Spenlin 
of van sy memorie nie-hulle was blykbaar nie gediend met hier
die inmenging en bemoeiing van die kant van 'n vreemde indringer 
in 'n saak wat by hulle thuisgehoort het nie-en van Spenlin is 
nooit weer gehoor nie. Aan Spenlin kom egter die erkentlikheid 
toe dat dit hy was wat deur sy memorie die bal aan die rol gesit 
het. 

Nog in 1790 het die Skolarche hulle ,Plan ter verbeetering 
van't Schoolweezen ter deezer plaatze in't algemeen, en ter stigting 
van een goed Fransch en Latijnsch School in het bijzonder" vir 
die Politieke Raad gereed gehad.10 

In die eerste plek het die Skolarche daarin aangetoon dat die 
feit dat die skole in die volksplanting, en veral die aan die hoof
plaas, 'n werklike verbetering nodig het, nie weg te redeneer is 
nie. Niemand wat op hoogte van sake is, sal dit betwyfel nie 
as hy in aanmerking neem ,de diepe onkunde, de geringe beschaafd
heid waarin zig een groot aantal onzer ingezeetenen bevind", 
iets wat ongetwyfeld veel minder sou gewees het ,indien de jeugd 
behoorlijke gelegenheid vond om in kennisse en weetenschap te 
worde opgelijd ;"11 en daartoe besit hulle ,redelijke vermogens", 
en derhalwe sou dit ,onder s'hemels zeegen" geen geringe invloed 
kon uitoefen nie. 

Dat die skole oor die algemeen in so 'n slegte toestand verkeer 
,dat zelfs onze jeugd ter nauwer nood, het spelden, leezen, schrijven 
en de beginselen der tekenkonst, eeniger mate grondig kunnen 
leeren, om nu niet te spreeken van het zingen, het onderwijzen 
in de waarheeden van den allerheijligsten godsdienst waarop 
het voornamentlijk aankomt" ,12 is volgens hulle egter nie toe te 
skrywe aan die onoplettendheid van die Regering nie. Hulle her
inner daaraan hoedat die Regering reeds van vroeg af en by voort
during hulle aandag aan die saak geskenk het, soos o.a. blyk uit die 
,laudabel Reglement" van De Chavonnes van 1714, die Resolusie 
van Van Imhoff in 1743, en die besluit van die Raad in Augustus 
1769 om as kontrole te dien oor diegene wat as onderwysers toe
gelaat sou word, ,om thans van geene nadere besluiten ten deezen 
aansien in laater datum genoomen te gewagen" .13 

1o Sien Res. Pol. Raad 1792 II (16 Mua.rt 1792), C. 96, pp. 857-874; 
Bijlagen tot de Resolutien 1792, C. 196, pp. 171-207; Brieven en Papieren 
van Cabo de Goede Hoop, overgekomen 1792 II, K.A. 4326, pp. 668-692. 

11 Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart 1792), C. 96, p. 857. 
1z Ibid., p. 858. Dit is geen wonder dat die Skolarche hier soveel klem le 

op godsdiensonderwys nie as ons daaraan dink welk 'n liberale opvatting vir 
daardie tyd Spenlin hieromtrent gehuldig het. 

1a Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart 1792), C. 96, p. 860. 
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Maar ook hulself wens die Skolarche v-ry te spreek van enige 
· skuld daaraan te he dat dit nie beter gesteld is met die skole nie ; 
ook hulle het reeds lankal die gebrek betreur en verbetering beoog. 
As bewys hiervan herinner hulle aan die Reglement vir die Kaapse 
Skole, wat hulle in 1782 opgestel het en sedertdien in werking 
gebring het. 

Die ware oorsaak van die slegte toestand van die skole le vir 
hulle opgesluit in die ,gesteldheid der schoolmeesters zelve". 
Hieromtrent deel hulle verder mee : 

,Deeze lieden nooijt tot sulke bedieningen opgelijd-naauw
lijks meer dan een taamlijke hand kunnen schrijven,-dikwerf 
de spelkunst niet dan gebrekkig, en het rekenen menigmaal 
op zijn best tot de regel van drien verstaande, is men uit 
gebrek van bekwamer s.toffe dikwels genoodzaakt geweest, 
het onderwijsen en opvoeden der Jeugd aan dezelve toe te 
vertrouwen. W at .kan men nu van sulken mens chen arbeid 
wagten? Immers niets dan alles gebrekkigs, zijnde het 
volstrekt onmogelijk dat men iemand grondig zoude kunnen 
opleiden tot iets hetgeen men, of selfs niet verstaat, of ten 
minsten niet dan zeer gebrekkig kend. " 14 

Die Skolarche sit vervolgens uiteen wie volgens hulle mening 
die reg het. op die naam van 'n goeie onderwyser te wees. Hy 
moet eerstens 'n man wees wat self 'n goeie opvoeding gehad het, 
anders hoe sal hy vermanings kan rig as hy self nie die waarheid 
daarvan ken nie, en ,in zijn gedrag aan anderen geen goed model 
van echte wellevenheid kan geeven". In die tweede plek ,moet 
sulk een van der Jeugd af aan tot de bediening van schoolmeesters 
zijn opgeleid", want ,alle ambagten tog die men bij de ha;nd 
neemd, zonder dezelve geleerd te hebben, gelukken zelden" .15 

In die derde plek behoort hy ,grondig onderleid" te wees in alles 
waarin hy aan andere onderwys sal gee. Hy moet b.v. die 
,spelkonst" na die ,regelen van de gramatica verstaan", ervare 
wees om ,in een regt meesterlijke hand te kunnen schrijven", 
in sing soveel vordering gemaak het ,dat hij vast waare in alle 
psalmen uit welk een toon die ook moeten gezongen worden" 
en selfs ,de muzijk" so te ken dat hy in staat sal wees om onderwys 
te kan gee in die sing van liedere. Verder moet hy in die 
,rekenkonst" so ,geoefen" wees dat hy ten minste die gewone 
boekie van Bartjens of die ,Rekenkonst" van Blassiere, soos 
gese word, ,voor de vrije vuijst, konde weg cijfferen", en selfs 
nie heeltemaal ,onkundig" wees in die ,Italiaansch boekhouden", 
sodat hy in staat sal wees om diegene wat bulle op die koop
handel wil toele, behulpsaam te wees. Wenslik is ook dat hy 
nog ander tale, soos die Franse en die Engelse, moet kan verstaan. 
Maar aangesien 'n mens moeilik dit alles van een persoon kan 

14 Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart 1792), C. 96, p. 862. 
16 Ibid., p. 863. 

p 
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verg, sallaasgenoemde as 'n vereiste, vir die Nederduitse meesters 
ten minste, nie so hoog gestel word nie. Natuurlik moet 
hy ,de waarheeden van den Godsdienst waarvan de meester 
absoluut lidmaat behoord te zijn", grondig ken, sodat hy in staat 
sal wees om 'n katechisasieklas waar te neem. Van almaal word 
verder nog vereis 'n voorbeeldige en stigtelike gedrag, om die 
jeug sodoende ,met een goed exempel te kunnen voorgaan", 
en die vrymoedigheid te he om hulle te berisp indien nodig. 

Hoewel die Skolarche besef het dat sulke meesters nie plaas
lik gewerf kon word nie, was hulle van mening dat dit wel moontlik 
was om hulle te bekom, en dat 'n mens ,die het best uit de Neder
landen zou moe ten zien magtig te worden" .16 Die reeds bestaande 
skole kon gebruik word om die kinders daarin die eerste beginsels 
van lees en skrywe te laat leer, maar daar moes gesorg word vir 
ten minste 2 of 3 meesters wat onde'rwys sou kon gee in die ander 
genoemde vakke. Hulle stel dan voor ·dat die werk onder hierdie 
laasgenoemde meesters as volg verdeel moet word : Een moet die 
laagste klas onderwys, behalwe die gronde van die Belydenis
skrifte, wat by almaal as die vernaamste in die oog gehou moet word 
in ,het grondig leezen, schrijven, zingen en cijfferen, ten minsten 
de gebrookens door". 'n Tweede moet dan byvoeg wat nog verder 
in aanmerking kom in die ,cijfferkonde", die Franse taal, geografie, 
Vaderlandse geskiedenis en die Italiaanse boekhou. In 'n derde 
skool moet onderwys gegee word in die Latynse, en in die beginsels 
van die Griekse taal, om sodoende die ouers 'n kans te gee om uit 
te vind of kinders wat hulle moontlik vir studie oorsee kan stuur, 
werklik daartoe genee is, alvorens hulle tot so 'n stap, wat met 
veel onkoste gepaard gaan, oorgaanP Vir laasgenoemde skool 
beveel hulle meer as een onderwyser aan, ten minste 'n rektor 
en konrektor en indien moontlik ook 'n praeceptor, sodat die 
onderwys by afsterwe van die rektor nie sal stilstaan nie en 
sodoende mindere docente vir die hoogste betrekking gekweek sal 
kan word. 

Om hierdie oogmerk te bereik en die beste persone vir die 
betrekkings te verkry, beveel die Skolarche verder aan dat gesorg 
moet word dat elke meester 'n behoorlike bestaan sal kan maak, 
en gee aan die hand dat hulle b.v. van die volgende inkomens 
voorsien moes word: die Nederduitse en die Franse meesters 1000 
Rds. elk, en die rektor, konrektor en praeceptor, as die onrler
wysers in die Latynse skool, 1200, 800 en 600 Rds. respektiewelik. 
Hierdie inkome moet in die eerste instansie verskaf word deur 
skoolgeld maandeliks deur die l!'lerlinge betaal. Hulle gee ver
volgens 'n skema van skoolgeld vir leerlinge aan die hand, waar
volgens die Nederduitse meester 3 Rds., die Franse meester 4, 

1o Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart 1792), C. 96, p. 865. 
17 Hulle was dit dus met Spenlin eens dat hier 'n inrigting moes bestaan 

wat o.a. 'n soort van voorbereidende onderwys tot 'n studie oorsee kon 
verskaf. 
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die praeceptor 3, die konrektor 5, en die rektor 6 Rds. per maand 
van elke leerling wat sy klas besoek, sou ontvang, maar in al die 
gevalle kom hulle voor 'n tekort te staan wat dan op 'n ander 
manier gedek sou moes word. Hieromtrent is hul van mening 
dat 'n kapitaal gevind sal moet word, die rente waarvan die tekort 
sou moes dek, en ,dit nu zou men moeten tragten te vinden uit 
eene generaale collecte, hetwelk, zoo het die somma beliep, op 
renten moesten worden uijtgezet om tot een altoos duurend fonds 
te strekken" .18 Die gekollekteerde kapitaal moes egter meer aan 
rente oplewer as die aldus beraamde tekort, want rekening moes 
gehou word met die moontlikheid dat die getalle in die skole kan 
verminder, 'n verlies waarvoor die betrokke onderwyser vergoed 
moes word, ook uit die fonds. Jaarliks moet ook iets oorskiet vir 
pryse aan leerlinge, veral uit die Latynse Skool. Die totale bedrag · 
wat dus hiervoor nodig sou wees, het volgens hulle beraming 43,000 
Kaapse guldens bedra. As daar hierna iets oorskiet, kan aan sulke 
meesters, ,die zig geduurende een gansch jaar met lust beijvert 
hadden om bekwaame discipulen te maaken", daaruit 'n geskenk 
gemaak word. Indien dit miskien moontlik mag word, kan die 
salaris van die rektor vermeerder word om sodoende bekwamer 
meesters te lok, en kan die skoolgeld selfs verminder word. 

Om ,tot meerdere-bemoediging" te dien, beveel hul ook aan 
dat die Bewindhebbers versoek moet word om aan hierdie meesters 
'n sekere rang toe te lmn, en hulle sodoende van die gros van 
,schoolhouders" te onderskei, asook om deur publieke gesag so 
veel moontlik hulle agting in waarde te hou. 

As 'n meester dan eers van so 'n inkome voorsien.is, sou volgens 
die Skolarche die volgende van hom geverg word : Hy sou 'n 
kontrak aangaan vir ten minste vyf jaar en hom verbind om sy 
skool hierna nie te verlaat alvorens hy nie 'n jaar vooruit aan die 
Skolarche omtrent sy plan kennis gegee het nie, om sodoende 
te voorkom dat die kinders miskien sonder onderwyser sal wees. 
Verder sou hy verplig wees om vir homself 'n lugtige skoollokaal 
aan te skaf. As die Nederlandse skool sodanig mag aangroei dat 
dit nodig mag blyk, sal dergelyke skole sodanig versprei moet word 
,om alle de ingezetene zo veel mogelijk een gelijk gemak toe te 
brengen" .19 

Al die skoolmeesters sal verplig wees om tweemaal in die jaar, 
en wel gedurende Julie en December, examens af te neem, ,;waarin 
de vorderingen der Jeugd, in tegenwoordigheid van alle de Scholar
chen nau\vkeurig moesten nagegaan en de nodige prijzen aan die 
geene, die de meeste vorderingen gemaakt hadden, toegedagt 
worden" .20 By die examen sal nie aileen ondersoek ingestel word 

18 Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart), C. 96, p. 869. Net soos Spenlin 
het ook hulle dus gereken op die vrygewigheid van die ingesetenes vir die saak. 

19 Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart), C. 96, p. 871. 
20 Ib1"d. 
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na die tale, reken, ens. nie, ,maar ook over de vorderingen in het 
stuk van de Belijdenis" .21 

Hulle sou ook gebruik kon word om behulpsaam te wees in 
die opleiding van persone ,om in't vervolg als schoolmeester te 
kunnen fungeeren", en wel op die volgende manier : Sodra een van 
die genoemde drie meesters meer as 30 leerlinge het, sal hy verplig 
wees om hom, met voorkennis van die Skolarche, van 'n onder
meester, van wie 'n soort van toelatingsexamen geverg sal word, 
te bedien, wat, ingeval die meester te sterwe kom, ,zo hij goed 
getuigenis had de", in sy plek kan optree. Op die manier sou dit 
moontlik wees om voortaan niemand meer tot skoolmeester te 
benoem alvorens hy nie eers proefonderwys gegee het as onder
meester nie. 

Aangesien die godsdiens altyd ,het hoogste en dierbaarste" 
behoort te wees, en die predikante so dikwels te kla het oor die 
traagheid van die jeug in die grondige bestudering daarvan, gee 
die Skolarche verder ter oorweging of daar nie iets te bedink is 
om hulle vlytig te maak in die bywoon van die godsdiens nie en te 
verplig om al van jongs af aan daarin werksaam te wees nie, waartoe 
dit moontlik nie ondienstig sou kan wees om die meesters van die 
drie skole te verplig om eenmaal in die week, b.v. Dinsdags of 
Maandags, met hulle leerlinge wat ouer as twaalf is, in die kerk 
te verskyn, waar die kinders sou moet ,onderhou" en ondervra 
word oor die Katechismus waaroor die vorige Sondag gepreek is, 
want dit ,zou de ouders animeeren hunne ldnderen ter kerke te 
sen den" .22 Die onderwysers sal verplig wees om hulle leerlinge 
Maandags te ondervra oor wat hulle in die kerk gehoor het, en om 
hulle dan volgens verdienste van hulle antwoorde te plaas, ,hetgeen 
bij de Jeugd, hoe gering deeze inrigting schijnt, dikwerf de grootste 
ambitie veroorzaakt" .23 

In die laaste instansie beveel die Skolarehe aan dat dit aan 
die oordeel van die ouers oorgelaat moet word of dit nie wenslik 
is om, ter meerdere aanwakkering van ywer, die uitdeel van pryse 
aan die jeug , ,die het beste gekeurt zijn in het leeren", op 'n open bare 
byeenkoms te laat plaasvind nie, op dieselfde manier soos dit in 
die Nederlande by die promosie van die Latynse skole geskied, te 
wete in die kerk ,ten aanzien en aanhooren van een ijder, zijnde 
dit, gelijk de ondervinding leert, de beste aanmoediging die er voor 
den kinderen te bedenken is".24 

· Dat hierdie ,plan" en idees van die Skolarche nogal 'n ooreen
koms sou toon met die vervat in die Memorie deur Spenlin twee 
jaar vroeer opgestel, is maklik denkbaar ; laasgenoemde het dan 
ook, soos reeds gese, as direkte aanleiding tot die opstel van eers-

21 Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart), C. 96, p. 871. 
•2 Ibid., p. 873. 
23 Ibid. 
2• Ibid., p. 874. 
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genoemde gedien. Sowel Spenlin as die Skolarche was dit daaroor 
eens dat die groot gebrek in die onderwys hoofsaaklik toe te skrywe 
was aan die swak gehalte van die diensdoende onderwysers, en 
dat, om mee te begin, geskikte leerkragte uit die buiteland verkry 
moes word. As die plan van die Skolarche ten volle ten uitvoer 
gebring was, dan sou 'n eerste begin aan die Kaap gemaak gewees 
het met 'n soort van opleiding van onderwysers. 

Beide is dit verder eens dat die Kaapse jeug voldoende geseen 
was met goeie disposisies, asook omtrent die welwillendheid van 
die ingesetenes om in belang van die onderwys mild by te dra 
tot 'n openbare kollekte. Beide was van mening dat faciliteite 
vir 'n meer gevorderde opleiding geskep moes word, wat terself
dertyd voorsiening sou kon maak in die behoefte aan 'n voorberei
dende studie vir studie oorsee ; maar waar Spenlin dit wou kon
centreer in een groot inrigting, was die Skolarche weer geneig om 
dit aanvanklik te laat geskied in sowat drie afsonderlike skole. 

As geheel beskou, is die ,plan" van die Skolarche nie so filosofies 
en denkbeeldig as die van Spenlin nie, en getuig dit ongetwyfeld 
van 'n groter nugterheid en praktiese sin. Dat hulle met die 
praktiese uitvoerbaarheid van hulle aanbevelings rekening gehou 
het, bewys o.a. hulle voorgestelde leerplan in vergelyking met die 
van Spenlin. Hulle was dan ook ongetwyfeld die mense wat die 
beste in staat was tot dergelyke aanbevelings. 

Hoewel hierdie ontwerp reeds in 1790 voltooi was25 en die 
Skolarche begerig was dat die Politieke Raad dit onmiddellik in 
oorweging moes neem, het daar desnieteenstaande nog 'n paar jaar 
verloop voordat dit in aanmerking geneem is. Die lofwaardige 
pogings van die Skolarche het nl. skipbreuk gely op die onwil en 
teenstand van die waarnemende goewerneur, Kolonel van de 
Graaff, wat net 'n oog en 'n oor gehad het vir militaire en materiele 
sake. Dit het blykbaar nie in sy smaak gevalnie ; hy was waar
skynlik van mening dat so 'n plan nie in die tyd van politieke 
gisting, sowel in Europa as aan die Kaap, waar so pas die stryd 
teen Van Plettenberg, die goewerneur, bygeH\ was, thuisgehoort 
het nie. Dit is dus deur hom ,om particuliere reedenen" buite 
die ,deliberatien" van die Raad gehou,26 en voorlopig op die lange 
baan geskuiwe. 

Die Skolarche het egter nie deur hierdie onsympathieke houding 
van die kant van hulle hoof al hulle geesdrif vir die saak laat uit
doof nie. Wat hulle ook maar in staat was om te doen, het hulle 
nie links laat le nie. So het hulle---en hier moet miskien speciaal 
vermeld word die name van die drie ywerige predikante van 
Kaapstad, te wete di. Serrurier, Van Lier en Fleck-besluit om voort 
te gaan met wat as basis sou dien vir latere pogings, nl. met die 

2• Sien Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart), C. 96, p. 847; Brieven van 
Heren XVII naar Indie (II Jan.-Cabo), K.A. 481, § 44. 

2s Ibid. . 
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insameling van die benodigde onderwysfonds. Die Kaapse 
ingesetenes het dan ook getoon dat sowel Spenlin as die Skolarche 
se optimistiese voorspellings aangaande die welwillendheid van 
die inwoners vir die saak van die opvoeding nie oordrewe was nie. 
Die gevolg van hierdie geesdriftige pogings was dat die Kaapse 
Kerkraad reeds vroeg in 1791 in staat was om hieromtrent aan 
die Amsterdamse Klassis verslag te doen dat die ,opzieners der 
Schoolen" die reeds behandelde plan ontwerp het ,op dringend 
verzoek van de voornaamste ingezetenen, die daartoe eene zeer 
aanzienelijke som hebben ingetekend" .27 Hulle deel verder mee 
dat ,eenige hinderpaalen" dit voorasnog belet om die plan dadelik 
,werkstellig" te maak, sonder om die hinderpale verder te om
skrywe, maar gee desnieteenstaande van die plan kennis, met die 
versoek dat die Klassis die gewigtige saak ,ter gelegener tijd" in 
die vaderland mag bevorder .28 

Die Klassis het met groot genoee hiervan kennis geneem, 
die hoop uitgespreek ,dat dit gezegend werk tot perfectie komen 
moge" en alle daadwerklike steun in verband daarmee belowe, 
soos die wegruim van moontlike moeilikhede in die vaderland.29 

Hoewel hulle begerig was om 'n afskrif van die ,plan" te ontvang, 
is egter geen vordering daarmee gemaak nie solank as wat die 
Skolarche se geesdrif nog gestuit het op die onwil van die goewer
neur. 

Na die vertrek van Luitenant-Kolonel Jacob van de Graaff 
in 1791 was dit moontlik om aan die saak van die opvoeding die 
nodige aandag te skenk. Die Politieke Raad het vervolgens 
kort mi sy vertrek andermaal die Skolarche genader met 'n ver
soek 

,om de nodige reflexie te slaan op de verbeetering der 
schoolen in dit Gouvernement meer in het algemeen en ter 
beraaminge van andere gepaste middelen meer in 't bijzonder, 
waardoor de educatie van onze Jeugd zooveel mogelijk konde 
bevordert, en dat gebrek geweerd worden waarover reeds 
lang geklaagd is, en hetwelk er ter deezen aanzien, tot heeden 
toe, onder ons heeft plaats gehad",30 

nl. dat baie ouers nie in staat is om hulle kinders ,nauwlijks iets 
meer dan het leezen en schrijven te kunnen laaten leeren", om 
nie eens te dink aan so 'n opleiding as wat volstrek deur 'n beskaafde 
opvoeding gevorder word, en waardeur hulle hulle kinders metter
tyd tot so 'n beroep sal kan bring as waartoe hulle genee is of die 
vermoe besit, sonder om hulle reeds van jongs of teen groot onkoste 
vanhier te stuur nie. 

27 Brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (7 Febr. 1791), Brie·ven van Kaapsche 
Kerken aan Glassis Amst. 1772-1792, Cl. 67. 

28 Ibid. 
2 9 Sien brief Kl. Amst.-K.'se Kerkr. (3 Okt. 1791), Gopij Brieven Glassis 

Amst. aan Buitenlandsche Kerken 1780.1804, Cl. 46. 
ao Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart), C. 96, p. 848. 

• 
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Op 5 September 1791 lewer die Skolarche die gevraagde 
rapport,31 wat op hulle sitting van 16 Maart 1792 deur die Politieke 
Raad oorweeg is. 

Hierin toon hulle in die eerste instansie aan dat hulle nie nage
laat het om aan die saak van die opvoeding aandag te gee in 
eweredigheid met die belang wat die Raad daarin gestel het. Hulle 
grootste ,zwarigheijd" by die ,redressering" van die daarin be
staande leemtes het nog altyd gele in die ontbreek van 'n fonds 
,waaruijt de nodige kosten zoude kunnen worden goedgemaakt", 
aangesien geen bekwame onderwysers in die gewes self te vind 
is nie, en hulle dus van elders' verkry sal moet word. Nadat 
hulle hieroor ,een en andermaal de gedachten hebbende laten 
gaan", het dit vir hulle as die enigste mid del voorgekom ,om te 
beproeven of de goede ingezeetene sig er niet welligt toe zouden 
laaten vinden om van hunnen kand iets te contribueeren, waar
door men zulk een capitaal konde obtineeren waarvan de renten 
jaarlijks toerijkende waaren voor de uitgaave dewelke ten deezen 
aanzien zoude moeten geschieden" .32 

Hulle deel vervolgens mee hoedat hulle van hierdie middels 
gebruik gemaak het en met verwondering ondervind het hoe 
geredelik 'n groot aantal van die inwoners hulself by wyse van 
intekening verbind het om tot die totstandbrenging van so 'n fonds 
'n sekere bedrag by te dra, sodat die beloofde kapitaal, saam
getel, die bedrag van byna 60,000 Kaapse guldens bedra, en dat 
hulle te wagte was dat dit ,eeniger mate zal worden geaugmen
teert", aangesien daar nog verskeie persone is wat waarskynlik 
hulle voorbeeld sal volg.33 · 

Dit is dan ook aangemoedig deur hierdie vrygewigheid van die 
ingesetenes, dat hulle as Skolarche die reeds genoemde ,plan" 
opgestel het, waarvolgens ,na hun insien de gevorderde ver
beetering op de welvoeglijkste wijze zoude kunnen worden in 
het werk gesteld" .34 Andermaal het hulle dan ook hierdie plan, 
wat solank teruggehou is, by die Raad ingelewer, met die aan
beveling dat, ingeval die Raad dit mag goedkeur, dit hulle mag 
behaag om dit, sowel as hierdie versoek, aan die Bewindhebbers 
te stuur , ,met instantie zo uit naam van Scholarchen als van de 
ingezeetens van dit gewest", sodat dit hulle mag belief om ,dit 
zo nodig als nuttig institut, met hoogst derzelver approbatie te 
vereeren", en ook om diegene wat as onderwysers benodig is, wan
neer hulle aan die Bewindhebbers voorgestel mag word, aan te stel, 
en 'n ,convenabelen" rang sonder gasie of emolumente toe te 
voeg, en van 'n vry passasie te voorsien. 

31 Sien Bijlagen tot de Resolutien 1792, C. 196, pp. 165-170; Res. Pol. Raad 
1792, II (16 Maart), C. 96, pp. 848-857; Brieven en Papieren van Cabo de 
Goede Hoop, overgekornen 1792, K.A. 4326, pp. 668-692. 

aa Res. Pol. Raad 1792, II (16 Maart), C. 96, p. 850. 
•• Ibid., p. 851. 
84 Ibid. 
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Maar die Skolarche was bewus daarvan dat nog 'n geruime 
tyd sou verloop alvorens alles volgens hulle plan gereel sou kon 
wees. Gevolglik het hulle tenville van die ouers wie se kinders 
reeds die jare bereik het wanneer hulle nie meer van ,een gepast 
onderwijs" onthou behoort te word nie, besluit om 'n plan te maak 
om hulle intussen in die geleentheid te stel om, al was dit maar in 
die eerste beginsels van die Franse en Latynse tale, onderwys te 
ontvang. Vandaar hulle versoek aan die Raad om sodanige 
persone te benoem as wat hulle geskik mag ag tot die invorder 
en administreer van die geld waarvoor geteken is. Ingeval dit 
die bewindhebbers ,onverhoopt" nie mag behaag om die plan 
goed te keur en te bekragtig nie, kan die geld dan weer later uit
gekeer word. 

Die Skolarche was ook begerig dat onmiddellik 'n begin gemaak 
moes word met die Instituut self, en wel in soverre dat dit hulle 
moet vergun word om aan die Raad sodanige persone, wat in 
staat sal wees om onderwys te gee in die Latynse en Franse tale, 
by hulle aa.n te beveel, wat dan provisioneel aangestel sal word, 
,om bij disapprobatie in hunne voorige diensten weder ge'emploij
eerd te kunnen wmden" .35 Hulle kan dan so lank aanvoor deur 
die jeug die grondbeginsels van hierdie vakke te leer. Verder 
versoek die Skolarche om die reg om in Europa twee of drie manne 
te mag aanstel aan wie dit opgedra sal word om uit te sien na die 
nodige ,subjecten" wat mettertyd as onderwysers benodig sal 
wees. Die name van die persone sal aan die Raad oorhandig word, 
wat hulle dan op sy beurt gunstig aan die Bewindhebbers sal 
voorstel. Hierdie aangestelde persone sal dan sake kan behartig 
sonder dat die Bewindhebbers onnodig daarmee behis sal wees. 

Wat betref die kwessie van die rang wat die onderwysers sal 
geniet, soos reeds in hulle ,plan" vermeld, stel die Skolarche 
nou definitief voor dat die rektor die rang van onderkoopman 
,effektief".36 die konrektor die van onderkoopman ,titulair",37 

en die Franse en Duitse meesters die van boekhouer toegese moet 
word. 

In die laaste instansie gee die Skolarche aan die hand dat 'n 
skema ontwerp moes word waarvolgens die fonds gesterk sou kon 
word. Hulle wys daarop dat daar verskeie persone is wat geld 
belowe het, wat graag sal wil sien dat die Regering 'n skikldng 
sal maak dat niemand met goeie succes in die Instituut behoort 
te kan slaag alvorens hy of sy nie 'n inleg-waarvoor 'n matige 
bedrag kan bepaal word-gemaak sal he nie, of dat die skoolgeld 
vir sodanige kinders hoer gestel moet word. Die bedoeling hiermee 
is egter nie ,om arme en behoeftige kinderen niet te laaten profi
teeren van de weldadigheid der rijken", maar dit is gemik teen die 
meer gegoede ingesetenes of ouers uit ander plekke, soos Indie, 

36 Res. Pol. Raad 1792, II (16 Maart), C. 96, p. 854. 
as d.w.s. wesenlik. 
37 d.w.s. met titel sonder funksie. 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
ONDER DIE KOMPANJJE, 1652-1795. 215 

wat miskien hulle kinders hierheen sal stuur. In sulke gevalle 
sou dit nie meer as billik wees om van hulle te verwag da't hulle 
iets tot die fonds sal hydra nie. 

Op hulle vergadering van 16 Maart het die Politieke Raad 
hierdie vertoog, asook die ,plan" van die Skolarche ,met de 
vereiste attentie ingesien" .38 Aangesien hulle die plan ,in alle 
delen na de plaatzelijke gesteldheid van dit land" goed ingerig 
bevind het, het hulle ingewillig en dit goedgedink om die beide 
stukke ,onder favorabel voorschrijvens deezer Regeering in copia 
authenticq ter approbatie van den hoog gebiedende Heeren Mees
teren over te zenden".39 In verband met die ander sake wat die 
Skolarche in hulle vertoog aangevoer het, het hulle ook besluite 
geneem. So is besluit om die Skolarche self te kwalificeer tot die 
invorder en administreer van die bedrae waarvoor ter oprigting 
van die gemelde instituut reeds geteken is, waaromtrent van hulle 
jaarliks 'n verslag van die staat van die fonds vereis sou word. 
Aan die Skolarche is ook hulle versoek toegestaan om dadelik met 
die instituut 'n begin te mag maak, en om daartoe aan die Raad 
sodanige persone te mag aanbeveel as wat hulle van mening was 
wat die vereiste bekwaamhede besit om in die eerste beginsels van 
die reeds genoemde tale onderwys te gee. 

Verder is aan hulle die reg verleen om, soos hulle versoek het, 
twee of drie manne in Europa aan te stel om intussen uit te sien 
na die geskikte onderwysers wat benodig sal wees_as die Bewind
hebbers die plan mag goedkeur. Die persone moes dan sodanige 
onderwysers aan die Bewindhebbers voorstel, wat hulle sal onder
sock en aanstel. 

Wat die rang betref wat die onderwysers sal beklee, het die 
Raad dit beter geag om dit aan die beslissing van die Bewind
hebbers self oor te laat, hoewel hulle dit tog by hulle (die bewind
hebbers) aanbeveel het om 

,in deezen bijzonder reguard op't voorstel van Scholarchen 
te willen slaan, aangezien de daarbij geproponeeide graden 
best compatibel zouden weezen met d' onderscheijdene Rangen 
wa.arin zo wel E. Comps. dienaaren, als de principaalste 
Burgeren ten deezen gouvernemente zijn geclasseert" .40 

Ook is besluit om dit aan die Skolarche oor te laat om 'n plan 
te ontwerp waarvolgens die reeds bestaande onderwysfonds ver
meerder sal kan word en hulle bestaande oogmerk bereik sal word, 
en dit dan aan die Raad voor te le. 

Nadat die Raad dus heelwat beweegkans aan die Skolarche 
gelaat het, vind hulle dit ten slotte wenslik om vir hulself 'n 
magsreserwe te maak. So behou hulle vir hulself die reg voor 

38 Sien Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart) C. 96, p. 874. 
39 Ibid. 
4o Ibid., p. 87 5. 
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,om wanneer het voorsch." Institut in Train zal weezen 
gebragt, en men door de ondervinding zal hebben geleert aan 
welke amelioratien hetzelve susceptibel mitsgs hoedanige 
veranderingen noodzaakelijk zullen zijn om die verbeeteringen 
te kunnen bewerken, als dan zodanige nadere dispositien hier
omtrend te neemen als de omstandigheden en den aard der 
voorkomende zaken zullen vereijsschen" .41 

Die twee genoemde stukke is op 7 April 1792 aan die Bewind
hebbers gestuur.42 'n Geruime tyd het verloop voordat hulle 
ontvangs daarvan erken het, en eers op ll Januarie 1794 is die 
Kaapse Regering in kennis gestel dat hulle hulle goedkeuring aan 
die plan geheg het, daar 'n ,diergelijke inrichting tot beeter onder
wijs en opvoeding van de jeugd van zeer groot nut kan weezen".43 

Van 'n besondere mate van enthoesiasme aan die kant van die 
Bewindhebbers getuig hierdie brief nie juis nie. Hulle deel daarin 
ook mee dat tot nog toe aan hulle geen persone voorgedra is om as 
onderwysers aangeneem te mag word nie, of versoeke wat daarop 
betrekking het, by hulle ingelewer is nie. 

Sedert die verskyning van die Memorie van Spenlin in 1788 
het die Skolarche dus 'n buitengewone ywer aan die dag gele. 
Aangemoedig deur die vrygewigheid van die Kaapse ingesetenes 
vir die saak van die onderwys van die jeug, wat intussen op 'n 
groot som geld wat moes dien tot 'n onderwysfonds, ingeteken 
het, asook ooreenkomstig die begeerte van die Politieke Raad sowel 
as van die ingesetenes van die hoofplaas, het die Skolarche in 1790 
hulle belangryke ,plan" ter verbetering, veral van die Kaapse 
skole, opgestel. Die destydse goewerneur was hulle egter nie 
goedgesind nie, met die gevolg dat hulle nie met die saak kon 
vorder alvorens hy nie die Kaap verlaat het nie. 

Op aanbeveling van die Politieke Raad het die Skolarche egter 
in 1792 andermaal die saak in alle erns aangepak en toe hulle 
belangrylre ,vertoog" gelewer. Die gevolg was dat die Politieke 
Raad hulle gekwalificeer het om, onderwyl hulle sou wag op die 
antwoord en bevindinge van die Bewindhebbers insake hulle 
,plan" sowel as van hulle vertoog, 'n begin te maak met die 
insameling van die geld waarvoor geteken is, en hulle toegelaat het 
om selfs 'n begin te maak met hulle voorgestelde Instituut, deur 
solank uit te sien na die nodige leerkragte. Hulle kon dus nou 
bedrywig wees in die rigting van die uitvoering van hulle grootse 
planne. 

41 Sien Res. Pol. Raad 1792 II (16 Maart) C. 96, p. 876. 
42 Sien Brieven van Heren XVII naar Indiii (ll Jan. Cabo), K.A. 481, §44; 

Brieven en Papieren van Cabo de-Goede Hoop, overgekomen 1792, K.A. 4326, 
p. 668. 

•• Brieven van Heren XVII naar Indie (ll Jan. Cabo), K.A. 481, § 44. 
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HOOFSTUK XVII. 

DIE LATYNSE SKOOL EN DIE ONDERWYSFONDS. 

DIE HERSTIGTING VAN DIE LATYNSE SKOOL. 

Hoewel Here XVII nie voor 1794 hulle officiele goedkeuring 
geheg het aan die ,plan" van die Skolarche wat in 1792 aan hulle 
gestuur is nie, het die Skolarche egter nie tot dan gewag om 'n 
aanvang met die oprigting van 'n skool te maak nie. Kragtens 
die reg wat aan hulle verleen is, was hulle intussen bedrywig met 
die oprigting van 'n provisionele Latynse skool en die insameling 
van die ingetekende geld, wat dan ook tot die .instandhou van die 
skool moes dien. Ons het hier dus duidelik te doen met die 
praktiese uitvoering van die idees van die Skolarche. 

Die Skolarche was gereed om onmiddellik alles in gereedheid 
te bring vir die stigting van 'n skool, maar aanvanhlik het hulle 
te staan gekom voor 'n onvoorsiene moeilikheid, gebore uit die 
reeds vermelde magsreserwe van die Politieke Raad van 16 Maart 
1792, waarvolgens hulle hulself die reg voorbehou het om later, 
indien hulle dit nodig of wenslik mag ag, enige veranderinge in die 
,plan" te maak. Die moeilikheid het betrekking gehad op die 
direksie van die skool. Die ingesetenes wat belowe het om by
draes tot 'n fonds te maak, het dit van die begin af as 'n vanself
sprekende voorwaarde beskou ,dat er ten deezen aanzien geene 
veranderinge zoude plaatsvinden, maar dat't bestier over dezelve 
zoude blijven in handen van hun aan wien zulx tot hier toe was 
opgedragen" .1 Nou was hulle bevrees dat in hierdie magsreserwe 
van die Politieke Raad ,ook wel ligt de verandering in't bestier 
zelve zoude kunnen begreepen zijn".2 

Alvorens die Skolarche dus verder op hulle ingeslane weg 
kon voortgaan, het hulle dit wenslik geag om hierdie saak eers 
opgehelder te kry. Die Politieke Raad het gevolglik op 3 
Augustus 1792 hulle aandag aan die saak geskenk en erken dat hulle 
besluit van 16 Maart aanleiding kan gee tot 'n interpretasie in stryd 
met hulle bedoelinge. Om dan ook verdere ve~traging te voor
kom, het hulle ingestem om die reserwe in te trek en het in plek 

1 Vertoog Skolarche, 30 Julie 1792, Res. Pol. Raad 1792 IV ( 3 Aug.), 
C. 98, p. 29. 

• Ibid., p. 30. 
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daarvan vasgele : ,dat in het bestier van voorsz. school en alles 
wat daartoe betrekking heeft, geene veranderingen, van het Plan 
bij voorsz. Resolutie vermeld afwijkende, zullen vermogen te 
werden gemaakt, dan met voorkennisse en op bekomen expresse
lijk consent deezer Regeering" .3 

Die Skolarche was heeltemaal tevrede met hierdie duidelike 
uiteensetting van die Raad en het hulle daarvan verseker dat hulle 
besluit ten voile in ooreenstemming was met die versoek van 
die intekenare ,om de directie der op te rigtene schoolen nu en 
voortaan te laaten blyven in handen van de tegenwoordige Scho
larchen, en die geene, welke dezelve in 't vm;volg in hunne ambten 
zoude succeedeeren" .4 Om enige misverstand te voorkom, herinner 
die Skolarche dan daaraan dat die ,Collegie van Scholarchen" 
bestaan uit die Sekunde, die alhier diensdoende predikante en 
die van burgerswee aangestelde ouderling van die Hervormde 
Kerk. 

By hierdie geleentheid was hulle dan ook in staat om aan 
die Raad mee te deel dat hulle, ,om zo dra mogelijk van het 
Institut zelve een begin te kunnen maaken", reeds ,door inkoop 
zyn magtig geworden", teen die som van 15,000 guldens, 'n huis 
wat voorheen behoort het aan die ,Captein ter zee" Francois 
Duminij. Dit was gelee in die Gravestraat, en volgens hulle 
mening centraal en ruim genoeg ,om in der tijd daar in het onder
wijs te kunnen geeven" .5 

Vervolgens klop hulle by die Regering aan om verdere hulp 
en tegemoetkoming, en versoek dat dit hulle vergun mag word 
om die huis sonder koste te transporteer, ,uit hoofde dat dit 
gebouw t~n publicque gebruike gedestineerd is en deeze vergunning 
aan't fonds zelve nog eenige verligting zoude kunnen verschaffen". 6 

Die Politieke Raad het op 30 Oktober ook hierdie vertoog 
en inhoudende versoeke van die Skolarche gunstig oorweeg en, 
,om de billijkheid resideerende", goedgevind om die gedane 
inkoop van die huis ten einde te dien as publieke skoolgebou goed 
te keur, en hulle ook vry te stel van die betaling van ,s'Heeren 
regt" op die koopsom.7 

Noudat 'n geskikte skoolgebou gevind was en hulle besig was 
met die verdere insameling van die beloofde geld, kon die Sko
larche hulle aandag gee aan die vind van geskikte leerkragte, 
maar hierin sou hulle nie so gou succes he nie. In die vind van 
hierdie mense is hulle gehelp deur die feit dat hulle in staat was om 
diegene wat Ius mag he om die werk te aanvaar, van 'n goeie rang 

• Res. Pol. Raad 1792 IV (3 Aug.), C. 98, p. 32. 
• Vertoog Sko1arche, 22 Okt. 1792, ibid. V (30 Okt.), C. 99, p. 327; vir 

vertoog sien ook Bijlagen tot de Resolutien 1792, C. 203, pp. 184-188. 
5 Vertoog Skolarche, 22 Okt. 1792, Res. Pol. Raad 1792 V (30 Okt.), 

c. 99, p. 328. 
6 Ibid . . 
7 Sien Res. Pol. Raad 1792 V (30 Okt.), C. 99, p. 333. 
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te verseker. Die Bewindhebbers het nl. in antwoord op die ver
soek van die Skolarche oor hierdie saak, soos deur die skrywe van 
die Politieke Raad van 7 April 1792 aan hulle voorgele, besluit 
om die rang soos deur hul voorgestel, toe te staan. s 

Teen die middel van 1793 het verskeie van diegene wat reeds 
hulle storting in die fonds gemaak het, begin druk uitoefen op 
die Skolarche, aangesien hulle begerig was om te sien dat met die 
instituut 'n begin gemaak moes word. Ander het belowe om 
hulle beloofde bydrae te stort sodra die langbegeerde verbetering 
in die onderwys van die jeug ,tot effect zal gebragt worden". 9 

Aangespoor deur hierdie blykbare ongeduld en besliste begeerte. 
van sommige van die inwoners, het die Skolarche alle moontlike 
middels in die werk gestel om 'n geskikte persoon te vind. Hier-

• die keer is hulle pogings met succes bekroon en kon hulle in 
Augustus 1793 ter goedkeuring van die Raad as praeceptor vir 'n 
Latynse skool aanbeveel Cornelis Josias van Baak, wat so pas 
met die ,Voorschooten" hier aangekom het, en by ondersoek deur 
die Skolarche ,is gebleeken tot deeze functie de nodige bekwaam
heid te bezitten" .10 Die Politieke Raad het op hulle sitting van 
10 September die nodige aandag aan die saak gegee en besluit 
,zich met 't zelve volkoomen te conformeeren, werdende dien
volgens de persoon van Cornelis Josias van Baak bij deeze aange
steld tot praceptor voor de Latijnsche School".U 

So het dan uiteindelik in September 1793 'n Latynse skool tot , 
stand gekom, nadat Kaapstad sedert die sluiting van die vorige I 
een omstreeks 1728 die voorregte van 'n dergelyke inrigting ontse . 
is. So is voldoen aan die groot begeerte wat reeds sedert enige 
jare by 'n gedeelte van die ingesetenes en die autoriteite bestaan 
het. Een onderafdeling van die ,plan" van die Skolarche was · 
hier tot praktiese uitvoering gebring. 

Intussen het die Skolarche ook nie die idee om onderwysers 
uit die moederland te kry vir die skole wat volgens hulle plan, 
wat nog op die goedkeuring van die Bewindhebbers gewag het, 
sou opgerig word, heeltemaal links laat le nie. Ooreenkomstig 'ri 
versoek wat reeds deur die·Politieke Raad aan hulle toegestaan is, 
het hulle in Augustus 1793 die Raad gevra om as hulle gemagtigdes 
om die nodige leerkragte in die moederland te werf, by Here XVII 
voor te dra die persone Jacob van Nuijs Klinkenberg, doktor en 
professor in die Heilige godgeleerdheid en kerkgeskiedenis, en 
predikant in Amsterdam, en Hermanus Hubert en Petrus Meijboom, · 

s Sien brief van Korn. Nederburgh en Frijkenius aan Goewr. en Rade, 
10 Mei 1793, Com. Genls. Nederburgh en Frijkenius 1793 III, C. 691, p. 467. 

9 Vertoog Sko1arche, 20 Aug. 1793, Res. Pol. Raad 1793 IV (10 Sept.), 
C. 103, p. 508. 

10 Ibid . . 
u Res. Pol. Raad 1793 IV (10 Sept.), C. 103, p. 511. 
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predikante in Amsterdam.12 Ook op hierdie versoek het die Raad 
gunstig geantwoord en toegestem om aan die Illustre Vergadering 
die name van genoemde persone op te stuur ,ten einde wanneer 
door dezelve eenig voordracht mogt worden gedaan, om onder
wijzers voor de overige schoolen herwaarts te zenden,-daarop 
zodanig zullen kunnen disponeeren, als hoogst deselve zullen 
vinden te behooren" .13 

Teen 1794 het die Skolarche dit nodig geag om enige herstelwerk 
te laat doen aan die gebou deur hulle aangekoop, wa'arin die Latynse 
skool waarskynlik nou reeds 'n tyd in voile swang was. Hulle 
het die saak derhalwe voor die Raad gele met die doel om hulle 
mening omtrent wat hulle te doen staan daaromtrent, in te win.14 
Die Politieke Raad het hierop besluit om dit aan die Skolarche oor 
te laat om aan die huis sodanige reparasies en verbeterings te laat 
maak as wat hulle noodsaaklik mag ag, en so ver die fonds dit 
toelaat.15 

Die Skolarche het intussen die nodige reelings vir die praeceptor 
van die Latynse skoal opgestel en was nou in staat om aan die 
Raad ter goedkeuring voor te le hulle ,Instructie voor den Prae
ceptor der Latijnsche School".16 

Uit hierdie uitvoerige en noukeurig opgestelde instruksie is tot 
in besonderhede vas te stel die organisasie van die Latynse skool, 
asoo.k waaruit die onderwys bestaan het. Die praeceptor was 
verplig om hom alleen te bepaal by die doceer van die Latynse 
en die eerste beginsels van die Griekse taal, en zou hom nie mag 
inlaat met die onderwys van enige ander vakke soos 'lees, skrywe 
en cyfer nie, want hierdie vakke het thuisgehoort in die Neder
landse skole. 

Die skooldae het bestaan uit al die dae van die jaar met die 
uitsondering van Sondae en die gewone feesdae. Behalwe waar 
wettige redes dit verhinder het, is skoolgehou van 8 tot 11 in die 
voormiddag en van 1 tot 4 in die namiddag, met die uitsondering 
van Woensdag- en Saterdagnamiddag, ,welke de Leerlingen tot 
eene maatige uitspanning gegeeven worden". Dit het dus dieselfde 
skoolure gehad, asook vakansie tydens die gewone feesdae, net 
soos die Hollandse skole. . Die ander vakll-nsies was egter enigsins 
yerskillend. Waar die gewone laer skole soos reeds aangedui, 
vakansie gehad het drie dae met Pase, drie dae met Pinkster, agt 
dae tussen 24 December en 2 Januarie, en so lank as wat die wapen
oefening geduur het, het die Latynse skoal net twee vakansies 

1 ' Vertoog Skolarehe, 20 Aug. 1793, ibid. (10 Sept.), p. 509. 
1a Res. Pol. Raad 1793 IV (10 Sept.), C. 103, p. 511. 
14 Vertoog Scholarche, 13 Jan. 1794, ibid. 1794 I (4 Febr.), C. 10.5, p. 382; 

Bijlagen tot de Resolutien 1794, C. 214, p. 405. 
15 Res. Pol. Raad 1794 I (4 Febr.), C. 105, p. 393. 
16 Sien Bi:flagen tot de Re.solutien 1794, C. 214, pp. 409-414; Res. Pol. Ra.ad 

1794 I (4 Febr.), C. 105,. pp. 383,,392. 
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gehad, en wel 'n korter een van agt dae gedurende die Paasweek 
en 'n langer een tussen die 13de en die 26ste Oktober. Beide het 
die geboortedag van die Prins van Oranje as 'n vakansiedag herdenk. 

Ook in die Latynse skool is die skool soggends geopen en 
smiddags gesluit met 'n ,gepast gebed". Die onderwys self is 
geskoei op die lees van die van die Latynse skole in Nederland en 
het bestaan uit ,het maaken van overzettingen", as die jeug reeds 
sover gevorder het, ,en het componeeren van Themata", waarvan 
daar ten minste drie gedikteer is, , ,ge Eevenredigd na de pro
gressen" van die leerlinge. Die sitplekke in die skool is aangewys 
volgens die verdienste van die leerlinge. Hulle foute is weekliks 
op 'n daarvoor gemaakte lys aangeteken om sodoende noukeurig 
te kan vasstel ,wie zich het best geappliceerd hebben", en ,een 
praemium" waardig mag wees. 

Verder moes gesorg word vir die hou ,van eene goede ordre 
en tugt", en wanneer die jeug hulle in hulle plig te buite sal gaan, 
sal nie versuim word om hulle' daaroor ernstig te berisp nie, ,zelf 
zal het den preeceptor vrijstaan in zulk een geval zig te mogen 
bedienen van de gewoone school straffen indien de geaardheid 
van sommige Discipelen zodanig bevonden worden, dat se zig 
door geene goede reedenen willen laaten leiden" .17 

Om sy leerlinge goeie sedes en die beginsels van deug ,al vroeg 
in het herte te plan ten", moes die praeceptor by gepaste geleenthede 
sy leerlinge ernstig vermaan om die Here te vrees, hulle ouers, 
overhede, predikante, en almaal v;·at oor hulle gestel is, alle moont
like eerbied te bewys, hulle medeleerlinge vriendelik en beskeie te 
behandel, nie die Heere se naam te ontheilig nie, geen lasterlike 
woorde te gebruik nie nog iemand op enige manier te beledig of 
te erger. 

,En daar zonder de jeugd al vroeg aan den Godsdienst te 
gewennen, en in der tijd niet' veel goeds van dezelve te wagten is", 
moes die praeceptor so veel moontlik daarop bedag wees dat sy 
leerlinge getrou Sondag na kerk gaan en daar aandagtig sit en hulle 
stil gedra. Van hom is verwag om dit self by te woon, sodat hy 
in staat sal wees om sodoende 'n goeie voorbeeld te wees, en 
Maandae ondersoek in te stel om uit te vind hoeveel sy leerlinge 
van die preek onthou. . 

Die praeceptor mog in die skool geen boeke sonder die voor
kennis van die Skolarche gebruik nie, en was verplig om aan laas
genoemde maandeliks in te lewer 'n lys van die name van die 
leerlinge wat van sy onderwys gebruik maak, van wie hy dan 
3 Rds. elk maandeliks as skoolgeld sou ontvang. Behoeftige 
ouers wat graag hulle kinders na die skool wou stuur, sou egter 
op versoek hierom deur die Skolarche van die skoolgeld vrygestel 
word, terwyl die Skolarche dan die praeceptor vir sodanige verlies 
sou moes vergoed. 

17 Res. Pol. Raad 1794 I (4 Febr.), C. 105, p. 387. 
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Tweemaal in die jaar is examens afgeneem, en wel 'n week 
voordat die vakansie begin het. Die examen, die juiste dag 
waarvoor deur die Skolarche bepaal is, het bestaan uit die maak 
van vertalings, wat dan bewaar is tot die volgende examen om 'n 
vergelyking moontlik te maak. 

Ooreenkomstig die ,plan" van die Skolarche van 1790 was die 
praeceptor verplig om hom onder kontrak vir vyf jaar te verbind. 
Sy jaarlikse inkomste sou dan 600 Rds. bedra, ,die ten deele uit 
de schoolgelden en zoo dezelve niet toerykende zijn door Scho
larchen uit het fonds aan denzelven zullen bezorgd worden" .18 

Hierdie reglement, 'n kopie waarvan ook aan die praeceptor 
gegee is, is op bulle vergadering van 4 Februarie 1794 deur die 
Politieke Raad in behandeling geneem en goedgekeur ,als bc
vattende alles wat, op het spoor der regulen aan dergelijke onder
wijzers in de steeden van het moederland ..... is voorge
schreeven . . . . . . ",19 

Ongelukkig tas ons in die duister omtrent die vraag of hierdie 
skool in die beginjare daarvan goed ondersteun is en groot getalle 
getrek het. Die oprigting daarvan was in alle geval die enigste 
gedeeltetjie van die omvangryke plan van die Skolarche van 1790 
om skole op te rig, wat in die praktyk ten uitvoer gebring is. Dit 
alles in aanmerking geneem, sien ons geen grond vir Barrow se 
bevinding waar hy skrywe : ,An unsuccessful attempt was made 
. . . . . . to establish a public grammar school at the Cape . . . . . 
After the purchase of a suitable house, they found there was 
nothing left to afford even a moderate salary for a Latin 
master .... ".20 -

Die Latynse Skool het na alle waarskynlikheid in stand gebly 
tot die tyd van die bestuur van die Bataafse Republiek aan die 
Kaap. So tref De Mist dit dan ook hier aan by sy aankoms, 
met H. J. Klein as konrektor.21 Op 28 September 1803 het hy 
'n besoek aan hierdie skool gebring, waar hy die promosie van 'n 
paar van die leerlinge bygewoon het. Hy was so ingenome met 
die werk daar gedoen dat hy, ,ten blijke van tevredenheid des
weegens en tot encouragement aan den conrector, H. J. Klein, 
van s'lands wegen te willim accorde'eren, eene buitengewone grati
ficatie van een honderd Kaapsche Rijksdaalders of twee Honderd 
Caroli guldens", aan die skool toegese het.22 Dit verbaas ons dan 
ook nie dat die Kommissaris in sy belangryke skoolorder speciaal 
voorsiening gemaak het vir hierdie skool nie, en dit opgedra het 

18 Res. Pol. Raad 1794 I (4 Febr.), C. 105, p. 391. 
19 Ibid., p. 393. 
20 Barrow, Travels .. .. , II, p. 429. _ 
21 Sien Uitg. stukken 181, Com. Genl.-Goewr. en R. v. Politie, Notulen 

de Mist, Dl. VIII, B.R. 110, p. 61. 
22 Not·ulen de Mist (29 Sept. 1803) Dl. VIII, B.R. llO, p. 61. 
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aan die sorg en die oplettendheid van die Skoolkommissie.23 Vir 
hom was die studie van die ·klassieke 'n onontbeerlike vereiste vir 
'n ,,komplete" opvoeding. 

Ons lees egter nooit van 'n tweede onderwyser in die Latynse 
skoal nie; die getalle het skynbaar nie 'n verdere leerkrag reg
verdig nie. Theal vertel dan oak dat die skoal nooit juis in 'n 
fl.orerende toestand verkeer het nie.24 Oak Janssens het teen 
die einde van 1805 bevind dat aan die Kaap nag maar een Latynse 
skoal was, ,welk vermits men deze Taal hier in't gemeen minder 
noodsakelijk acht, zeer weinig word gefrequenteerd" .25 Dit 
het egter bly voortbestaan tot in 1821, toe dit vervang geword is 
deur 'n ander openbare regeringskool onder toesig van George 
Hough, 'n skoal wat in 1829 op sy beurt moes plaasruim vir die 
Suid-Afrikaanse Athenaeum.26 

DIE ONDERWYSFONDS. 

Intussen is oak die insameling van die ingetekende geld wat 
moes dien om o.a. die Latynse skoal te financieer aanvanklik ver
traag deur die reeds genoemde misverstand wat daar geheers het · 
in verband met die magsreserwe van die Politieke Raad. Dit is 
trouens veral die insameling wat gestrem is deur die bestaande 
vrees by die ingesetenes vir 'n moontlike verandering in die bestuur 
van die skoolsake. Gedagtig aan die moeilikheid daaromtrent 
met Goewerneur Van de Graaff, het verskeie van diegene wat 
geld belowe het, daarvoor gevrees, ,die daarom volstrekt wei
gerden hunnen inleg te fourneeren" ,27 Dit is dan oak veral as 
gevolg van hierdie teenkanting dat die Skolarche besluit het om 
van die Raad 'n opheldering te vra, ,met needrig versoek" dat 

23 Skoolorder van De Mist, Arts. XXVII-XXX. Die eerste dee! daarvan 
is gepubliceer in Kaapsche Courant in uitgawes van 9 Maart tot, Mei 1805; 
In sy geheel geplaas in Dreyer, A., Boustowwe .... III, pp. 31-46. 

24 Sian Thea!, Hist. of S.A. since 1795, I, p. 174. 
25 Uitgaande Brieven 1805-1806, B.R. 89, p. 62. 
26 Sien Report Educ. Commission 1863, p. 26. 

Nadat die Kaap in 1806 in Engelse hande oorgegaan het, het dit bly 
voortbeetaan. Klein het die betrekking van rektor bly vervul tot in 
1810, toe J:ty opgevolg is deur dr. Laurens Hijens Halloran, wat weer op 
sy beurt in 1813 vervang is deur die heer F. E. Turr. (Sien Kaapschr 
Almanak en African Court Calendar vir resp. jare.) In 1809 is die skool 
egter nooit deur meer as agt leerlinge besock nie. Dit was toe nog ~>teeds 
gehuisves·in die Gravestraat., en wei in 'n gebou gehuur deur die Skool
kommissie. (Sien Return Relative to the present state of Public Schools 
in Cape Town, 11 Jan. 1809. Oorgedruk in Report Edu.c. Com. 1863, 
App. V, No. 12.) Later het ook hierdie skool met die Anglisasiepolitick 
van Lord Charles Somerset kennis gemaak. Ongeveer 1820 het hy 
geweier om iemand as rektor daarvan aan te stel, om die eenvoudige rode 
dat die man, wat owerigens heeltemaal bevoegd was, die Engelse taal 

· nie genoeg magtig was nie. Sien Cillie, G., Die Onderwys aan die Kaap, 
Populair Wetenskaplik Leesboek, D!. ·n, p. 323. 

27 Vertoog Skolarche, 30 Julie 1792, Res. PoZ. Raad 1792, IV (3 Aug.), 
c. 98, p. 29. 

Q 
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dit hulle mag behaag ,dezelve ten deezen aanzien eenige nadere 
elucidatie te willen verleenen op dat men d'intentie des Raads 
daaromtrent bekomen hebbende, in staat mag zijn aan de ln
teekenaars tot't fonds ter hunner geruststelling, conform dezelve 
het nodig berigt te kunnen geeven" .28 

Nadat hierdie moeilikheid bevredigend uit die weg geruim 
is, kon die Skolarche verder hulle aandag aan die insameling van 
die beloofde bydraes gee. Al gou het hulle egter uitgevind dat 
dit nie so maklik sou gaan nie, en dat daar ook nog ander ernstige 
besware hulle in die weg gele het. So het hulle, toe hulle besig 
was met die ,incasseeren van deze penningen" om, om mee te 
begin, die bedrag wat nodig was vir die gebou deur hulle aan
gekoop te vind, reeds gewaar hoe 'n groot skaarsheid aan kontant
geld daar by die inwoners was, en hoe moeilik dit sal gaan om die 
orige bedrae waarvoor geteken is in die. hande te kry.29 Hulle 
beveel dit derhalwe by die Politieke Raad aan of dit nie vir hulle 
moontlik sal wees om te bepaal dat dit aan die intekenare vry
gelaat sal word 

,om zo't dezelve niet mogte geleegen komen in gereed 
geld hunnen inleg op te ·brengen, als dan daarvoor aan Scho
larchen een obligatie ter hand te stellen, met verband om 
jaarlijks, de gewoone renten daarvan te voldoen, tot tyd 
en wylen dat 't hun zal convenieeren, 't capitaal zelve op te 
leggen" _so 

Dit sou tegelykertyd die Skolarche die moeite en verdere verant
woordelikheid om die geld op rente uit te sit, bespaar. 

As die Raad hierteen dan geen beswaar in te bring het nie, 
versoek die Skolarche verder dat hulle by wyse van 'n ,publicque 
advertentie" dit onder die aandag van die publiek moet bring dat 
die Skolarche ,gekwalificeer" is om die geld in te samel en te 
administreer, asook dat aan elkeen die vryheid gelaat sal word om 
op genoemde marrier sy inleg te maak, met die verdere bepaling 
dat die Skolarche tot aan die einde van die jaar die skriftelike 
skuldbewyse, of die geld self van sodaniges wat mag verkies om 
,in gang bare munte te voldoen", sou inwag.31 

Aangesien die kwessie van moontlike middels om die fonds 
te vermeerder deur die Politieke Raad aan hulle opgedra is, het 
die Skolarche, gedagtig daaraan, by dieselfde geleentheid in hierdie 
verband aanbeveel of dit nie moontlik sou wees nie om 'n boete 
te le op die pare wat buite die gewone tyd gekom het om die egband 
tussen hulle te laat le. Dit kon geskied in navolging ,van eene 
coustume in deezen, in veele steden van die Republicq gebruike
lijk",32 en kan as 'n vrywillige bydrae gereken word. 

28 Vertoog Skolarche, 30 Julie 1792, Res. Pol Raad 1792 IV (3 Aug.), 
c. 98, p. 30. 

29 Vertoog Skolarche, 22 Okt. 1792, Res. Pol. Raad 1792 V (30 Okt.), 
c. 99, p. 329. 

~ 0 Ibid. , 
s1 Ibid., p. 330. 82 Ibid., p. 331. 
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Al hierdie aanbevelings van die Skolarche is deur die Politieke 
Raad op 30 Oktober 1792 gunstig oorweeg. So is bepaal dat dit 
die intekenare, as gevolg van die geldskaarste wat dit vir hulle 
onmoontlik maak om die geld dadelik te gee, sou vrystaan om 
voorlopig obligasies met verband om jaarliks die rente daarop te 
betaal, te voorsien, en dat. die ,kwalifikasie" aan die Skolarche 
verleen deur openbare kennisgewing aangekondig sou word.aa 

Ook die wenk van die Skolarche hoe om die fonds te vermeerder 
is aanvaar, en derhalwe is bepaal dat aangesien daar blykbaar in 
die laaste tyd 'n sug skyn te ontstaan om buite die vasgestelde tye 
te trou, ,zo ter beteugeling van deezen hoogmoed", asook tot 
sterking van die fonds voortaan nie een van die Gereformeerde 
predikante sowel aan die hoofplaas as in die buitedistrikte toegelaat 
sal word om 'n egband buite die gewone tye te le alvorens daar nie 
'n storting van 25 Rds. gemaak is nie.34 

Die Politieke Raad het dan ook sonder versuim 'n uitvoerige 
plakkaat opgestel aangaande die vergunning om voorlopig obli
gasies in te lewer, en ook in verband met die ,kwalifikasie" van die 
Skolarche rakende die fonds, wat nog in die loop van die volgende 
maand, November, op alle openbare plekke aangekondig is.3s 

Hierdie methode om die beloofde bydraes in die hande te kry 
is blykbaar met 'n redelike mate van succes toegepas, en het 'n 
groot hulp vir die Skolarche blyk te wees. Nog voor die einde 
van die volgende jaar, 1793, was hulle reeds in staat om aan die 
Politieke Raad mee te deel ,dat zij hebben ingecasseert zo aan 
contanten als obligatien eene S'omma van 42461 gulden-resteerende 
dus slechts nog 13614 gulden"-.36 

In hulle pogings om die fonds te laat aangroei het die Skolarche 
aan alle moontlike middels gedink. Teen die einde van 1793 rig 
hulle 'n versoek aan die Politieke Raad waarin hulle laasgenoemde 
nader omtrent 'n plan waaraan hulle gedink het. Dit was nl. 
om, met die oog op die wek van meer belangstelling in die saak, 
met behulp van die Raad hulle planter verbetering van die skool
wese, ook elders bekend te maak. So gee hulle aan die hand om 'n 
kopie daarvan met een van die skepe wat vanuit die moederland 
op pad is na Batavia, daarheen te stuur ,met zulke favorable voor
schrijvens" aan die Hoe Regering daar as wat die Raad geskik mag 
oordeel om die Goewerneur-Generaal en Rade ,te kunnen per
suadeeren om op de best convenabelste wijze, zoo veel mogelijk, 
in dit oogmerk goedgunstig meede te werken, waaruit bij vervolg 
zelv voor de Indiasche Jeugd mogelijk nog wel eenig nut zou kunnen 
proflueeren" .37 

33 Sien Res. Pol. Raad 1792 V (30 Okt.), C. 99, p. 335. 
34 Ibid., p. 336. 
35 Sien Originele Placaat Boelc 1792-1795, C. 687, pp. 197-199. 
36 Vertoog Skolarche, 20 Aug. 1793, Res. Pol. Raad 1793 IV (10 Sept.), 

c. 103, p. 508. . . 
37 Rekwest van Skolarche, tbtd. 1793 V (14 Nov.), C. 104, p. 339; Bijlagen 

tot de Resolutien 1793, C. 212, p. 459. 

.. 
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Die Skolarche was van mening dat as dit gedoen word, daarmee 
die oogmerk om die fonds te vermeerder moontlik sou kon bereik 
word. Die Raad het besluit om aan hierdie poging van hulle die 
nodige steun te verleen en aan hulle versoek te voldoen.3S 

Teen die einde van 1794 was· die Skolarche in staat om aan die 
Raad 'n verslag voor te le van die financit\le staat van die fonds 
tot aan die einde van die jaar.39 

Hieruit blyk dit dat hulle aan kontant van verskillende persone 
ontvang het 24,800 guldens en obligasies ter waarde van 46,375 
guldens, wat rente opgelewer het van sowat 3,000 guldens. Die 
bedrag waarvoor ook geteken was, maar waarvoor nog geen obli
gasies ontvang is nie, was 12,950 guldens. Dit blyk ook dat hulle, 
om 'n begin te kon maak, 6,000 guldens erens geleen het. Uit 
hierdie kapitaal wat tot hulle beskikking gekom het, het hulle 
verskeie uitbetalings gemaak, en wel o.a. as volg : in gedeeltelike 
afbetaling op geleende geld 2,000 guldens ; vir koopprys van die 
huis 15,200 guldens en vir verstelwerk daaraan 5,669 guldens. In 
vergelyking met hierdie koste bedra hulle onkoste aan die salaris 
wat hulle van hulle kant moes betaal om die 600 Rds. van die 
praeceptor kompleet te maak, maar 445 guldens. In die kas was 
aan die end van die jaar net so veel as 439 guldens aan kontant 
oor, terwyl die volledige bate 71,060 guldens bedra het.4o 

Teen die begin van 1795 was 'n seker gedeelte van die ,plan" 
van die Skolarche dus reeds ten uitvoer gebring: 'n Latynse skool 
het bestaan en 'n aansienlike som geld was tot die beskikking van 
die Skolarche. Dit is dan ook sonder twyfel gedeeltelik toe · te 

. skrywe aan die skommelinge op politieke gebied en die feit dat die 
Kaap kort hierna van eienaar verander het, dat verdere uitvoering 
van die grootse plan van die Skolarche 'n dooie letter gebly het. 
Die verdere loopbaan van die Latynse skool het ons reeds kortliks 
geskets. Die fonds wat tot sover in die belang van die Latynse 
skool aangewend is, is by voortduring in die belang van die onder
wys bestee en· is later (1837) aan die Suid-Afrikaanse Kollege 
gegee.41 

38 Sien Res. Pol. Raad 1793 V (14 Nov.), C. 104, p. 340. 
39 Sien ,Generaale Montant van't Fonds" vir jaar eindigende Dec. 1794, 

Res. Pol. Raad 1795 (20 Febr.), C. 108, pp. 365-366 ; Bi;"lagen tot de Resolutien 
1795, C. 220, p. 633. 

•• In hierdie berekening is, blykens 'n behandeling van die Politieke Raad 
van hierdie verslag, as bate nie ingesluit die waarde van die huis en die erf 
of enige ander vaste goed wat tot die skoolkapitaal behoort het nie. Sien 
Res. Pol. Raad 1795 (20 Febr.), C. 108, p. 367. 

•1 Sien Cillie, G., op cit., p. 321. 
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HOOFSTUK XVIII. 

TWEE BESONDERE ONDERWYSINRIGTINGS. 

DIE MILITAIRE SKOOL, 1786-1791. 

Vanaf ongeveer 1786 was aan die Kaap sprake van die oprigting 
van 'n militaire skoo1 waarin die jong leerlinge naas 'n militaire 
opleiding ook onderwys sou kon ontvang in mathesis en die eerste 
beginsels van die militaire wetenskappe.1 So 'n instelling het 
thuisgehoort in die gees van weelde wat destyds aan die Kaap 
geheers het, en wat so ywerig beinvloed is deur die destydse mili
taire goewerneur, Luitenant-kolonel Jacob van de Graaff, wat in 
1785 die beheer van sake hier op hom geneem het. 

In Augustus 1786 is hiermee daadwerklik 'n begin gemaak, toe 
op aanbeveling van die goewerneur besluit is om in belang van die 
onderwys van die korps kadette onder die . eerste direksie van 
Kolonel Gilquin, die Direkteur van die Kweekskool, die Luitenant 
Ingenieur Thibault van 'n assistant te voorsien. Die goewerneur 
het dit nl. wenslik geag dat die kadette naas hulle gewone militaire 
opleiding ook onderwys moes ontvang ,in de mathesis en verdere 
eerste beginselen der militaire weetenschappen" .2 Hiertoe is as 
,kundig en bekwaam" voorgedra 'n jong matroos, Justus Hendrik 
Gunkel, wat hier agtergebly het van een van die passerende skepe. 
Hy is dan ook bevind te wees ,een man van vereischte bezadigtheid 
tot dien moeielijken post", en is aangestel om genoemde lesse te 
gee in die Kweekskool, onder die direkte toesig van Luit. Thibault. 
Hiermee moes hy so gou moontlik 'n begin maak, teen 'n vergoeding 
van 30 guldens per maand en onder kontrak vir 5 jaar.3 Gunkel 
word by 'n latere geleentheid beskrywe as ,een fatzoenlijk man", 
en ,uitnemende Mathematicus", wat boonop ook nog ·andere 
,militaire kundigheeden" besit.4 

Daar is toe dadelik uitgesien na 'n geskikte gebou waarin hy 
sy lesse kon gee. Hiervoor kon aanvanklik geen beter lokaal 

1 Die Kompanjie het dit altyd moeilik gevind om die nodige rekrute vir 
die versk.illende regimente van die garnisoen te verkry. Daar was aan die 
Kaap 'n groot gebrek aan ervare manne vir die genie en artillerie-dienste. 
Om die nodige manskappe betyds van elders te verkry was nie altyd moontlik 
nie ; vandaar die besluit om 'n militaire kweek.'lkool vir leerlinge of kadette 
tot stand te bring. Sien Roux, P. E., Die Verdedigingstelsel aan die Kaap 
onder die Hollands-Oosindiese KompanJie (1652-1795), p. 46. 

2 Res. Pol. Raad 1786 II (4 Aug.), C. 80, p. 900. 
3 Ibid . . 
4 Sien Res. Pol. Raad 1788 I (17 Junie), C. 83, p. 762. 
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gevind word nie as 'n soort van ,vierkant zomerhuisje" wat gelee 
was by 'n onlangs aangekoopte pakhuis, maar wel afsonderlik 
daarvan.5 

Teen September 1786 was alles·in gereedheid om met die skool 
te begin, en is op voorstel van die goewerneur besluit om aan 
Thibault, wat intussen in verskillende opsigte baie blyke van 
bekwaamheid en onvermoeide ywer gegee het, 'n behoorlike maande
likse inkome toe te ken, aangesien hy as die bekwaamste persoon 
met die toesig oor die Kweekskool belas sou wees. Aangesien die 
Direksie oor die Kweekskool as 'n amb op homself gereken is, is 
besluit om aan hom uit die Kompanjieskas maandeliks 50 Rds. te 
betaal.6 

Die autoriteite in die moederland was egter van mening dat 
hierdie maandelikse bedrag te rojaal bereken was en het verorden 
dat dit verminder moes word na 50 guldens per maand, wat dan 
ook gedoen is.7 

Hoewel die geboutjie as ondoeltreffend en ongeskik beskou 
was, en te verafgelee was, is dit duidelik dat Gunkel tog intussen 'n 
begin gemaak het deur daarin onderwys te gee. 8 Hoeveelleerlinge 
hiervan gebruik gemaak het, is egter nie vas te stel nie. Dit sou 
wel 'n redelike getal getrek het, aangesien al die kadette ver
moedelik verplig was om daarvan gebruik te maak, daar dit 'n 
deel van hulle opleiding sou uitmaak. 

Teen die einde van 1788 is werk gemaak van die opstel van 'n 
voorlopige reglement waarvolgens die kadette in die militaire 
skool hulle met betrekking tot ,,de Instructie in de Militaire 
W eetenschappen" sou moes gedra. 9 Hiervolgens sou die genoemde 
leerlinge onderwys ontvang in ,de Arithmet~ca de Algebra of 
Stelkonst, en de Geometrie, alles naar de Methode van Steenstra".10 

Die tyd wat as die ,convenabelste" hiervoor gereken is, was in 
die more, van 9 tot 10 vir ,Stelkonst" en van 10 tot 11 vir 
,Geometrie". Hiervoor sou beskikbaar gestel wees drie dae van 
die week, nl. Maandag, Woensdag en Vrydag. Die ander drie 
dae sou gebruik word om dit wat geleer is, te repeteer, waarby 
behulpsaam sou wees 'n kanonnier met die naam van Pieterssen, 
of wel ook iemand anders, onder die toesig van Gunkel. Die 
jong ka:dette sal dus elke dag van die week van 9 tot 11 in die 
more besig moet wees in die skool, tot tyd en wyl die goewerneur 
ander skikkings mag tref. 

Om te verhinder dat hulle enige verskoning vir afwesigheid 
sal kan maak, is hulle van alle dienste gedurende genoemde ure 
vrygestel. Slegs siekte sou as wettige hinderpaal in die weg van 
bywoning van die skool aanvaar word. Elke kadet of student 

5 Sien Res. Pol. Raad. 1788 I (17 Junie), C 83, p. 764. 
G Sien ibid., 1786 II (19 Sept.), C. 80, p. 1014. 
'Sien ibid., 1788 I (17 Junie}, C. 83, p. 765. 
8 Ibid., pp. 764-769. 
• Sien Requesten 1788, C. 285, pp. 893-898. 
10 Ibid., p. 894. 
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wat hierin oortree, sou vir elke oortreding een skelling boete moes 
betaal, wat deur Gunkel in ontvangs geneem spu word om in belang 
van die Kollege gebruik te word. Sodanige ,sujetten" wat deur 
herhaalde afwesigheid en ,weinige progressen" in die wetenskappe 
bewys dat hulle geen lus daartoe het nie, sal vrye toegang tot 
die Kollege ontse word, sodat ander verdienstelike studente in 
die geleentheid gestel sal kan word om daarvan gebruik te maak. 

Wat van hulle verwag sou word gedureride die 1esure, sou 
aan Gunkel oorgelaat word om voor te skrywe, onder wie se toesig 
hulle dan ook gedurende hierdie tyd sou staan. Die studente 
sou verplig wees om elkeen maandeliks 'n geringe bedraggie te 
betaal aan Gunkel, b.v. 4 skelling, waaruit hulle dan van die 
nodige papier, penne en ink ,ten einde de dictata te konnen op
schrijven", voorsien sou word, en waaruit verder ook 'n ,douceur" 
vir die repetiteur gevind sou kon word. 

Ook onderofficiere van die Artillerie wat begerig mag wees 
om onderwys in die wetenskappe te ontvang, sou toegelaat word 
om die klasse by te woon, mits hulle nie daardeur hulle werk ver
waarloos nie. 

Die jaarlikse vakansie sou begin wanneer die Artillerie gaan 
skyfskiet, en 14 dae of langer duur, al na gelang die tyd wat deur 
die skietoefening in beslag geneem word. Verder sou publieke 
feesdae as vakansiedae gereken word, en sou ook tydens inspeksie 
van die troepe en landmilisie geen lesse gegee word nie. 

Die direkteur van die Verdedigingswerke aan die Kaap sou 
van tyd tot tyd die Kollege inspekteer, by welke geleentheid 
Thibault en Gunkel aan hom van die ,progressen" van die studente 
verslag sou moes doen, wat dan op sy beurt verslag aan die goewer
neur sou doen. Diegene wat hulle in die studie verdienstelik 
sou maak, sou aan die goewerneur aanbeveel word en later vir 
bevordering in aanmerking kom. 

'n Paar jaar lank het hierdie inrigting op hierdie voet bly voort
bestaan. In die roes van die skynvoorspoed wat aan die Kaap 
geheers het, en meegesleep deur die boukoors wat hoogty gevier 
het, veral in regeringskringe, is intussen selfs 'n erf aangekoop 
waarop 'n gebou vir die Militaire Kweekskool moes ontstaan,ll 
en was daar selfs spra.ke van 'n ,Nationaal Kweekskool", waar
voor 'n ontwerp deur besoekende Militaire Kommissarisse hier agter
gelaat is.12 Terwyl die Kaapse gesaghebbers nie kans gesien 
het om hulle aan die uitvoer van hierdie plan te waag nie, was 
die oordeel van die Bewindhebbers, wat reeds sedert geruime 
tyd ontevrede was oor die hoe uitgawes van die Kaap en die ver
kwisting van die goewerneur, oor die bestaande Militaire Kweek
skool reeds gevel. Die brief van Here XVII van 2 Oktober 1790, 
wat 'n onmiddellike staking van die werk aan regeringsgeboue 

11 Sien Res. Pol. Raad 1790 II (27 Julie), C. 88, p. 327. 
12 Sien ibid. 1790 III (19 Nov.), C. 89, p. 1151. 
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en 'n inkorting op allerhande maniere van die uitgawes beveel 
het, was reeds op pad na die Kaap, waar dit in Februariemaand 
van die volgende jaar aangekom het. Hierdie selfde brief wat so 
'n skielike end gemaak het aan die artificiele welvaart, het ook 
beveel dat die Militaire Kollege onmiddellik vernietig moes word.13 

Ook dit moes ten prooi val aan die nuwe besuinigingsmaatreels. Die 
genoemde brief het verordineer ,om van stonden aan af te 
schaffen het zoogenaamde Cadettenschool, met al den omslag 
daartoe behoorende" .14 Ook het dit gelas dat die betaling van die 
50 guldens per maand aan Kapt. Thibault terstond gestaak moes 
word, en dat verder van Kompanjieswee verkoop moes word al 
die sake wat tot die skoal behoort, behalwe die instrumente, wat 
vir die gebrnik van die ingenieurs gelaat moes word.15 Die 
,extra ordinaire vuurwerker" Gunkel moes ook met die eerste 
geleentheid sy reis na Batavia voortsit.16 

Die Politieke Raad het besluit om aan die Bewindhebbers 
te verduidelik dat geen ander ,omslag" met die skoal gepaard 
gegaan het nie as 'n tafel en 'n paar banke, terwyl die instrumente 
wat in 1788 van die oorlede ingenieur Cloete van Kompanjieswee 
ingekoop is, wel gedeeltelik ten dienste van die skoal gestrek het, 
dog meestal ten dienste van die ingenieurs was, en dat die skoal 
gehou is in 'n somershuisie, terwyl die enigste daartoe aangewende 
koste bestaan uit die 50 guldens per maand as 'n ,extra ordinair 
douceur" vir die werk van Kapt. Thibault in verband daarmeeP 

Die Raad het desnieteenstaande op hulle vergadering van 
15 Februarie 1791 besluit om aan hierdie instruksies uitvoering 
te gee,l8 en so is hierdie skoal dan ook gestaak nadat dit maar 
'n kortstondige bestaan geniet het. 

Op 22 Julie het die Raad egter gevind dat hulle besluite van 
15 Februarie om die tafels, banke, ens., wat tot die skoal behoort 
hot, te laat verkoop, nog nie uitgevoer was nie. Aangesien 
niemand saver tot die verkoping ,gekwalificeer" was nie, is nou 
besluit om dit aan die here De Wet en Van Rheede van Oudtshoorn 
op te dra om die gebou waarin die skoal gehou is, te verkoop, 
asook om die tafels en banke ,tot gelde te maaken" op 22 September. 
Omtrent die ander instrumente ten behoewe van die skoal ingekoop, 
is besluit dat Kapt. Thibault en die Luitenant van die Artillerie 
dit moes inventariseer om by die wapenkamer ingeneem te word, 
,en bij de Negotieboeken .... te blijven voortloopen".19 

Hieraan is volledig uitvoering gegee, en sodoende verdwyn 
die laaste spore van een van die produkte van die swierige bewind 

13 Sien ibid. 1791 V (29 Nov.), C. 94, p. 298. 
14 Ibid. 1791 II (15 Febr.), C. 90, p. 283. 
15 Ibid., p. 284. 
16 Sien Res. Pol. Raad 1791 V (29 Nov.), C. 94, p. 298. 
17 Sien ib·id. 1791 II (15 Febr.), C. 90, p. 284. Hier is dus geen sprake 

van die 30 guldens per maand aan Gunkel vir sy dienste betaal nie. 
18 Sien Res. Pol.- Raad 1791 III (22 Julie), C. 92, p. 429. 
1 9 Ibid., p. 430. 
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van Van de Graaff. Teen die einde van 1791 was die Politieke 
Raad in staat om aan die Bewindhebbers mee te deel dat al hulle 
instruksies dienaangaande behoorlik nagekom is. 

ZIEGLER SE PRIV AATSKOOL, 1794. 

Nog 'n skool aan die Kaap uit hierdie tyd wat speciaal dien 
vermeld te word, en wel omdat dit as 'n uitsonderingsgeval aan
geteken kan word, is die privaatskool van Ziegler, wat met die 
toestemming van die Politieke Raad buite kontrole van die Skolarche 
tot stand gekom het. 

Die groot moeilikheid in verband met· die onderwys aan die 
Kaap was by voortduring die gebrek aan geskikte manne om die 
belangryke werk op hulle te neem. Ons het reeds verneem van 
die swarigheid wat die Skolarche hierin ondervind het. 

Dit verbaas ons derhalwe nie as ons lees van vooraanstaande 
ingesetenes wat selfstandig te werk gegaan het by die vind van 'n 
geskikte onderwyser vir hulle kinders. So was dit dat die Onder
koopman, titulier, en Kassier Olof Godlieb de Wet in Julie 1792 
hom tot die waarnemende Kommissarisse Nederburgh en Frijkenius 
gewend het, en aan hulle te kenne gegee het hoedat hy ,nevens 
derselver ouders", die opvoeding van sy kleinkinders ter harte 
neem, en gevolglik in die vaderland laat omsien het na 'n persoon 
met die vereiste gedrag en bekwaamheid om genoemde jeug, onder 
die invloed van 'n voorbeeldige gedrag, in nuttige wetenskappe op 
te lei.20 Hy deel dan die resultaat van sy pogings mee. Nadat 
hy gelukkig hierin geslaag het en die dienste van Jacob Ziegler, 
geboortig uit Schaffhausen, bekom het, het hy, om die koste te 
help dra, as deelgenoot aangeneem die sedert oorlede gewese 
Kommissaris van Civiele- en Huweliksake Charles van Cohman, 
,die zig mede met de Educatie van twee kinderen had beswaard".21 

Vervolgens het hy aan sy gemagtigde, die Heer H. van 's 
Gravenweent, van Amsterdam, opdrag gegee om hom by Here 
XVII aan te meld om tot die oorkoms van Ziegler teen betaling 
van transport- en kosgeld verlof te vra. Ook Cohman het aan sy 
gemagtigdes, die heere Dutt en Seuns, van Amsterdam, gesklywe 
om sy oorvaart te bewerkstellig. 

Ziegler moes toe egter ondervind dat die heere Dutt en Seuns 
dit raadsamer geag het om hom daartoe as jong matroos by die 
Kompanjie te laat engageer. Hy het toe as sodanig sy reis op 
die skip ,Zaanstroom" hierheen aanvaar. Hierdie skip het 
ongelukkig gestrand op die Franse kus, en so het hy oorgegaan op 
die skip ,de Kaster", waarmee hy dan ook hier a~tngeland het. 

Nou was dit Olof de Wet se plig om toe te sien dat Ziegler 
andermaal uit die Kompanjiesdiens ontslaan word. Vandaar sy 

20 Sien Rekwest. van De ·wet aan Ned. en Frijk., Res. Pol. Raad 1792 III 
(10 Julie), C. 97, p. 822. 

21 Ibid . . 
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genoemde rekwest aan die Kommissarisse. Hy wys daarin hoedat 
Ziegler 'n man was ,van fatsoenlyke huyze geboortig .... wiens 
gedrag ook altoos, volgens onderscheidene getuygenissen daar 
meede heeft overeengestemd", dat hy hom ongeskik voel as matroos, 
en dat hy hom daarvoor aangemeld het eenvoudig omdat dit die 
enigste marrier was om sy doel te bereik.22 

De Wet gee verder te kenne dat dit hom erg sou spyt om hom 
as onderwyser te verloor, ,daar hij geen kans ziet, om zulx door 
het alhier heerschend gebrek aan bekwaame subjectten tot het 
formeeren van nuttige leeden voor de maatschappij op eenigerleij 
weijze te remedieeren".23 Derhalwe sy ,onderdanigst verzoek" 
dat dit die Kommissarisse mag behaag om Ziegler weer uit die diens 
te ontslaan, teen vergoeding van sy transport- en kosgeld hierheen 
en terugbetaling van die twee maande gasie wat hy geniet het, en 
hom dan hier te laat bly met die genoemde oogmerk. 

Die Kommissarisse het die advies van die Politieke Raad 
hieromtrent ingewin, wat geantwoord het dat sy versoek onder 
genoemde voorwaardes toegestaan mag word, ,uit aanmerking 
van 't gebrek het welk men hier steeds aan bequaame subjectten 
ter instructie der jeugd" ondervind, en aangesien Ziegler tog 
eint.lik met die doel hierheen gekom het ,om zig als informator t.e 
chargeeren" met die onderwys van De Wet se kleinkinders, en sy 
gedrag tydens sy verblyf sover ,irreprochabel" was.24 

Die Kommissarisse het met hierdie aanbeveling akkoord gegaan 
en aan die versoek van De Wet aangaande Ziegler voldoen, sodat. 
laasgenoemde kragtens 'n besluit van die Raad van 24 Julie 1792 
uit die diens van die Kompanjie ontslaan is mits dat aan die voor-
waardes voldoen word.25 · 

Alles was nou in die haak, en so kon Ziegler met sy onderwys 
'n aanvang maak. Vermoedelik het ook ander kinders behalwe 
die kleinkinders van De Wet van hierdie geleent.heid gebruik 
gemaak. Dat sy skool geen geringe rol gespeel bet aan die Kaap 
nog voordat die Latynse skool in 1793 t.ot. stand gekom het, getuig 
die bevindinge van Cornelis de Jong, wat. die Kommissarisse Neder
burgh en Frijkenius na die Kaap vergesel het. Nadat hy die 
toestand van die skole aan die Kaap, in die algemeen geneem, as 
ellendig bestempel het, praat hy met lof van die werk van 'n sekere 
Switser wat deur De Wet hierheen ont.bied is. Hy teken hier
omtrent aan: ,De Heer De Wet.h heeft. een Zwitser uit Europa 
als Gouverneur ont.boden, en deze geeft ook dageliks les aan de 
kinderen van den Heer Baumgart" .26 Daar best.aan geen t.wyfel 
dat die onderwysbedrywigheid van Ziegler hier bedoel word nie. 

22 Sien Rekwest van De Wet aan Ned. en Frijk., Res. Pol. Raad 1792 III 
(10 Julie), C. 97, p. 825. Ons het reeds daarop gewys hoedat verskeie persone 
op hierdie manier hulle passasie na die Kaap bekom het, en dan onmiddellik 
na hulle aankoms hier hulle ontslag geneem het om 'n ander ,beroep" te volg. 

23 Ibid., p. 826. 
24 Sien Res. Pol. Raad 1792 III (10 Julie), C. 97, p. 828. 
25 Sien ibid. (24 Julie), p. 1042. 
26 De Jong, C., Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, p. 83. Baumgart 

was, net soos De Wet, 'n gesiene inwoner van die Kaap. 
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Maar Ziegler sou hom nie beperk tot 'n gewone privaatskooltjie 
nie, maar was bestem om nog verdere bekendheid te verwerf op die 
gebied van die onderwys aan die Kaap. 

Kort nadat hy met sy privaatskool 'n aanvang gemaak het, 
het die reeds meervermelde Latynse skool van die Skolarche in 
1793 tot stand gekom. Ons het reeds verneem dat die Skolarche 
egter nie daarin geslaag het om ook 'n Franse Skool, soos hulle plan 
was, in die lewe te roep nie. Dit het dan ook die gewenste geleent
heid vir Ziegler geskep om homself as sollicitant by die Regering 
aan te meld, om nog altyd op die basis van 'n private skool, 'n 
Franse skool onder hom in die lewe te mag roep. Dat hy hierin 
die aanmoediging en die steun van verskeie gesiene ingesetenes 
van die Kaap, sommige waarvan selfs lede van die Politieke 
Raad was geniet het, sal weldra blyk. 

Vroeg in Maart 1794 dien hy gevolglik 'n rekwest by die Politieke 
Raad in waarin hy ,met verschuldigde eerbied" en as ,onderdanige 
en gehoorzaame dienaar" sy geneentheid te kenne gee om aan die 
hoofplaas 'n privaatskool op te rig vir 'n paar jongeliede, ten einde 
hulle te onderwys in die Nederduitse en Franse tale, ,mitsgaders 
in eenige nutte weetenschappen" .27 

Hierdie versoek van hom was vergesel van 'n ,plan" wat 
hy opgestel het van die manier waarop hy die skool wou inrig. 
Aangesien sy oogmerk met die oprigting van die Instituut ·was om 
,die kinderen dewelke hem zal werden aanbetrouwd, op te leiden 
tot nuttige Leeden van de Maatschappij ", het hy die goedkeuring 
van die Politieke Raad gevra om so 'n private skool te mag oprig.2s 
Aangesien }1i.erdie skool, oordelende volgens die geesdrif waarmee 
dit aangepak is en die kragtige ondersteuning wat dit van die 
kant van 'n genoegsame getal van die ingesetenes geniet het, na 
aile waarskynlikheid wel tot stand gekom het ooreenkomstig sy 
,plan", loon dit die moeite om hierdie ,Plan tot oprechting van 
een Privaat School voor Jonge Lieden van Fatsoen"29 van Ziegler 
enigsins op die keper te beskou. 

Nadat hy hierin daarop gewys het dat as aansporing vir hom 
gedien het die feit dat verskeie ouers reeds sedert 'n geruime t~d 
die wens uitgespreek het om aan hom hulle kinders toe te vertrou, 
maak hy sy planne openbaar om 'n private skool vir nie meer as 
omtrent twaalf jong kinders tussen 8 en 12 jaar oud op te rig, 
en wel onder sekere voorwaardes. In die eerste plek is hy van 
plan om die k.inders elke dag gedurende vyf uur lank ,met alle 
mogelijke vlijt en zorgvuldigheid" te onderwys, nie alleen in die 
Nederduitse en Franse tale nie, maar ook ,in de geographie, 
historie en in die eerste grondbeginselen der natuur- en wiskunde 

27 Rekwest van Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, pp. 690-
691 ; Bijlagen tot de Resolutien 1794, C. 215, pp. 21-22. 

28 Sien Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 691. 
29 Vir volledige ,plan", sien Bijlagen tot de Resolutien 1794, C. 215, pp. 

23-28; Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, pp. 691-695. 
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enz.", met die uitdruklike voorwaarde dat die ouers hom 'n voi
strekte en onbepaalde vryheid sal moet laat om daarin sy eie 
methode te volg, ,van welks gelukkigen uitslag hij reeds alhier 
voorbeelden kan aantoonen".30 Aangesien i.u hierdie instituut 
onderwys van 'n enigsins gevorderde aard gegee sou word, het hy 
van diegene wat daarvan gebruik wou maak, vereis dat hulle ten 
minste hulle moedertaal vaardig kan lees ,en tevens reeds in 
staat weezen iets dat hun dicteerd word, zonder voorschrift te 
kunnen schrijven".31 

Van die ouers sou verwag word om te sorg dat hulle kinders 
daagliks op die bepaalde ure, nl. in die oggend van 8 tot 11 en 
in die narriiddag van 2 tot 4 uur, by hom aan huis sal kom om die 
nodige onderwys in die bogenoemde tale en wetenskappe te erlang, 
en nooit sonder die dringendste redes hulle Jesse, hetsy gedeeltelik 
of heeltemaal, sal versuim nie. In so 'n geval sal hy glad nie kan 
instaan vir die gelukkige gevolge van sy ondenig nie, en liewer 
heeltemaal daarvan ontslae wil wees, ,als door zorgloosheid der 
geenen aan die de kinderen toebehooren, zijn Eer en crediet te 
verliezen" .32 Van sy kant het hy belowe om nie een van die 
genoemde ure te versuim nie, maar om elke dag sonder uitsondering, 
behalwe op Sondae en feesdae, sy onderrig te gee, ,zich echter 
het recht voorbehoudende van nu en dan een enkelde dag tot 
zijne uitspanning te neemen, het geen hem verstandige ouders. 
die de moeielijkheeden en zorgen, waarmeede de opvoeding der 
Jeugd, verzelt gaat, weeten te wardeeren, gaarne zullen toe
staan" .33 

Hy koester die verwagting dat die ouers wat hulle kinders 
aan hom sal toevertrou, nie die geringe koste sal ontsien om die 
nodige leerboeke so spoedig moontlik uit Europa te verkry nie, 
,daar een ijder we] weet, dat zonder dezelven een Leermeester, 
zo min iets rechts uitvoeren kan, als een kunstenaar zonder werk
tuigen" . 34 

Besonder verlig vir daardie tyd is sy opvatting omtrent die 
rol wat sla en ,andere geweldige middelen, waarmeede school
pedanten zich gemeenlijk ontzag en oplettenheid bij hunne leer
lingen zoeken te verwerven",35 in die onderwys behoort te speel. 
Volgens hom word hierdeur nie laasgenoemde doelwit bereik nie, 
maar gee dit dikwels veel meer daartoe aanleiding dat die jonge 
harte met haat en afkeer, sowel jeens die persoon van die leer
meester as teenoor die dinge wat hulle moet leer, vervul word. 
Hy stel derhalwe hieromtrent voor om ,aile diergelijke onnatuur
lijke dwinglandij" uit sy skoal te verban, ,en daar en tegen zijne 
discipelen liefde en cerbied jegens zijn persoon mitsgaders eene 

30 Plan van Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 692. 
31 Ibid . . 
"'Ibid., p. 693. 
33 Ibid. 
"Ibid. 
35 Ibid . • 
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welgeregelde eergierigheid trachten in te boezemen, als de eenigste 
en kragtigste middelen, om bij Jongelingen van een eedele inborst 
en onbedorven hart zijne Lessen te doen slagen".36 

Om die nuttige dryfveer van eergierigheid by die leerlinge 
gestadig gaande te hou, het by besluit om 'n soort van ,merite 
tafel" te gebruik, waarop hy daagliks ,de blijken van vlijt of 
onoplettenheid en stoutheid" sal aanteken. Van hierdie ,tafel'' 
sou dan aan die einde van elke week insae aan die ouers verleen 
word, wat bulle kinders dan t>elf daarvolgens sa.l kan beloon of 
straf. Ook het hy verwag, en dit selfs tot een van die eerste 
voorwaardes van sy akkoord gemaak, dat by nie alleen vrye toegang 
tot die huise van die ouers sal he nie, ,maar aldaar ook met alle 
de achting en beleefdheid, die een fatsoenlijk man toekomt, zal 
ontfangen worden'',37 sodat hy van tyd tot tyd met die ouers 
wat hulle kinders aan hom toevertrou het, die handelinge en 
gedrag van bulle kinders self sal kan bespreek, ,het geen veeltijds 
niet weinig tot wederzijdsche verligting in het zo moeielijk werk 
der opvoeding dienen kan" .38 Hy het dus geglo in 'n hartlike 
samewerking tussen ouer en meester. 

Maar Ziegler was ook nie daarop uit om deur groot getalle 
'n fortuin te maak nie en was steeds bedag op die voordeel van 
sy leerlinge. Vandaar sy eie aanbeveling om nie meer as sowat 
twaalf leerlinge in sy skool toe te laat nie. Van elkeen sou hy vir 
sy onderwys jaarliks in ontvangs neem 200 Ryksdaalders (Indiese 
valuasie), vooruitbetaalbaar in vier paaiemente. Dit sal die 
ouers vrystaan om hulle kinders enige tyd weer uit sy skool uit 
te haal nadat bulle hom drie maande vantevore van hierdie beoogde 
terugtrekking kennis gegee het. As bulle dit doen sonder om 
hom drie maande vooraf van hulle planne in kennis te stel, sal 
bulle verplig wees om aan hom vir nog 'n termyn van drie maande, 
te bereken vanaf die dag dat die leerlinge uitgeneem word, te 
betaal. · 

Almaal wat op hierdie voorwaardes vir een of meer kinders 
die akkoord wou aangaan, sou dit met bulle gewone handtekening 
moes onderteken, waarna Ziegler dan, as die gemelde getal vol is, 
'n geskikte en welgelee huis sou huur om so spoedig moontlik 
met die instituut 'n begin te maak. 

Dit was die verligte ,plan" waarvolgens Ziegler aangebied 
het om sy skool op te rig en te administreer. As ons dit in oenskou 
neem, sien ons al dadelik dat dit 'n besonder aantreklike voorstel 
was en veral die meer gegoede klas van die.inwoners van die Kaap 
goed te pas gekom het. Die vereiste skoolgeld was wei te hoog 
vir die gemiddelde man of vir die minder gegoede ouer. 

Dat daar egter 'n redelike aantal ouers onder die meer gegoede 
klas was wat so 'n instituut vir bulle kinders begeer het, getuig 

36 Plan van Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 693. 
37 Ibid., p. 694. 
38 Ibid. 
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die feit dat Ziegler blykbaar nie die minste swarigheid onder
vind het om sodanige ouers te vind om sy voorwaardes te onder
teken nie. So was hy in staat om reeds in Maart 1794 sy plan ter 
oorweging by die Raad in te lewer, nadat dit reeds onderteken 
was deur elf van die gesiene ingesetenes, verskeie waarvan toe 
op die Politieke Raad gedien het. Dit was ook onderteken deur, 
sover ons bekend, twee van sy vorige ,werkgewers", te wete 0. G. 
de Wet en J. P. Baumgard.39 Met hierdie omstandigheid as 'n 
baie sterk aanbeveling is sy voorstel op hulle sitting van 4 Maart 
deur die Raad behandel, nadat hy as sy oogmerk met die instituut 
aangegee het : ,de kinderen dewelke hem zal werden aanbetrouwd 
op te leiden tot nuttige Leeden van de Maatschappij ".40 

Soos te verwag, het die Raad nie sonder meer besluit om aan 
die versoek te voldoen nie. Dit was trouens die eerste versoek 
van 'n dergelyke aard wat by hulle ingedien is. 'n Deeglike bespre
king, volledig genoteer in die notule van die besprekings van die 
Politieke Raad, het gevolg. Tereg het Kommissaris Sluijsken, 
wat die leiding van sake op hom gehad het, die vraag geopper of 
die aard van die rekwest nie vorder dat dit gestel moes word in die 
hande van die Skolarche nie. Dit was ongetwyfeld 'n saak wat by 
hulle thuisgehoort het, maar aangesien die hele saak blykbaar 
gesmee was tussen 'n klompie van die invloedryke inwoners, sonder 
die medewete van die Skolarche, van wie hulle gevolglik nie veel 
te wagte was nie, is dit begryplik dat verskeie van die lede, die 
meeste waarvan reeds die plan van Ziegler onderteken het, betoog 
het dat dit nie nodig was nie. So was dit die heer Le Sueur se 
uitgesproke mening dat aangesien nog nooit voorheen die advies 
van die Skolarche gevra is in verband met die verleen van toe
stemming tot die oprig van Franse skole nie, hulle direkt op die 
versoek van Ziegler kon ingaan, sonder om eers die advies van 
die Skolarche in te win.41 Die Heer De Wet het getuig van sy 
gevoeligheid oor die swarigheid deur hom ondervind om die kinders 
soos dit behoort te laat onderwys en tot nuttige lede van die maat
skappy te vorm, en het daarop gewys dat tot op datum nog geen 
skool bestaan soos die een waart.oe nou verlof aangevra word nie. 
Hy het verder die aandag daarop gevestig dat hoeseer die ontwerp 
tot verbetering van die skoolwese in die algemeen en die oprigting 
van 'n publieke instituut in die besonder, soos deur die Skolarche 
beoog en deur die Regering gesteun en begunstig, ook tot die 
gewigtige , ,en voor alle rechtgeaarde ouderen zeer belangrijke 
Eindens zou kunnen strekken, het echter den Hemel was bekend 
wanneer dit instituut tot zodanige volkoomenheid zou kunnen 
worden gebracht" .42 As gevolg van hierdie versuim, en ook 
aangesien die skool waartoe nou verlof gevra word, ,niet als eene 

s9 Plan van Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 695. 
•o Rekwest Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 691. 
41 Sien Res. Pol. Raad 1794 I (4 l\iaart), C. 105, p. 696. 
42 lbid., p. 697. 
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publiecque maar als eene privaate school moest worden gecon
sidereerd", was ook hy van mening dat op die versoek ingegaan 
mag word sonder om eers berig daaromtrent van die Skolarche te 
vorder. 

Die heer W. F. van Rheede van Oudtshoorn was van gedagte 
dat aangesien die skool waarom Ziegler vra, .,niet tot preejuditie 
van de publiecque school konde strekken", sy versoek sou kon 
toegestaan word, enkel onder bepaling dat hy in sy skool geen 
Latyn mag onderwys. nie.43 Dit sou dan geen inbreuk op die werk 
van die bestaande Latynse skool kan maak nie. Deur die heer 
Brandt is ongetwyfeld maar 'n swak argument aangevoer ten 
gunste van die saak van Ziegler : Hy het nl. sy pleitrede vir die 
saak daarop gegrond dat die advies van die Skolarche nooit gevra 
is oor die oprigting van Franse skole nie, en meen dat sodanige 
advies net vereis word in geval van skole in .,de Hollandsche 
Spraak" .44 

Die heer Bergh het getuig van sy gevoelens .,dat dewijl het 
publiecque Institut nog niet tot stand was gebracht" en hy en 
baie ander ingesetenes hulle dus in 'n verleentheid bevind hoe om 
hulle kinders behoorlik te laat onderwys, hy van oortuiging was dat 
Ziegler se versoek toegestaan mag word, hoewel hy nie juis teen die 
idee gekant was om die rekwest in die hande van die Skolarche 
te stel om berig daaromtrent te doen nie.45 

Kortliks kom die saak dus hierop neer : Aangesien die Skolarche 
nog nie in staat was om hulle plan in verband met die oprig van 'n 
Franse skool aan die Kaap ten uitvoer te bring nie, en aangesien die 
skool van Ziegler nie inbreuk sou maak op die bestaande skole, 
veral nie op die Latynse skool nie, was die Raad van mening dat 
aan hom die gevraagde reg tot die oprigting van 'n skool verleen 
mag word. Aangesien sy inrigting as 'n privaatskool sou bestaan, 
en daar nog nooit vantevore die advies van die Skolarche gevra 
is in verband met die oprigting van Franse skole nie, was die meer
derheid van die Raad verder van mening dat sy versoek toegestaan 
mag word sonder om eers die Skolarche daaroor te raadpleeg. 

Ten spyte hiervan het Sluijsken by sy oortuiging gebly en 
verklaar dat hy hom nie kan vereenselwig met die gevoelens van 
die meerderheid van die Vergadering nie oor die wenslikheid al 
dan nie om die advies van die Skolarche oor die saak in te win. 
Hy het hom dus genoodsaak gevind om sy finale uitspraak tot 'n 
latere geleentheid uit te stel.46 

43 Sien Res. Pol. Raad 1794 I ( 4 Maart ), C. 105, p. 698. Ziegler het nl. in 
sy ,plan" dit terloops aangehaal dat as iemand in belang van sy studie 
van Frans ook onderwys in die grondbeginsels van die Latynse taal begeer, 
hy gewillig sou wees om hom behulpsaam te wees tydens ure buite die 
gewone tye van sy instituut. Sien sy .,plan" Res. Pol. Raad 1794 I (4 
Maart), C. 105, p. 692. 

44 Sien Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), C. 105, p. 698. 
45 Ibi.d., p. 699. 4G Ibid., p. 700. 
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Die Kommissaris het na sy eie goeddunke gehandel en kon 
reeds die dag na hierdie bespreking aan die Raad berig doen dat 
hy in sy hoedanigheid as Kommissaris van die Goewernement die 
rekwest van Ziegler aan die Skolarche oorhandig het, met die 
opdrag om aan hom mee te deel of daar volgens htille mening enige 
gegronde rede is waarom die rekwest nie toegestaan moet word nie, 
,ofte des noodzaaklijkheid zoude kunnen in twijffel trekken" .47 

Nie lank het die Skolarche op hulle antwoord op hierdie opdrag 
laat wag nie, want reeds op die l3de van die maand het hulle dit 
gereed gehad.48 Soos te verwag, was hulle· bevindings nie al te 
gunstig nie. 'n Plan tot die oprigting van 'n skool het dan ook 
heeltemaal sonder hulle tussenkoms byna tot uitvoering gekom, 
en dit nogal van 'n skool, die oprigting waarvan op hulle eie agenda 
gestaan het. 

In die eerste plek was hulle glad nie gediend met wat hulle as 
'n voorwendsel beskou het nie, nl. dat die skool van Ziegler sou 
kon deurgaan as 'n private skool. Teen hierdie benaming bring 
hulle beswaar in omdat dit nie voldoen aan wat hulle onder 'n 
privaatskool verstaan nie, te wete, ,sulk een school, het welk buiten 
de gewone muen gegeeven word, 6f door een publicq meester 6£ 
door iemand a..'lders die bij particulieren aan de huisen rondgaat" .49 

Dat 'n sodanige skool nie bedoel was nie, daarvan was hulle oortuig, 
· en wel omdat die toestemming van die Regering· daarvoor aangevra 

is. Hulle beskou dit dus bloot as 'n geprivilegieerde skool soos al 
die ander, met die onderskeid dat die getal van die leerlinge l?eperk 
sal word tot twaalf. 

Hulle was beslis van mening dat so 'n skool direkt tot nadeel 
sou strek van die reeds ,.in,train sijnde" skole. Verskeie skole, 
waaronder vry goeies was, het bestaan waarin die nodige onderwys 
in die Nederduitse taal bekom kon word deur ldnders tussen 8 en 
12 jaar. Ziegler meen ook tot sy aangebode onderwys in st.aat te 
wees, maar die Skolarche sou hulself eers daarvan wou oortuig deur 
'n ondersoek in te stel. Ook die Latynse skool sou volgens hulle 
deur so 'n skool nie bevoordeel word nie, soos reeds blyk uit die 
feit ,.dat door de praeceptor reeds geklaagd is dat deselve daardoor 
een en ander discipul stond kwijt te raaken".50 

Hnlle spreek verder hulle oortuiging uit dat die ,algemene 
plan tot verbetering van die skole" deur hulle opgestel waarskynlik 
as gevolg van so 'n stap meer sou ly ,als men in den eersten opslag 
wel denkt". Onder die intekenaars van die fonds was reeds 
sodaniges wat die mening uitgespreek het dat van die upenbare 
skole waarvoor hulle geld belowe het, niks sou kom nie, en dat dit 
dus nie nodig is om die rente op die kapitaal deur hulle belowe 
te betaalnie. Daar het volgens die Skolarehe selfs 'n gevaa1 bestaan 
dat sommige bulle geld sou terugeis. 

47 Res. Pol. Raad 1794 I (5 Maart),.C. 105, p. 757. 
48 Sien Brieven en RijlaJen van den Gornrnissaris A. J. Slnijsken I, V.C. 66, 

pp. 452-459. 
49 Ibid., p. 453. so Ibid., p. 454. 
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Die Skolarche kon ook nie die noodsaaklikheid insien om 'n 
man aan te stel om onderwys te gee in die vakke deur Ziegler 
aangebied nie. Hulle betoog dat daar selfs in Europa min kinders 
is wat op hulle 12de jaar al Wiskunde leer, en dat hulle nie hiermee 
'n begin maak voor hulle l5de of 16de jaar nie. Voor hierdie 
tyd leer hulle Rekenkunde, wat vir die Wiskunde 'n onontbeerlike 
voorstudie is, grondig, en dit kan hulle aan die Kaap by verskeie 
meesters leer. Ook met die ander vakke soos Natuurkunde, 
Geskiedenis en Geografie kan gevoeglik tot later gewag word, 
aangesien ook in Europa met betrekking tot Historic en Geografic 
die aanvanklike onderwys daarin, beperk word tot kort vrae en 
antwoorde ,dat meer geheugen dan oordeel is". As daar wel 
ouers hier was wat begeer het dat ook hier daarmee, sowel as met 
die wetemkappe, 'n begin gemaak moes word, dan was die Sko
larche gewillig om ,de facto" pogings in die werk te stel om daarin 
te probeer voorsien.51 

Minder maklik kon die Skolarche hulle verontskuldig aan
gaande die gebrek aan 'n skool waarin onderwys in die Franse 
taal kon ontvang word. Hieromtrent het hulle aangevoer dat 
daar genoegsaam geleentheid bestaan om by partikuliere persone · 
onderwys hierin te bekom, soos blyk uit die feit dat, allioewel hier 
nie so 'n skool bestaan nie, baie die taal tog in so 'n mate magtig 
is dat hulle in staat is om 'n hoek in die taal te lees en om met 'n 
Fransman goed oor die weg te kom. 

Verder vestig die skolarche die aandag daarop dat daar nooit 
genoeg aandag gegee kan word aan die manier waarop die jeug 
onderwys word nie. W aar Ziegler hier om die reg vra om te mag 
onderwys gee, maak hy geen melding, van 'n voorafgaande examen 
nie. By hulle het dan ook die vrae hulle voorgedoen: Wie het 
die ouers die versekering gegee dat hy die nodige ,capaciteijten" 
het ? En wie sal dit nagaan of hy die jeug al of nie behoorlik 
onderwys ~ Dit mag volgens hulle nie 'n onverskillige saak wees 
nie, aangesien die orders van tyd tot tyd duidelik vereis het dat 
niemand, selfs nie diegene wat by landliede gaan diens doen, as 
skoolmeester besig mag wees alvorens hy nie behoorlik ondersoek 
is aangaande sy bekwaamheid nie. Die algemene toesig oor die 
manier van onderwys berus dan ook by die Skolarche plaaslik. 
wat daarteen moet waak dat die jeug geen gevaar mag loop ,dat 
deselve eenige verkeerde sentimenten worden ingeboesemd strydig 
met den godsdienst en gezuijverde zeedckunde".52 In verband 
hiermee verklaar die Skolarche dat wat Ziegler betref, hulle ,so 
weinig in desselfs interieur bekend is, als andere die nu en dan uit 
deese en geene landen herwaarts koomen en die tot het onder
wijsen van kinderen begeerden geadmitteerd te worden" .53 

----
61 Sien Brieven en Bijlagen van den Commissaris A. J. Sluijsken I, V.C. 66, 

p. 455. 
62 Ibid., p. 457. 
63 Ibid . . 

R 
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Maar hulle was veral onthuts oor die skynbaar geringe rol 
wat Ziegler die godsdiens in sy skool sou laat speel. Hulle skrywe 
hieromtrent : 

,Kunnen "''Y ook niet ontveynsen dat het ons ten hoog
sten bedroeft heeft, te hebben moeten ontwaeren van hoe 
weinig belang gemelde de Ziegler de godsdienst voor zijne 
discipulen schijnt te agten, daer van het onderwys in deselve 
in zyn request, en gelyk men van ter zijde hoort ook in het 
plan dat de ouders geteekend hebben niet een enkeld woord 
gerept word, moet nu de godsdienstige onderrigting al agter 
staan voor eenige menschelijke weetenschappen, als natuur
kunde en geographic, of is er tijds genoeg als men die geleert 
heeft, om daa.r meede te beginnen ~"54 

So 'n handelwyse was nie in ooreenstemming met die groot op
drag dat die jeug al vroeg moes leer ,de eerste beginselen naar 
den eijsch van hunnen weg, als meede dat de vreeze des Heeren 
het beginsel is der wijsheid .... ". Hulle meen dus hierin 
hemelsbreed te verskil van die opvatting van Ziegler oor hierdie 
saak. 

In die laaste instansie spreek die Skolarche hulself vry van 
enige skuld te he aan die oorsaak wat aanleiding gegee het tot die 
versoek van Ziegler deurdat hulle nie gesorg het dat ,door anderen 
reeds in die tacken onderwijs gegeeven wierd". Niks het hulle 
mcer ,gesmert" dan dat hulle herhaaldelik teenstand ondervind 
het, en dit nogal van 'n kant waarvan hulle dit die minste verwag 
het. As dit nie die geval was nie, sou hulle dan ook reeds uit
voering kon gegee het aan hulle hele voorgestelde plan. Hulle voel 
dus daarvan oortuig ,,dat wie er ook eenig verwijt omtrend 
meriteerd, die nooyt met eenige gegrondheid aan scholarchen 
zal kunnen worden geimputeerd" .55 

Uit hierdie breedvoerige memorie van die Skolarche, waarin 
hulle van die geleentheid gebruik gemaak het om onomwonde 
hulle menings omtrent die versoek van Ziegler gerugsteun deur 
verskeie ouers uiteen te sit, is verder ook heelwat wys te word 
omtrent die toestand van die onderwys aan die Kaap in die 
algemeen en van die toestand en gees wat geheers het in die 
gewone laer skole in die besonder. Maar hieroor later. 

Baie duidelik is dit dat hulle die idee van 'n skool wat heelte
maal buite hulle jurisdiksie sou val vierkant bestry het. Hierdie 
handelwyse van hulle is dan ook maklik verklaarbaar. Immers, 
----------------

54 Sien Brieven en Bijlagen van den Commissar-is A. J. Sluijsken I, V.C. 66, 
p. 458. Hierdie weglating van enige vermelding in sake godsdiensonderwys 
is geen clenkbeeldige nie. 

55 Ibid., p. 459. Hierdie vertoog van die Skolarche is deur die volledige 
Kollege van Skolarche onderteken, te wete die fiskaal J. J. Rhonius us ver
teenwoordiger van die Politieke Raad, ,T. P. Serruricr en Chr. F. Fleek as 
predikante van Kaapstad, en H. G. de Wet as die dieil3doende burgerouderling. 
Ibid . . 
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dit sou nie strek tot uitbreiding van hulle mag, invloed en 
prestige nie ; inteendeel, die teenoorgestelde was moontllik. 

Nadat Kommissaris Sluijsken uit die mond van die Skolarche 
self te hore gekom het van die gebrek wat aan die Kaap bestaan 
het in die onderwys van ander vakke as lees, skrywe, rcken en 
die Nederduitse taal, was hy blykbaar meer genee om aan die 
versoek van Ziegler te voldoen. Op die sitting van die Politieke 
Raad van 21 Maart 1794 het hy aan laasgenoemde meegedeel 
dat hy, in antwoord op sy opdrag, van die Skolarche 'n rapport 
ontvang het. Hy deel verder mee dat die Skolarche van mening 
was dat daar reeds goeie skole waarin die Nederduitse taal, asook 
skrywe en reken geleer kan word aan die Kaap bestaan. Tog 
het dit duidelik geword dat dit ook nie minder waar is dat daar 
sover nog geen geleentheid bestaan vir diegene wat in die ,gepro
jecteerde" skool vir twaalf jongelinge ingeteken het, om hulle 
ldnders in die Franse taal, asook in die eerste beginsels vaon die 
Natuurkunde, Geskiedenis en Geografie te laat onderwys nie.s& 
Dit in aanmerking geneem, asook die deur hulself erkende onmag 
van die Skolarche om hulle plan omtrent die oprigting van 'n 
dergelyke skool, ten spyte van hulle herhaalde pogings uit te 
voer, het die Kommissaris, nieteenstaande dat die Skolarche 
dit afgeraai het, by die Raad aanbeveel dat Ziegler se versoek 
toegestaan moes word. Hy sou dan toestemming van die Regering 
kry om 'n skool te mag open volgens die plan deur hom voor
gestel, wat hy in stand sou mag hou totdat die Skolarche in staat 
sal wees om ter uitvoering van hulle plan 'n openbare Franse 
skool op te rig. Wel was hy gedagtig aan die beswaar deur die 
Skolarche geopper teen die gevreesde afwesigheid van godsdiens
onderrig in die voorgestelde skool, inaar hieromtrent het hy 
verseker gevoel dat diegene wat die plan van Ziegler onderteken 
het, die meeste waarvan lede van die Raad was, wel die nodige 
sorg sou dra dat die onderwys , ,in de principien van den gods
dienst, door deeze schikking geensints zal worden verwaarloosd".s7 

Soos te verwag, het die Raad hulle sonder meer volkome eens 
met die voorstel van die Kommissaris verklaar en is besluit om 
hulle toestemming aan Ziegler by resolusie vas te le.ss 

Al die struikelblokke wat hom in die weg gele het, was sodoende 
uit die weg geruim, en Ziegler kon ongehinderd, met die volle 
medewete en toestemming van hoer gesag, sy skool begin. Hoewel 
dit nerens vermeld staan nie,59 mag ons vermoed dat die skool 

66 Sien Res. Pol. Raad 1794 I (21 l\1aart}, C. 105, p. 852. 
57 Ibid., p. 8.54-. 
6s Ibid . . 
59 Hier stuit ons ongelukkig op 'n gehrek aan verdere positiewe gegewens 

oor die saak. Hierdie stilswye kan waarskynlik gedeeltelik daaraan toege
skrywe word dat ander ernstige sake, soos verdediging teen gevreesde moont
like aanva!le van huite af, die aandag in beslag geneem het. lets meer as 'n 
jaar nadat Ziegler vm:lof gekry hot om sy skool op te r1g, het die Kaap dan 
ook van ,1neesters" \"erander. 
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wel tot stand gekom het ; alle aanduidings wys in daardie rigting : 
die geesdrif wat daar sowel by Ziegler as by die ouers bestaan het, 
en veral die feit dat toe hy sy plan by die Regering ingedien het, 
dit reeds onderteken was deur 'n genoegsame getal welgestelde 
ouers wat nie aileen begerig was om van sy dienste gebruik te 
maak nie, maar deur hulle ondertekening van die ,plan" hulle 
ook gereed verklaar het om sy voorwaardes te aanvaar en hulle 
verbind het om dit van hulle kant na te kom. 

* . * * * * 
Dit is duidelik dat ons in sowel die geval van die Militaire 

Skool as van die privaatskool van Ziegler met twee uitsonderings
gevalle te doen het. Hulle is as sodanig beskik deur die manier 
waarop hulle tot stand gekom het, die manier waarop hulle beheer 
is en die vakke wat daarin onderwys is. Beide het ontstaan buite 
die bedrywighede van die Skolarche om-die eerste bloot as 'n 
regeringsaak, en die ander as gevolg van die bemoeiing van 'n 
klompie ouers wat die onderwys van hulle kinders besonder ter 
harte geneem het. So ook is die onderwysers in al twee die gevalle 
sonder die tussenkoms of goedkeuring van die Skolarche aangestel. 
I..aasgenoemdes het ook geen beheer gehad oor een van die twee 
inrigtings nie ; die eerste het as 'n regeringskool direkt onder die 
kontrole van die Politieke Raad gestaan, terwyl die ander een as 
'n private skool slegs onder die toesig van die ouers wat daarvan 
gebruik gemaak het, gestaan het. In altwee is, in teenstelling 
met die gewone openbare laer skole aan die Kaap, vakke onderwys 
wat nie op die leerplan van hierdie skole 'n plek ingeneem het nie. 
Opvallend is die verskynsel dat Frans nou deur ver::;keie persone 
as 'n wenslike skoolvak beskou is. Dit sou wel gedeeltelik toe
geskrywe kan word aan die invloed van die Franse vloot wat 
gedurende enige jare aan die Kaap vertoef het, en was ook sekerlik 
nie strydig met die algemene gees van die tyd waarvolgens kennis 
veral van die Franse taal ongetwyfeld as 'n uiting van maatskaplike 
verfyning beskou sou word. 

Treffend in verband met, hierdie twee inrigtings is die afwyking 
gemaak van die tradisionele plek wat die godsdiensonderwys 
ingeneem het. Aangesien beide skole by toelating reeds 'n mate 
van kennis van sekere vakke vereis het, kan hulle gevoeglik as 
twee soorte van ,hoer skole" beskou word. 
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HOOFSTUK XIX. 

VERDERE ON·DERWYSINRIGTINGS. 

ONDERWYSERS EN ONDERWYS IN DIE GEWONE LAER 
SKOLE. 

Gedurende die ja.re onder behandeling het ons dan kennis 
gemaak met drie besondere skole, te wete die Latynse Skool wat 
in September 1793 deur beywering van die Skolarche tot stand 
gekom het met Van Baak as eerste praeceptor, die Militaire Skool, 
'n regeringskool, wat 'n kortstondige bestaan van enkele jare 
geniet het tot Oktober 1790, en die Franse Privaatskool van Ziegler 
wat vermoedelik vroeg in 1794 met medewete en goedkeuring van 
die Regering geopen is. 

Hierdie drie inrigtings, waar ietwat gevorderde onderwys 
gegee is, het staat gemaak op voorbereidende onderwys wat reeds 
in ander skole gegee is. Soos ons reeds by die behandeling van 
ons tweede periode gesien het, het dergelyke voorbereidende laer 
skole wel in Kaapstad bestaan. Na 1782 het hierdie skole dan ook · 
bly voortbestaan. Hoewel dit nie moontlik is om die geskiedenis 
van die afsonderlike laer skole wat voor 1782 ontstaan het, volledig 
na te gaan nie, verneem ons tog soms van hulle uit die officiele 
bronne, waaruit genoegsaam vasgestel kan word dat sommige na 
'n korter of langer tyd opgehou het om te bestaan, terwyl ander ook 
gedurende hierdie periode bly voortbestaan het. So verneem ons 
dat George Knoop wat in 1779 in die Kaap so 'n gewilde skool 
bedien het dat hy daarin 136 leerlinge gehad het, in 1785 sy werk 
daarin gestaak het en as voorleser-skoolmeester na Stellenbosch 
vertrek het.1 Petrus Johannes Meijer word nog in 1785 as skool
meester vermeld.2 Van Daniel Dureng, wat net soos Knoop en 
Meijer in 1778 'n openbare skool aan die Kaap waargeneem het, 
verneem ons dat hy in hierdie hoedanigheid bedrywig was selfs 
tot na 1796. In September 1795 vind hy homself naamlik genood
saak om die Kerkraad mee te deel dat weens die destydse ,staat 
van offensive handeling" van die Engelse nasie aan die hoofplaas 
gepleeg, baie van die ingesetenes, uit vrees dat hulle aan die dis
kresie van die ,woedende" vyand oorgelaat sal word, met kinders en 
al die wyk landwaarts-in geneem het. Hy was gevolglik buite 

1 Sien Notulen Ke1·kr. Stellenbosch 1755-1804 (24 April 1785), III. Oor 
hom later meer ! 

• Sien Rea. Kerkr. Kaapstad 1782-1791 (3 Jan. 1785), K.R. 8, p. 98. 
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staat geraak om met sy skool 8008 voorheen voort te gaan, en ver
soek derhalwe die Kerkraad om, tot ,replacement" van die skade 
wat hy aldus ly, 'n ,demogament" te mag ontvang.3 Die Kerkraad 
was hom goedgesind en het ingewillig om aan hom weens sy groat 
huisgesin 10 Rds. per maand te betaal totdat sy skoal weer sy 
normale gang son kon gaan ;4 'n ondersteuning wat hy dan ook 
geniet het tot in Januarie 1796, toe hy weer in staat was om as 
skoolmeester 'n bestaan te maik. 5 

Begryplik is natuurlik dat sommige nuwe onderwysers gaande
weg opgeneem is in skole waar die ou onderwysers om een of ander 
rede, hetsy weens afsterwe, vertrek of andersins, hulle onderwys
bedrywighede gestaak het. Daarom kom ons die name van 
verskeie tee wat ook gedurende hierdie tyd langs die gebruiklike 
manier onderwysreg ontvang het. 

In Junie 1784 was 'n sekere burger Willem Fredrik ter Horst 
genee om die jeug plaaslik te onderwys in lees, skrywe, cyfer en die 
gronde van die Christelike Gereformeerde geloof-'n geneentheid 
wat hy in dieselfde maand aan die Politieke Raad bekend gemaak 
het, met die versoek dat hom verlof verleen mag word om aan sy 
begeerte te voldoen.6 Soos gebruiklik het die Raad goedgevind 
om sy versoek te stel in hande ,van den Heer Commissaris Politicq 
Pieter Hacker, mitsgaders de Eerwaerde predikanten der Hervormde 
Gemeinte hier aan Cabo en den thans burgera weegen fungeerenden 
ouderling, ten einde in derselver qualiteit as Scholarchen" hom te 
ondersoek en berig te doen. 7 Laasgenoemde liggaam was tevrede 
met sy bekwaamheid, met die gevolg dat hy op 7 September as 
onderwyser toegelaat is. 8 Hy was egter nog geen vier jaar besig 
nie toe sy betrekking vakant gera.ak het weens sy plotselinge dood. 9 

Dit het vir Nicolaas Hendrik de Bruijn van Amsterdam, wat as 
botteliersmaat in 1785 hier aangeland het, in die geleentheid gestel 
om homself aan te meld as sollicitant vir die vakature.10 Weens 
die gebrek aan ander bekwame persone onder di0 burger-ingesetenes 
om hierdie belangryke werk in die plek van Ter Horst te verrig, 
is hy daartoe aangeneem en het hy ook burgervrydom verkry, 
nadat hy behoorlik deur die Skolarche ondersoek en bekwaam 
gevind is.11 Ook hy het die skool bedien tot aan sy dood vroeg 
in 1790.12 Maar dit wil voorkom asof daar min of meer altyd mense 
was wat begerig was om hierdie klas van skole waar te neem. 

3 Sien Re8. Kerkr. Kaapstad 1791-1802 (7 Sept. 1795), K.R. 9, p. 159. 
• Ibid. 
5 Ibid. (4 .Jan. 1796), p. 168. 
6 Sien Requesten 1784, C. 281, No. 70. 
7 Res. Pol. Raad 1784 (29 .Junie), C. 76, p. 470. 
s Ibid. (7 Sept.), p. 565. 
9 Sien Requesten 1788, C. 285, No. 87. 
10 Ibid . . 
11 Sien Requesten 1788, C. 285, No. 87 (Exh. 13 .Junie). 
12 Sien Rekwest. van Zwartzenberg, Res. Pol. Raad 1790 I (16 Febr.), 

c. 87, p. 207. 
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Ook hierdie slag het hom al gou as opvolger van De Bruijn voor
gedoen 'n sekere soldaat, George Anthonij Zwart.zenberg, wat 
homself by die Politieke Raad aangemeld het in die volgende 
bewoordinge : 

.,George Anthonij Zwartsenburg13 neemt de vrijheid 
Uwe Edele Gest. en E. Achtbn in allen eerbied te kennen 
te geeven: 

Dat nadien onlangs door het overlijden van den burger 
de Bruin aan dien door U W el Ed. . . . . . zedert eenige 
jaare meede is gepermitteerd geworden, het houden van een 
publicque school, tot onderwijzing der Jeugd desselvs plaats 
is komen te vaceeren, zoo neemt hij bij deeze eerbiedig de 
vrijheid U Wel ..... te solliciteeren, hem insgelijks tot 
't houden van een publicque school gDf~dgunstig permissie 
te willen verleenen" .u 

Ook hierdie rekwest is aan die Skolarche opgedra met bevel om 
die nodige ondersoek in te stel.15 Die sollicitant is gevolglik 
deur hulle ondersoek ten opsigte van sy bekwaamheid om onder
wys te gee in die gebruiklike vakke, te wete, lees, skrywe, reken 
en godsdiensonderrig. Hierin het hy egter nie die gewenste 
genoee gegee nie, .,als zijnde voor al in de Reekenkunde wat zwak 
bevonden . . . . ".16 Hy het egter bel owe om homself hierin 
.,op het sterkste te zullen oeffenen", met die gevolg dat die Sko
larche aanbeveel het dat hy provisioneel toegelaat moet word, 
en wel vir een jaar, .,om ingevallen zijne vorderingen in dien tak 
van letter oeffeningen nader zullen zijn gebleeken, hem als dan 
daarin te laaten continueeren", dog ingeval hy hieraan nie voldoen 
nie, hierdie vergunning ingetrek moet word, waaromtrent hulle 
as Skolarche die Raad nadat die tyd verstreke is, in kennis sal 
stelP Die Raad was nie ongenee om hom 'n kans te gee nie, 
en so is sy versoek op 20 April 1790 toegestaan op die voorwaardes 
soos deur die Skolarche aanbeveel.1 8 Nadat hy vir meer as 'n 
jaar hiermee besig was, hoor ons weer van hom. In November 
1791 het hy versoek om uit die diens van die Kompanjie met 
verlening van burgerreg ontslaan te word, 'n versoek wat hom 
ook die slag toegestaan is, .,uit aamnerking dat men hier gewoon
lijk zeer verleegen is om Sujetten die eenige bekwaamheid tot 
het schoolhouden bezitten, en den Suppliant in dit zijn nieuw 

I . 

13 Die spelling van die naam hier verskil vim die by die ondertekening 
van die rekwest. 

14 Res. Pol. Raad 1790 I (16 Febr.), C. 87, p. 207. Ons citeer hier doel
bewus enigsins volledig om by wyse van 'n voorbeeld die gebruiklike bewoor
ding van so 'n versoek aan te dui. 

15 IMd., p. 208. 
16 Rapport Skolarche 14 April 1790, Res. Pol. Raad 1790 I (20 April), 

c. 87, p. 566. 
"Ibid., p. 567. 
18 Sien Res. Pol. Raad 1790 I (20 April), C. 87, p. 568. 
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beroep intusschen goed genoegen komt te geeven . . . . ".19 

Teen die einde van 1793 het hy om redes ons nie bekend nie sy 
onderwyswerk aan die Kaap gestaak en na Batavia vertrek.20 
So het dit gekom dat 'n sekere onder afgeskrewe gasie gestelde 
matroos, Jan Jacob van Zulk,21 hom in December van laasge
noemde jaar by die Politieke Raad aangemeld het om as die op
volger van Zwartzenberg te mag optree.22 Hiertoe is hy deur 
die Raad verlof gegee23 nadat die Skolarche hom ondersoek het 
en berig gedoen bet dat bulle hom taamlik bekwaam bevind tot 
die werk van sy begeerte, en dat hy boonop van 'n baie goeie 
gedrag skyn te wees.24 

Tot sover die lotgevalle van hierdie een openbare laer skool 
en van die onderwysers wat agtereenvolgens daarin diens gedoen 

· het. Maar daar is nog 'n paar ander van die laer skole wat onder 
ons aandag gekom het. 

In Februarie 1790 het 'n sekere burger Cornelis de· Kok die 
Politieke Raad om onderwysreg versoek ,vertrouwende daardoor 
een genoegzaam middel van bestaan tot subsistentie van zijn 
huishouding te zullen erlangen" .25 Volgens Raadsbesluit van 16 
Februarie is sy versoek ter oorweging by die Skolarche aanbeveel,26 
wat dan ook sonder aarseling meegedeel het dat hulle hom ge
examineer het en wel in staat gevind het tot , ,het leeren en onder
wijzen der jeugd" en om as skoolmeester ter plase te mag fungeer.27 
Dit is hom gevolglik vergun.28 Van hom verneem ons niks verder nie. 

Ook Johan Mathias Sekler, 'n soldaat in diens van die Kom
panjie, was in 1790 genee om as onderwyser in Kaapstad werksaam 
te wees, en het die Politieke Raad van hierdie begeerte ver
wittig.29 Die Skolarche het hom gevolglik geexamineer ,wegens 
deszelfs bekwaamheden om als schoolmeester te kunnen fun
geeren", en hieromtrent meegedeel dat hy by die examen blyke 
gegee het ,dat dezelve tot het leeren en onderwijzen der Jeugd 
vrij wel in staat is" om, onder die ,welbehae" van die Regering, 
,als ordinair schoolmeester ter deezer plaatse te kunnen ageeren" ,30 
sodat sy begeerte hom dan ook wel toegestaan is.31 Ook van 
sy bedrywigheid as onderwyser verneem ons niks verder nie. 

19 Res. Pol. Raad 1790 V (11 Nov.), C. 94, p. 91. 
20 Sien ibid. 1793 V (10 Dec.), C. 104, p. 602; ibid. (27 Dec.), C. 104, p. 828. 
21 Ook gespel Van Sulik, sien Res. Pol. Raad 1793 V (27 Dec.), C. 104, p. 827. 
22 Sien Res. Pol. Raad 1793 V (10 Dec.), C. 104, p. 602. 
23 Ibid. (27 Dec.), p. 828. 
24 Sien berig Skolarche 20 Dec. 1793, Bijlagen tot de Resolutien 1793, C. 212, 

p. 1097. 
25 Rekwest Kok, Res. Pol. Raad 1790 I (16 Febr.), C. 87, p. 206. 
26 Res. Pol. Raad 1790 I (16 Febr.), C. 87, p. 208. 
27 Sien Rapport Skolarche 14 April 1790, ibid. (20 April), p. 565. 
28 Ibid., p. 568. 
29 Sien Requesten en 21Iem.orien 1790, C. 287, No. 126; Res. Pol. Raad 1790 

I (23 Junie), C. 87, p. 1172. 
30 Rapport Skolarche 27 Julie 1790, Res. Pol. Raad 1790 II (28 Sept.), 

c. 88, p. 814. 
31 Sien Res. Pol. Raad 1790 II (28 Sept.), C. 88, p. 815. 
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Van nog twee onderwysers uit hierdie tyd verneem ons enkel 
dat aan hulle die reg verleen is om openbare skole waar te neem, 
sonder om enigiets verder van hulle te hoor. Die eerste is die 
sieketrooster Hermanns ter Smitten, wat met die Kompanjieskip 
,de Valk" hier aangeland het en die Regering in December 1790 
versoek het om onderwys te mag gee in die skool, toe vakant, 
en tot dan waargeneem deur Jacob Jobje.32 Die tweede was 
die burger Johannes Cornelis Hugo, wat in September 1794 die 
onderwysreg aangevra het.33 In die geval van beide is aan hulle 
begeerte voldoen nadat hulle deur die Skolarche daartoe geskik 
gevind is.34 In die geval van Ter Smitten het byna 'n jaar ver
loop alvorens die Raad pesluit het om hom, op sy verdere versoek, 
uit die diens van die Kompanjie te ontslaan ,en tot burger aan 
te stollen", met die vergunning om plaaslik as skoolmeester te 
mag fungeer .35 

Uit hierdie behandeling van enige besonderhede rakendc die 
onderwysers in die openbare laer skole vloei een en ander voort 
wat verdere aandag vorder. 

Hieruit het ons verneem wat die vroeere beroep was van die 
ag persone wat gedurende die jare 1782-1795 die reg verkry het om 
onderwys te gee in laer skole aan die Kaap. Ons merk op dat drie 
aansoek gedoen het in hulle kapaciteit as ,burgers", twee as soldate, 
een as matroos, een as bottelier en een as sieketrooster in diens 
van die Kompanjie. Vir almaal egter wat dit nog nie besit het 
nie, het die verkryging van onderwysreg gepaard gegaan met 
die bekoming van burgerskap nadat hulle uit die diens van die 
Kompanjie ontslaan is. 

Die leerplan wat hierdie skole destyds aangebied het, was 
intussen nie die minste verruim nie. Al ag die onderwysers, 
sonder 'n enkele uitsondering, het slegs aangebied om onderwys 
te gee in lees, skrywe, reken en godsdiensonderrig. Vaardigheid 
hierin was dan ook die enigste vereiste vir kandidate wat van plan 
was om as onderwysers 'n bestaan te maak. Dat die Skolarche 
dit as 'n minimumvereiste by hulle ondersoek gestel het, getuig 
die geval van Zwartzenberg, wat hulle nie heeltemaal kon bevredig 
omtrent sy bekwaamheid in die rekenkunde nie, en gevolglik slegs 
provisioneel toegelaat is. Tog het dit hom blykbaar nie juis 
swaar geval om ook permanent toegelaat te word nie. Dat in 
hierdie skole geen onderwys gegee is in enige vak behalwe genoemde 
vakke nie, word officieel bevestig deur die Skolarche in hulle reeds 
genoemde rapport oor die skema van Ziegler. Hierin het hulle 
geredelik erken dat aan die Kaap geen enkele laer skool bestaan 

32 Sien Res. Pol. Raad 1790 III (15 Dec.), C. 89, p. 1322. 
33 Sien ibid. 1794 III (17 Sept.), C. 107, p. 34. 
34 Sien ibid. 1791 V (18 Nov.), C. 94, p. 175 en ibid. 1794 III (15 Okt.), 

C. 107, p. 278; Brief van Skolarche 13 Okt. 1794, Bijlagen tot de Resolutien 
1794, C. 218, p. 43. 

86 Sien Res. Pol. Raad 1791 Y (18 Nov.), C. 94. p. 175. 
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waarin die kinders van die ouers wat Ziegler se ,plan" onderteken 
het, onderwys kon ontvang in die vakke deur hom aangebied nie. 
Uit hierdie rapport het genoegsaam geblyk die Jeemtes wat in die 
onderwys van hierdie skole bestaan het. Tog was die Skolarche 
met hierdie toestand van sake heeltemaal tevrede gewees. Geen 
wonder dat DeJong in 179336 omtrent hierdie skole en die opvoeding 
aan die Kaap in die algemeen die volgende ongunstige uitlatings 
gemaak het nie : 

,Met dit al is de opvoeding aan de Kaap nog altijd deerlijk 
ten achtere . . . . De Scholen zijn aan. de Kaap nog altijd 
in een ellendigen toestand ; en al waren ze ook beter ingerigt, 
zoo zoude toch het onderwijs niet veel wortel vatten, nadat 
de kinderen tot hun zevende of achtste jaar bedorven zijn 
geworden". 37 

Hy dink hier nl. aan die verderflike gewoonte van die ouers om 
hulle kinders van jongsaf aan die sorg van slavinne oor te laat. 
Maar luister hoedat hy vir ons verder die vrugte van die onderwys 
in hierdie skole beskrywe :38 

,Jongelingen en meisjes worden derhalwe meestal trotsch, 
verwaand, vol van zichzelven en ledig van denkbeelden ; 
zij worden ru van zeden, bezitten geene de minste kieschheid 
en vergeven niet ligt, wanneer de haat zich eenmaal bij hen 
gezet heeft". 

Voeg non nog hierby die bevinding van Percival om trent die kinders, 
nadat hy een en ander meegedeel het oor die swak gehalte van die 
onderwysers ;39 

,The Children both male and female are remarked for their 
beauty ; the boys whilst at that age seem to possess a vivacity 
and talent which, if properly attended to, might lead to 
very different habits, and a very different display of abilities 
from that which they afterwards exhibit in a maturer age. For 
want of a liberal and proper education, their course from infancy 
to manhood seems an uninterrupted course of degeneracy". 

Hoewel 'n mens hierdie berigte krities moet opneem, is hulle tog 
seker nie van alle waarheid ontbloot nie, veral as ons daaraan dink 
dat meestal as onderwysers gebruik is burgers of selfs gewese 
matrose en soldate40 wat in die meeste gevalle seker maar min 
bekwaamheid daartoe besit het. 

36 Dit is duidelik dat hy in die jaar 1793 die hier volgende bevindings 
neergeskryf het, want hy praat o.a. van 'n Latynse Skool wat weldra opgerig 
sal word, en ons het reeds gesien dat hterdie skool tot stand gekom het in 
Augustus 1793. 

37 De Jong, C., Rei:en naar de Kaap de Goede Hoop, p. 83 . 
. 38 Ibid . . 
aa Percival, P. C., The Cape of Good Hope, p. 280. 
40 Ons wil hier egter by herhaHng tot versigtigheid aanrnaan orntrent die 

rnoonthke gevolgtrekkings wat uit die benaminge ,soldate" en, matrose" 
kan gernaa.k word. 
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DIE KERKSKOLE. 

Ons het reeds in 'n vorige afdeling daarop gewys dat. behalwe 
die gewone laer skole, aan die Kaap ook nog 'n laer skool bestaan 
het wat ten nouste aan die kerk verbonde was, en wat hoofsaaklik 
gestrek het ten dienste van minrlerbevoorregte kinders wat van 
die kant van die Diakonie en onder hulle direkte toesig onderwys 
ontvang het. Soos aangetoon, is as onderwyser in hierdie skool 
meestal gebruik die sieketrooster of voorleser, hoewel dit egter nie 
konsekwent nagekom is nie. Dit is uit hierdie skool dat die 
krankebesoeker Agterman. soos reeds actngetoon, in 1776 as rlia
konie:;:koolmeester sy ontslag gegee is, en a,s sy opvolger aangestel 
is 'n burger Albert Joosten. wat in 1 i96 nog as sodanig bedrywig 
was. 

Tydens diE' jare hier onder behandeling bet egter 'n tweede en 
dergelyke kerkskool in Kaapstad ontstaan. Dit was die skool 
wat verbonde was aan die I.utherse gemeente. Na herhaalde 
mislukte pogings om 'n afsonderlike predikant te mag besit, en 
nadat Martin Melck in 1774 'n kerkgebou laat optrek het en aan die 
Lutherane geo;kenk het, het hulle in 1778 en 1779 agtereenvolgons 
nogeens hulle versoek om deur 'n eie predikant hedien te mag word, 
by die Regering herhaal. Die slag het hulle succes behaal en is 
hulle wens toegP-staan, op voorwaarde dat dit nie die minste o11koste 
vir die Regering moes meebring nie. So het dit gekom dat hulle 
op die 22ste November 1780 hulle eio predikant in die persoon 
van ds. Andreas Kolver kon verwelkom, en dat nog in die volgende 
maand alles in verband met die stigting van die gemeente in die 
haak was.41 

Soos te verstaan, was die lidmate, wat uit 'n ruime getal bestaan 
het, al gou begerig om bulle eie kerkskool waarin hulle kinders 
ooreenkomstig hulle eie godsdienstige oort.uigings en gebruike 
opgevoed kon word, te besit. Dit was dan ook die uitgesproke 

• begeerte van die grootste gedeelte van die lidmat.e reeds by die 
stigting van die gemeerite, nl. dat. 'n geskikte persoon mag aangestel 
word ,tot het houden van een lees- en schrijf school".42 Dit iR 
gevolglik haas onverstaanbaar dat· hulle Kerkraad vir ongeveer 
vier jaar met die sartk getalm het. Eers in November 1784 het 
genoemde Kerkraad 'n versoekskrif aan die Politieke Raad gestuur 
waarin bulle daarop gewys het dat aan die Lut.herse Gemeent.e in 
Batavia reeds by resolusie van die Hoe Regering daar van 29 Julie 
1746 vergun is om 'n eie skool te mag hC, en gevolglik gevra het 
dat dieselfde hulle mag toegestaan word.43 Aangesien dit in Batavia 
dus reeds toegelaat was, het die Politieke Raad geen beswaar 

41 Sien Thea!, Hist. of S.A. bef. 1795, III, pp. 229-230; De Wet, J., 
Belcnopte Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerlc a.an de Kaap de Goede Hoop, 
pp. 73-75. 

42 Res. Pol. Raad 1784 (9 Nov.), C. 76, p. 608. 
43 Ibid . • 
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daarteen gemaak nie en bulle versoek goerlgunstiglik t.oegestaan.44 

So het in 1784: tot stand gekom 'n tweede kerkskool aan die Kaap. 
Ons verneem nie of die Lutherane as onderwyser hierin gebruik 

gemaak het van 'n kerldike a.mbtenaar nie; wel was hy 'n lidmaat. 
van hulle eie kerk.45 

Van hierdie skool het vermoedelik gebruik gemaak kinders van 
behoeftige ouers van die Lutherse Gemeente, asook kinders van 
welgestelde lidmate, teen die betaling van die gebruiklike maande
likse skoolgeld. 

PRIV AATSKOLE. 

Behalwe die behandelde openbare skole, wat almaal hulle werk 
gedoen het met die medewete en toestemming van die Regering, 
is gedurende hierdie jare ook nog heelwat gedoen aan privaat
onderwys. Ons dink in die eerste instansie aan die skool sedert 
1794 deur Ziegler waargeneem, meer in die besonder m"'t die oog 
op onderrig in die Franse taal. Hierdie skool moet egter as 'n 
uitsonderingsgeval beskou word aangesien dit nie voldoen aan die 
gewone vereistes wat ons aan hierdie soort van skole stel nie, daar 
dit bestaan het met die medewete en goedkeuring van die Politieke 
Raad. Dit verskil van die openbare skole egter daarin dat die 
onderwyser nie op die gebruiklike marrier, nadat hy deur die 
Skolarche ondersoek is, toegelaat is nie, maar selfs ten spyte van 
hulle teenstand. 

Die gewone klas van privaatskool het bestaan uit sodanige 
skole as wat deur die ouers se toedoen tot stand tekom het, 6£ 
deur saam te maak met ander om die daarmee gepaarde koste te 
bestry, 6f deur eenvoudig self 'n onderwyser in die huis op te neem, 
waar hy dan sy onderwyswerk feitlik as een van die familielede 
waargeneem het. Hierdie maatreel is soms as 'n noodmaatreel 
geneem deur ouers wat die onderwys van hulle kinders besonder 
ter harte geneem het, en wat financieel da.artoe in staat was om 
'n private meester te bekostig. Hiertoe is gewoonlik geen verlof 
van die kant van die regering aangevra nie. Die beste voorbeeld 
van so 'n skool bied weer die geval van die meergemelde Ziegler, 
wat soos ons reeds gesien het, speciaal met die doel in 1792 uit die 
moederland ontbied is deur die onderkoopman Olof de Wet in 
medewerking met nog ander ouers. 

Op 'n soortgelyke marrier as Ziegler het ook Francois Ageron 
in dieselfde jaar as huisonderwyser sy weg na die Kaap gevind. 
Johannes Hendrik Munnik, ,Ritmeester der Burger Cavallerij", 
het nl. aan die Kaptein-luitenant van die uit die Valsbaai ver
trekkende skip van die Kompanjie ,de Schelde", gevra om vir 
hom herwaarts oor te bring 'n man bekwaam om sy jong kinders, 

44 Res. Pol. Raad 1784 (9 Nov.), C. 76, p. 609. 
46 Ibid., p. 608. 
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die oudste waarvan pas nege jaar was, ,een goed onderwijs te kunnen 
geeven". Hy het aan die versoek voldoen deur genoemde Ageron 
in diens te neem as matroos vry van transport. Hierdie man het 
hom in Julie 1792 in die hospitaal in die Baai as ,impotent" 
bevind, en aangesien Munnik se kinders tot dan toe nog geen leer
meester gehad het nie, het hy die Regering versoek om, teen ver
goeding van al die onkoste wat teen Kompanjiesrekening aange
wend is as gevolg van sy oorkoms hierheen, Ageron, wat tog nie 
van plan was om in die diens van die Kompanjie te bly nie, te 
ontslaan, ,en hem te permitteeren zijn dienst als schoolmeester 
bij den supplt. waar te nemen" .46 Dit is toegestaan op voor
waarde dat die maandgelde wat Ageron ontvang het, terugbetaal 
en sy transport vergoed moes word.47 

Hierrlie geval is verder belangryk aangesien dit lig werp op 'n 
marrier van doen wat dikwels aangewend is, nl. om in diens van 
die Kompanjie te gaan as middel tot 'n doel. Ons het hier te doen 
met 'n huisonderwyser wat bloot staan om ten onregte deur sommige 
miskien as 'n gewese matroos bestempel te kan word. 

Nog 'n interessante geval van 'n privaatskool is die van Manancis 
Godschal, wat in 1782 as soldaat in diens van die Kompanjie hier 
aangekom het. Aangesien hy die gronde van die Franse taal 
magtig was, het hy al gou die geleentheid opgemerk dat hy 'n 
bestaan kan maak deur daarin onderwys te gee aan die Kaapse 
jeug. Hierin washy gelukkig, en so washy in staat om in Februarie 
1792 aan die Politieke Raad mee te deel dat hy die eer gehad het 
om van die kinders van die ,eerste liede" van die land te onderwys.48 
Omda t hy sodoende in staat gestel was om 'n bestaan te maak buite 
die diens van die Kompanjie, het hy derhalwe aangevra om onder 
afgeskrewe gasie gestel te word.49 Onthou sal word dat gedurende 
die tyd toe hy in 1792 die genoemde versoAk aan die Politieke 
Raad gerig het, die Franse skool van Ziegler nog nie bestaan het 
nie. Onder dit> vooraanstaande ingesetenes van wie hy in sy 
rekwest melding maak, het hulle heel waarskynlik ook bevind 
van die ouers wat la,ter die ,plan" van Ziegler onderteken het. 
Dit mag wees dat die Skolarche by hulle behandeling van die 
skema van Ziegler, waar hulle gepraat het van die moontlikheid 
om wel die Franse taal magtig te word sonder dat aan Ziegler 
toegelaat word om sy geprojekteerde skool te open, o.a. gemik 
het op die moontlikhede wat Godschal hierin gebied het. 

Dit is ons nie belwnd of Godschal sy onderwys gegee het in 
'n vertrek speciaal vir die doel gebruik, en of hy van huis tot huis 
gegaan het om sy leerlinge in hulle private woninge op afsonderlike 
tye te onderrig nie. Laasgenoemde is baie waarskynlik. Ons 
lees dan ook dat hierdie gewoonte, waarvan ons reeds melding 
gemaak het, nog altyd in swang was by sommige meesters. 

•o Re8. Pol. Raad 1792 III (27 Julie), C. 97, p. 1061. 
•1 Ibid., p. 1062. 
4S Sien Rekwest van Godschal, Bi}lagen tot de Resolutien 1792, C. 194, p. 39. 
49 Ibid . . 
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Beslis nie gunstig nie is Percival se mening omtrent hierdie 
klas van onderwyser in die algemeen waar hy omtrent hulle 
skrywe :60 

,The Schoolmasters, who attend the children at their 
parents' houses, are generally low, illiterate people, who have 
probably spent the greater part of their lives in carrying a 
musket, and whose knowledge extends only to a little reading 
and accompts." 

Ook die soldaat J ohan Mathias Sekler, met wie ons reeds 
kennis gemaak het as iemand wat in September 1790 op eie versoek 
toegelaat is om 'n openbare skool te mag open, was eers vir 'n 
geruime tyd besig as privaatonderwyser. Hy het dan ook die 
Politieke Raad in sy rekwest daarop gewys dat hy reeds sedert 
enige tyd bedrywig was met die onderwys van 'n paar kinders, 
en dat hy daarin deur aanwending van ywer en vlyt EO gelukkig 
geslaag het dat hy nie alleen die goedkeuring van die ouers, maar 
ook die van die Kerkraad weggedra het. 51 

Al die hiergenoemde gevalle van privaatonderwys was natuurlik 
onwettig, en die verklaring vir die feit dat daar nie ook gedurende 
hierdie jare teen hulle beswaar gemaak is nie, hetsy van die kant 
van die ·gepermitteerde skoolmeesters of van owerheidswee, moet 
alleen gesoek 'vord in die heersende gebrek aau leerkragte, wat 
hom veral in hierdie jare baie skerp laat voel het. Geen wonder 
dat sommige ouers wat daartoe in staat was om hierdie leemte 
te vergoed, hul toevlug genee'm het tot 'n verdere vorm van pri
vaatonderwys, nl. deur self die nodige onderwys aan hulle eie 
kinders mee te deel. Dit was b.v. die geval met Jacobus Johannes 
le Sueur, onderkoopman en lid van die Politieke Raad,62 Dit 
blyk egter dat hy dit gedoen het voordat die Latynse Skool aan die 

· Kaap gestig is.53 Dat hy dit nie gedoen het uit financiele oor
wegings nie, bewys die feit dat hy een van die ouers was wat ge
willig was om Ziegler se voorwaardes te aanvaar deur sy ,plan" 
te onderteken.64 Dat Le Sueur onder die geledere van die ouers 
was wat besondere aandag bestee het aan die opvoeding van hulle 
kinders getuig verder die feit dat hy in 1788 nie minder as twee 
seuns in die moederland op studie onderhou het nie.65 Verre
weg nie al die ouers, of miskien selfs nie baie van hulle, was 
financieel in staat om soveel onkoste te maak vir die opvoeding 
van hulle kinders nie. 

so Percival, P. C., op. cit., p. 280. 
51 Sien Requesten en Memor1'en 1790, C. 287, No. 126. 
52 Sien De Jong, C., op. cit., p. 83. 
53 Ibid . . 
•• Sien ondertekening ,plan" van Ziegler, Res. Pol. Raad 1794 I (4 Maart), 

c. 105, p. 695. 
65 Sien Res. Pol. Raad 1788 I (23 Jan.), C. 83, p. 144. 
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SLA WE-ONDERWYS. 

Maar ook rue slawe wat miskien die minder gelukkige deel 
van die Kaapse samelewing uitgemaak het, was intussen nie van 
alle voordele van die onderwys verstoke gewees nie. Waar ons 
verneem het dat in 1779 die gewone laer t~kole aan die Kaap ook 
naas die blanke kinderA besoek is deur 82 slawekinders, het ons, 
hoewel ons geen statistiese of ander gegewens dienaangaande 
in die onderhawige periode tot ons beskikking het nie, rede om te 
vermoed dat hulle nog steeds opgeneem is in die skole saam met 
die blanke kinders. Daar bet geen veranderde omstandighede 
intussen ingetree nie wat kon lei tot 'n verandering in die beleid 
wat hieromtrent in 1779 gevolg is. Ons word gesterk in ons 
vermoede waar ons in geval van een openhare skool, nl. die Kerk
skool deur George Knoop op Stellenbosch waargeneem sedert 
] 785, wei verneem dat dit toeganklik was vir blanke sowel as vir 
slawekinders. 56 

Middelerwvl het ook die skool wat in die slawelo!!e van die 
Kompanjie bestaan het en toeganklik was vir kinders vsowel van 
Kompanjie- as van hurgerslawe, en in 1779 besoek is deur 84 
slawekinders, bly voortbestaan. Van hierdie skool, wat onder die 
direkte toesig van die Kompanjie gest.aan het. het op 17 Janua.rie 
1794 gebruik gemaak 26 slawejongens en 21 ,,meijde", almaal 
onder die tien jaar oud, en almaal kinders van Kompanjieslawe.57 
Hoeveel kinders van burgerslawe nou in hierdie skool was, is nie 
vas te stel nie. 

Dat g~durende hierdic jaro ook voorsiening gemaak is vir die 
kinders van sla\ve op ander plekke soos, Stellenbosch en Draken
st.ein, het. ons so pas verneem uit die verwysing na die enigste open
bare skool op Stellenbosch Dat ook die koloniste nie altyd versuim 
bet om in hierdie behoeft.e van slawekinders te voorsien nie, deel 
Boreherds ons mee waar hy omtrent die goeie hehandeling van die 
slawe deur hulle base skrvwe: ,I have seen several of the latter 
nursed by the mistress ofthe house and treated precisely like her 
u\Yn children. In fact they had become almvst members of t.he 
family." 58 Waar van 'n dergelyke behandeling sprake is, kan ons 
vermoed dat die slawekinders ook saam met die kinders van die 
koloniste onderwys ontvang het., as hy nl. in stuat was om deur 'n 
private onderwyser in hierdie behoefte van sy eie kinders te voor
sien. GodsdiPnsonderwys sou hulle in sulke gevalle natuurlik ook 
nie ontsc word nie. Ook hieromtrent vertel Borcherds ons : ,I 
know, when yet. young, that religious instruction was given in the 
evening even to the slaves belonging to the household".59 

56 Sien BorchPrds, P. B., An Auto-biogmphical JYlemoir ..•. , p. 18. 
57 Sien ,Generale Lijst van alle s'Cornpagn;es Slaven", Res. Pol. Raad 

1794 I (17 .Jan.), C. 105, p. 204. 
ss Borcherds, P. B., op. cit., p. 198. 
•9Jhid., P· 1\17. 
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Nie veel is gedurende hierdie jare gedoen om dPur onderwys of 
andersins die ander seksies van die nie-hlanke bevolking, te wete 
die Hottentotte; Boesmans en Kaffers, met wie die blankes :"elde 
of meer dikwels in aanraking gekom het., te beskaaf nie. Hierdie 
werk sou vera] of miskien byna uitsluitlik gPpaard gegaan bet met 
sendingwerk 

So bet die Morawiese Genootskap die werk wat in 1744 daar 
gestaak is deur Georg Schmidt, in 1792 te Baviaanflkloof weer 
aanvaar, waar hulle, soos reeds aangetoon, as vrugte van die werk 
van hul voorgrmger nog onder die kleurlinge gevind het wat kon 
lees. Hierdie genootskap is in hulle werk na 1799 bygestaan deur 
die sendelinge van die Londense Sendinggenootskap, asook deur 
die verteenwoordigers, in Kaapstad sowel as in die binnelande, van 
die pasgestigte Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap ;60 aan hulle 
werk was ook skole verbonde. · 

Tot die Boesmans is vir die eerste maal deurgedring deur die 
sendelinge Kicherer en Edwards, ~vat na hulle vertrek uit Kaapstad 
in 1799 doelbewuste pogings aangewend het om hierdie uiters 
onbeskaafde mense tot 'n beter lewenswyse te bring. Hulle het 
egt.er gou uitgevind dat hulle te doen het met 'n menslike natuur 
wat nie te verander is nie, en was verplig om hulle sending na die 
woeste struikrowers as 'n totale mislukking te laat vaar.61 

Ook die Kaffers was in hierdie tyd aan hulle eie lot oorgelaat. 
Eers in 1799 het dr. Vander Kemp 'n poging aangewend om van 
hulle te beskaaf. maar ook hy waR verplig om van sy oorspronklike 
plan aJ te sien 62 Al opvoeding wat hierdie mense geniet het, was 'n 
sedelike en liggaamlike opvoeding wat bulle van ouer lede van bulle 
eie stamgenote ontvang het. 63 

* * * * * 
Tussen die jare 1782 en 1795 het dus behalwe die Latynse 

Skool, die Militaire Skool en die Privaatskool van Ziegler, waarin 
die leerlinge 'n gevorderde onderwys ontvang het., ook nog die 
gewone laer skole, die Kerkskole, die skool" in die Slaweloge en 'n 
hele aantal privaatskole bestu.an, 'Yaarvan blanke sowel as Rlawe
kinders kon gebruik maak. As on;; egter in aanmerking neem dat. 
dit met. die onderwys in die gewone laer skole maar swak gesteld 
was en dat die twee besondere skole, die Latynse skool en die skool 
van Ziegler, maar eers in 1793 en 1794 resp. geopen is, dan verbaas 
dit ons nie dat ook nog gedurende hierdie jare verskeie van die 
welgestelde ouers, ten spyte van Spenlin se re6ds vermelde besware 

60 Sien Res. Pol. Raad 1804 II (21 Maart 1804), B.R. 6, p. 1066; Zuid 
Afrikaan8che Tijdschrift, 1824, p. 25. 

01 Sien Du Plessis, ,T., Hist. of Christian Missions in S.A ., p. 105. 
•• Ibid., p. 122. 
•• Sien o.a. ,Lichamelijke en Zedelijke Kinder-opvoeding der Kaffers", 

Alberti, L., Beschrijving der Gaffers, pp. 67-80. 
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teen hierdte gebruik, hulle kinders na skole in die moederland ge
stuur het. Onder die ouers wat hiertoe hulle toevlug geneem het, 
bevind hulle sodaniges wat 'n belangryke aandeel geneem het in 
die openhare en politieke lewe aan die Kaap. Ons noem 'n paar 
voorbeelde: Die Luitenant en Adjutant van die Burgerinfanterie, 
Andreas Truter, het in 1783 sy seun Johannes Andreas ,ter er
la,nging eener verdere goede educatie" na Europa gestuur.64 Van 
hierdie vroeere Kaapse leerling verneem ons later dat hy sy studies 
in die regte voortgesit bet aan die Universiteit. in Leiden, waar hy 
besonder fluks studeer het, en dat hy ses jaar nadat hy die Kaap 
verlaat het, hier terug was, waar hy op 28 Februarie 1789 tot 
tweede adjunk-fiskaal aangestel is, ,als zijnde daartoe een zeer 
geschikt sujet., uit hoofde van zijne verkreegen kennis in de regten, 
waarin hij onlangs aan de Lijdsche Universiteit met de Doctorale 
waardigheid was bekleed geworden" .65 Dit strek nogal tot die eer 
van sy voorbereidende studie aan die Kaap as ons dink dat hy 
genoemde examen afgele bet nadat hy nog geen ses jaar aan gen
nocmde Universiteit gestudeer het nie. Hy was dan ook bestem urn 
in sy eie lanr! nog 'n belaugryke rol te speel. 

N og ingesetenes met bekende name wat bulle kinders ,ter 
erlanging eener goede educatie" na Nederland gestuur het, was die 
uud-burgerkaptein Johannes Matthias Bletterman,66 die onder
koopman en keldermeester Jacobus Johannes le Rueur, van wie 
ons reeds verneem het dat hy gelyktydig twee seuns 0p studie 
in die moederland gehad het,67 en die oud-Kommissaris van civiele 
huweliksake Anthonij Berrange.68 Maar ook die gewone burgers 
het van hierdie geleentheid gehruik gemaak. Dit was b.v. die 
geval met die burger Georg Willem Hoppe69 en ,die burger Coenraad 
Eb.7o 

Die ouers het gewoonlik by die Politieke Raad aansoek gedoen 
om verlof om hulle kinders oorsee te stuur, wat in die reel nie 
geweier is nie, teen betaling van die gewone transport en kosgeld 
natuurlik. 71 

Die ouderdom van die verskillende leerlinge wat sodoende hulle 
ouerlike huis tydelik vaarwel gese het om 'n gebrek wat aan die 

64 Sien Requesten 1783, C. 280, No. 44 (fiat 25 Febr.). 
65 Res. Pol. Raad 1789 I (28 Febr.), C. 85, p. 265. 
66 Sien Requesten en Norninatien 1785, C. 282, No. 52. 
67 Sien Res. Pol. Raad 1788 I (23 Jan.), C. 83, p. 144. In sy geval verneem 

ons nogal verder iets besonders. Aan hom word nl. verlof gegee om met een 
van die retoerskepe aan sy seuns vanhier enige Latynse boeke te stuur, wat 
hy moes besorg in 'n kis 1! voet hoog en 4 voet lank. Dit sou nogal 'n hele 
paar boeke kon bevat het. So word by hierdie geleentheid leerboeke wat 
hier juis so skaars was, na die moeclerland gestuur. Uit die mededeling is 
ook af te lei dat sy seuns op 'n Latynse en dus 'n ,hoer skool" was. 

68 Sien Requesten en Memo1·ien 1790, C. 287, No. 21 (Exh. 2 Febr.). 
69 Sien ibid. 1785, C. 282, No. 49 (Exh. 29 Maart). 
70 Sien ibid. 1790, C. 287, No. 97 (Fiat ut petitU?·, Exh. 30 April). 
71 Sien o.a. Requesten en Memorien 1790, C. 287, No. 21. 

s 
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Kaap bestaan het, aan te suiwer, het by die verskillende leerlinge 
verskil. Sommige was maar net nege jaar oud, 72 terwyl ander reeds 
bulle twaa,lfde jaar hereik het,73 en weer ander miskien nog ouer 
was. 

Hierdie gebruik het dus gedeeltelik vergoed vir die gebrek 
veral aan hoer onderwys, waarvan aan di<:> Kaap met uitsondering 
miskien van die skool van Slieher in 1714, absoluut geen sprake 
was nie, altans nie voor 1793 nie. Tog sou die invloed en vrugte 
daarvan maar beperk gebly het tot 'n uitgesogte kringetjie, aan
gesien nogal heelwat oukoste daarmee gepaard gegaan het en die 
gewone en minder gegoede burger se kind derhalwe daarvan ver
stoke was. 

-------------------------------------------------
12 Sien o.a. Requesten en Memorien 1790, C. 287, No. 97. 
ta Sien o.a. Requesten en Nominatiiin 1785, C. 282, No. 52; Requesten en 

Memoriiin 1790, C. 287, No. 21. 
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HOOFSTUK XX. 

DIE OWERHEID EN ONDERWYS IN DIE 
BUITEDISTRIKTE. 

Waar ons sedert ongeveer die jaar 1782 'n algemene herlewing 
op die gebied van die onderwys in Kaapstad self kan konstateer, 
daar doen die vraag hom onwillekeurig voor wat 'die toestand 
dienaangaande gedurende hierdie jare in die buit.edistrikte was. 
In Kaapstad was dit veral die Politieke Raad en·'die Raad van 
Skolarche wat hulle vir hierdie saak beywer het. Wat, nou, het 
hierdie liggame vir die buitedistrikte gedoen en beteken 1 

Terwyl die Politieke Raad in samewerking met die Raad van 
Skolarche druk besig was om verbeterings aan te bring in die 
bestaande skole en om nuwe en beter skole in die lewe te roep 
in die hoofstad, het die buitedistrikte ook gaandeweg in die brand
punt van hulle belangstelling gekom. Vir die eerste maal sal ons 
nou hoor dat die toestand van die onderwys in die buitedistrikte 
aan 'n doelbewuste ondersoek onderwerp word en aanbevelings 
gemaak word ter verbetering daarvan. 

Was die groot moeilikheid in Kaapstad om geskikte persone 
as onderwysers te kry, nog meer swarigheid het die gebrek hieraan 
opgelew~r in die buitedistrikte, wat natuurlik veel minder aantrek
likhede vir hierdie mense gebied het. Nog steeds was die buiteliede 
wat dit kon bekostig, afhanklik hiervoor van die Regering, wat van 
sy knegte ,in leen" aan hulle afgestaan het. Van die gewoonte 
van die Regering om op die manier knegte, ook as onderwysers, 
aari koloniste af te staan word volledig officieel melding gemaak in 
'n beskrywing en oorweging van die algemene toestande in die 
kolonie op die sitting van die Politieke Raad van 19 April 1786, 
waar die kwessie van die gevreesde gevaar van verwildering onder 
die inwoners van die binnelande ter sprake gebring is.1 Hier is 
ook melding gemaak van 'n skadelike gemak waaraan die inwoners 
hulle gewoond gemaak het, met die gevolg dat maar min onder 
hulle aangetref word wat 'n ,nuttig ambagt exerceeren", en dat 
die getal nog veel geringer is van diegene wat gewillig is om ,huns 
gelijken van ruijmer middelen en vermogen" as knegte of as skool
meesters te dien. Die gevolg is dat sodanige mense telkens weer 
as ambagsmanne uit Europa aangevoer moet word, wat dan al 
gou ook na gemak strewe, met dieselfde gevolg. Dit is om in hierdie 

1 Sien Res. Pol. Ra<Jd 1786 I (19 April), C. 79, p. 411. 
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leemte te voorsien dat dikwels knegte in leen nit Kompanjiesdiens 
gegee word aan die koloniste, wat ook geskied 

,met opzigt tot de schoolmeesters van welke de buiten inge
zeetenen die veele kinderen hebben door de verre afgeleegend
heid der plaatsen van elkanderen het geen onmogelijk maakt 
om de kinderen uit onderscheidene huijzen ten platten laude 
in een school te verzamelen, noodzakelijk moeten werden 
geriefd, zo als door den Heere Gouverneur ook geobserveerd 
word, met sodanige uit de Gemeene-Militairen off Zeevaart 
daartoe aan de Huisgezinnen toe te staan als tot de minste 
praejuditie der E. Comp. geschieden kan" .2 

Hieruit word ook nade)ige gevolge vir die koloniste gebore, naamlik 
dat die skoolmeesters en ander knegte bulle bestaan probeer 
verbeter, en hulle van die sluit van sodanige huwelike bedien as 
wat die beste daarop bereken is om hulle tot die burgerstatus oor 
te bring en hulle tot die beoefen van een of ander ,geprefereerd" 
beroep te voer. Hulle geraak dan ook binne korte tyd tot goeie 
besittinge, en gee gevolglik hulle werk as onderwyser op, om 
nogeens die tekort aan sodanige mense te vergroot. 

Om hierdie leemte aan te suiwer het die Politieke Raad in 1786 
met 'n plan wat reeds in 1743 aangeroer is, voor die dag gekom. 
Hulle oorweeg nl. die moontlikheid om kosskole te stig op die 
mees bewoonde plekke landwaarts-in, soos Stellenbosch, Paarl, 
Swartland, ,Rode Zandt" of Land van Waveren, Swellendam en 
die Camdeboo. Hier wou hulle openbare skole opgerig sien waarin 
die kinders van die ingesetenes teen redelike vergoeding onder die 
toesig van ,goeie liede" sou kon onderwys word. W el besef 
bulle dat 'n fonds hiervoor beskikbaar gestel moes word, en bulle 
beveel derhalwe aan dat, ,om zodanige scholen te favoriseeren en 
te doen stand houden, ten profijte van dezelve tegelijk een belasting 
zoude dienen te werden ingevoerd op bet houden van bijzondere 
schoolmeesters die dog over het algemeen wijnig nut aan de Colonie 
toe brengen . . . . ".3 In alle gevalmoet niemand toegelaat word 
om dergelyke skoolmeesters in diens te neem nie as op ,expresse 
permissie" van die Regering ,en na dat dezelve voor a£ door 
Kerkenrade zoude weezen ge-examineerd en daartoe bequaam 
gekend ".4 

Die Raad is dus ten gunste van die oprigting van kosskole 
ten koste van die privaatskole wat deur huisonderwysers bedien 
word, van wie hulle nie veel dink nie. Ook wil hulle sien dat 
'n beter kontrole uitgeoefen word oor die persone wat hulle as 
huisonderwysers op die boereplase beywer. Wat die afneem van 
'n examen betref, herinner ons daaraan dat selfs knegte wat. die 
Raad as onderwysers aan koloniste in leen afgestaan het, ten spyte 

2 Sien Res. Pol. Raad 1786 I (19 April), C. 79, p. 413. 
s Ibid., p. 416. 
• Ibid . . 
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·van die bepalings, nie aan so 'n examen onderwerp is nie. Dit 
was aileen die geval met aspirant-onderwysers wat van plan wa.s 
om in openbare skole diens te doen. 

Dat die invoer van hierdie stelsel van Kosskole in die praktyk 
met veelvuldige struikelblokke te doen sou kry, is maklik te begryp. 
Die grootste moeilikhede het gele in die gebrek aan die nodige fondse 
en in die feit dat dit weens die groot verspreidheid van die bevolking 
onmoontlik was om die centralisasie van die onderwys in so 'n 
mate deur te voer dat dit enigsins effektief sou wees en tot die 
voordeel van 'n redelike percentasie van die inwoners sou kon strek. 

Om dit tee te werk dat voortdurend so dikwels gebruik 
gemaak sou \Vord van knegte uit die diens van die Kompa.njie, het 
hulle verder 'n belasting op die aanhou van sulke knegte oorweeg, 
om sodoende 'n fonds op te bou 'vaa.ruit terselfdertyd die seuns 
van die land self, deur die ontvangs, as kneg, van 'n premie behalwe 
die gewone loon, ,zouden kunnen werden aangemoedigt om zig 
tot die dienstbaarheid bij de Landslieden over te geeven .... ".5 

Verder as 'n oorweging van hierdie moontlikhede het dit aanvanklik 
egter nie gekom nie. 

Intussen het die aanbevelings van die Politieke Raad ook die 
belangstelling van die owerhede in die moederland begin wek vir 

. die idee om op die daartoe mees geskikte plekke groot open bare 
skole op te rig. So het Here XVII 'n missive gedateer 23 Oktober 
1789 aan hulle Kaapse verteenwoordigers gestuur rakende o.a. 
die ,bevordering van het aanleggen van publicque schoolen in de 
meest bewoonde plaatsen deezes gouvernements".6 

Die Politieke Raad het hierdie missive op hulle sitting van 9 
Julie van die volgende jaar behandel. In hulle antwoord aan 
die Bewindhebbers wys hulle daarop hoedat hulle dit ook altoos 
as een van die ,grondsuile" van die geluk van 'n goedingerigte 
Goewernement in die oog hou om so veel moontlik die jeug deur 
goeie leermeesters te laat oplei ,tot nuttige voorwerpen voor 's 
meesters dienst en de onderlinge maatschappy", en ,alreeds voor 
lange is bedagt geweest op de middelen welke tot zo een wen
schelyk doel bevorderlyk zouden kunnen zyn en hier toe wel a.ls 
een der eerste beschouwende het aanleggen van publicque schoolen 
in de meest bewoonde plaatsen deeses lands_ .... ".7 Dit 
was wat die Bewindhebbers begeer het wat moes geskied, maar 
wel ,zonder dat daar uit echter een nieuw beswaar voor de E. 
Comp. zoude moeten resulteeren". 8 

Die Politieke Raad het vertrou dat elke ingesetene na die mate 
van sy vermoe gewillig sal wees om in hierd.ie plan saam te werk, 
en het dit goedgevind om genoemde deel van die missive in hand.e 

6 Sien Res. Pol. Raad 1786 I ( 19 April), C. 79, p. 417. 
• Res. Pol. Raad 1790 III (I 2 Okt..), C. 89, p. 1023; sien ook ibid. II 

(II .Julie), C. 88, pp. lll e.v. 
'Res. Pol. Raad 1790 U (9 Julie), C. 88, p. 124. 
"!bid, • 
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van die Skolarche te stel om aan hulle berig te doen ,of en in hoe 
verre men met eenige gegronde hoop van succes, buiten beswaar 
der Ed. Comp.", hierdie skole sal kan oprig, ,en welke middelen 
daartoe zouden behooren te worden in't werk gesteld". 9 

Drie maande hierna het die Skolarche na gedane ondersoek 
die gevraagde rapport by die landsregering ingelewer.1o Nadat 
hulle, soos reeds aangetoon, 'n gunstige verslag gedoen het wat 
die skole in die hoofstad betref, skyn hulle minder optimisties 
te gewees het oor die buitedistrikte. Hulle het die moeilikhede 
in die weg van 'n stelsel van groot kosskole op verskillende plekke 
in die binneland ingesien, en het koue water gegooi op die Regering 
se plan. Hulle wys die Regering daarop hoedat die gesteldheid 
van die land deurgaans, met die uitsondering van Stellenbosch, 
waar daar 'n goeie geautoriseerde openbare skool is, ,door de 
vera£ gelegendheid der woonplaatsen niet wel geschikt is, tot 
het aanleggen van publieke schoolen", met die gevolg dat die 
ineeste families vir die onderwys van hulle kinders gebruik moet 
maak van ,bijzondere huisschool meesters". In stryd dus met 
die beoogde planne van die Regering om die gebruik van sodanige 
meesters te verminder, vind die Skolarche hulle genoodsaak om 
,bij deeze gelegendheid nedrig te moeten verzoeken, om den
zelven de occasie tot verkrijginge van zodanige particuliere school
meesters zoo van de successive passeerende scheepen, als andersints 
te fasiliteeren".U Hoewel die Regering nie juis 'n hoe dunk van 
die waarde van die werk van die huisonderwysers gehad het nie, 
het die Skolarche geen ander uitweg uit die moeilikheid gesien 
nie ; vandaar hulle aanbeveling dat die stelsel, by gebrek aan 
iets beters, uitgebrei moes word. Onthon sal word dat, hoewel 
natnnrlik nie almaal nie, dan tog darem 'n groot gedeelte van 
die persone wat op die boereplase as huisonderwysers diens gedoen 
het, gewese knegte van die Kompanjie was wat as kneg-onderwysers 
aan die koloniste in leen gegee is. _ 

As 'n verdere moontlike middel 0111 verbetering in die be
staande toestand teweeg te bring het die Skolarche dit by· die 
Politieke Raad aanbeveel om by voorko111ende vakatures van 
voorlesers en voorsingers in die bnitegemeentes ,daartoe bij 
praeferentie zodanigen te emploijeeren die teffens bekwaa111heid 
tot het schoolhouden bezitten, ten einde dezelve niet alleen te 
autoriseeren 0111 te 111ogen, maar zelvs te constingeren om te moeten 
publicq schoolhouden, indien er een convenabel aantal van kinderen 
zig in de nabuurschap bevindt . . . . ".12 

------------------~ 
9 Sien Res. Pol. Raad 1790 II (9 Julie), C. 88, p. 125. 
10 Sien Memorie Scholarche, 12 Okt. 1790, Res. Pol. Raa.d 1790 III (12 

Okt.), C. 89, pp. 1022-1026; Brieven en Papim·cn van Gabq de Goede Hoop, 
overgekomen 1791, I, K.A. 4323, pp. 268-269. 

11 Memorie van Skolarche, 12 Okt. 1790, Res. Pol. Raad 1790 III (12 Okt.), 
C. 89, p. 1025. 

12[bid., p. 1026. Ons het reeds ge~ien hoedat in verskeie gevalle die 
genoemde kerklike ambtenare in die binneland gebruik is om ook skole 
waar te neem. 
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Die Politieke Raad het toe hieruit kennis geneem hoedat die 
Skolarche, as gevolg van die feit dat die koloniste so ver van mekaar 
gewoon het, nie die moontlikheid ingesien het van die aanle van 
ander ,gereguleerde" skole in die buitedistrikte as die wat deur 
kerklike ambtenare waargeneem kan word nie, en het besluit om 
hulle voorlopig hiP.rby neer te le, ,tot dat de tijd en gelegendheid ter 
bevordering van een zoo heilzaam doelwit, andere middelen aan 
de hand zullen geeven . . . . . "P Die Raad het ook besluit om 
in gedeeltelike antwoord op die missive van die Bewindhebbers 
'n afskrif van hierdie memorie van die Skolarche aan Here XVII 
te stuur,14 wat dan ook gedoen is.15 

Intussen het die onderwys in die buitedistrikte ook nie die 
Kerklike owerhede koud gelaat nie. Korrespondensie oor hierdie 
saak het ontstaan tussen die Kaapse Kerkraad en. die Klassis 
van Amsterdam. In 'n brief gedateer 7 Februarie 1791 deel die 
Kaapsc Kerkraad die Klassis mee dat hulle met genoee kennis
gcncem het dat hulle alle moontlike pogings in die werk sal stel 
om bekwame leermeesters hierheen te laat oorkom, en spreek 
die hoop uit dat hulle pogings met succes bekroon mag word, 
,daar de opvoeding der jeugd, een zaak van zoveel gewicht, hier 
ten hoogsten verwaarloosd is door gebrek aan onderwijs" .16 Die 
Kaapse Kerkraad spreek in hierdie brief verder hulle vurige ver
Jange nit dat die Klassis daarin mag slaag om die verafgelee buite
distrikte van die volksplanting met bekwame leraars te voor
sien, 

,die a.Idaar zo onontbeerlijk zijn, dat er, bij gebrek van 
dezelve, welliaast in die oorden een geslachte zal gevonden 
worden, dat van de allernodigste kennis van de eerste grond
waarheden ontbloot, in niets als in den Christelijken naam 
onderscheiden zal zijn van de aangrenzende Heidenen"P 

Die onderwys en godsdiens moes dus dien om hierdie mense te 
vrywaar daarteen dat hulle ,verheiden". Ons vind egter nie 
dat van die kant van die Kerklike owerhede veel daadwerklike 
hulp verleen is in verband met die voorsiening van die so nodige 
onderwysers vir die buitedistrikte nie. 

Die enigste uitweg uit die moeilikheid wat vir die Regering 
oopgestaan het, was dus om by voortduring knegte aan vry-, 
burgers ,in leen" af te staan, wat dan o.a. ook diens kan doen om 
aan hulle kinders 'n mate van onderwys te gee. Volgens wet 

13 Re..•. Pol. Raad 1790 III (12 Okt.), C. 89, p. 1028. 
14 Ibid . . 
15 Sien Brieven en Pctpieren vnn Cabo de Goede Hoop, overgekomen 1791, 

I, K.A. ·1323, pp. 268-269. 
16 Brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (7 Febr. 1791), Brieven van Kaapsche 

Kerken aan Glassis Amst. 1772-1792, Cl. 67. 
17 Ibid . . 
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is die skriftelike kontrakte tussen die kolonist en die kneg nog 
altyd slegs vir een jaar aangegaan, na verloop waarvan dit vir 
nog 'n jaar geprolongeer kon word, of indien d:(t nie gewens was 
nie, dan officieel geroyeer kon word. In die latere jare is laas· 
genoemde vereiste egter nie nagekom nie en het dit mettertyd in 
onbruik geraak. So het dit ook voorgekom dat mense wat reeds 
oorlede was, nog as in lening in die Soldyboeke aangeteken ge
staan het.18 Aangesien dit nog steeds die vernaamste manier 
was waarop onderwysers deur die buiteliede verkry kon word, 
en aangesien sedert die aanmerklike uitbreiding van die kolonie 
die aansoeke om ,ligting" van gewone knegte sterk toegeneem het, 
het die Politieke Raad hulle derhalwe genoodsaak gevind om een 
en ander omtrent hierdie vergunning nader te bepaal of by ver
nuwing vas te le ; dit is op 25 Oktober 1792 gedoen.19 Hoewel 
die Raad bese£ het dat Kompanjiesdienare seker nie uitgestuur 
word vir gebruik van partikuliere nie, maar wel vir hulle eie diens, 
het hulle egter nie kans gesien om aie ou gebruik a£ te skaf nie, 
aangesien dit in so 'n groot behoefte voorsien. Geen geringe 
oorweging het die gebrek aan skoolmeesters by hulle geniet in 
hierdie verband nie, 

,welk gebrek Haar Hoogedelheedens zeggen zig niet te mogen 
voorstellen, dat door het aanleggen van publicque schoolen 
genoegzaam zal kunnen verhelpen worden terwijl de plaatzen 
ofte goederen der bewoonderen wijd en zijd versprijd leggen, 
zoo dat d' afstand van d' eene plaats tot d' andere dikwils 
een u ur en meerder differeert". 20 

Hulle bevind derhalwe dat die ,ligting ofte volkleening" nie 
afgeskaf kan word nie, maar dat dit welnodig is om sekere reelings 
daaromtrent te tref. Vandaar die volgende bepalings: Van die 
ligting van Kompanjiesdienare as knegte moet in die toekoms so 
min moontlik gebruik gemaak word, en niemand sal ,gelig" kan 
word voordat hy nie die tyd van sy ,engagement" by die Kompanjie 
uitgedien het nie, behalwe in besondere gevalle. In sulke dringende 
gevalle sal die transport sowel as die skuld van die persoon wat 
gelig word, vergoed moet word. Persone wat, soos dikwels gebeur, 
met Kompanjieskepe hierheen kom en wat weens liggaamsgebreke 
onbekwaam is, en as sodanig na Europa teruggestuur behoort te 
word, maar wat geskik is om as skoolmeesters op die platteland 
diens te doen, sal ook gelig kan word op dieselfde voet as die wat 
hulle verband uitgedien het, mits dat deur 'n certifikaat van die 
oppermeester van die hospitaal hulle gebreke duidelik blyk. 

Enige landman wat op hierdie manier van 'n skoolmeester 
wens voorsien te word, moet daarom aansoek doen by die Regering 
en sy aansoek laat vergesel van ,een certificaat van den Landdrost 

18 Sien bevinding van Pol. Raad hieromtrent, Res. Pol. Raad 1792 V (25 
Okt.), C. 99, p.· 191. 

19 Sien Res. Pol. Raad 1792 V (25 Okt.), C. 99, pp. 190 e.v. 
tn Tbid., p. 193. 
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. of predikant der colonie waaronder hij sorteerd, inhoudende dat hij 
kinderen en geen leermeester heeft, en zulks ten einde voor te 
komen, dat baatzugtige Lieden daarvan geen misbruik maken en 
onder den naam van schoolmeester zomtijds een snijder, schoen
maker of ander ambagtsman zoeken te bekomen" .21 

Niemand sal as skoolmeester ,gelig" mag word nie alvorens 
hy nie deur die predikante van die Hervormde gemeente plaaslik 
geexamineer is , ,of hij ook Leerstellingen koesteren die voor de 
jeugd schadelijk en nadeelig zouden kunnen zijn", en van die resul
taat van hierdie ondersoek 'n bewys kan inlewer nie.22 

'n Boete van 100 Rds. is daarop gestel as iemand 'n persoon 
op sy naam ,lig" sonder die skriftelike toestemming van die 
hoofgebieder, en nog te meer as hy iemand op sy naam laat rond
swerwe en sy eie nering laat volg. 

Die ,lening" moet jaarliks hernu word en by nalatigheid 
hierin sal 'n boete van 50 Rds. gevorder word. Ook sal die burger 
verplig wees om in geval van die dood van 'n ,geligte" kneg onmid
dellik daarvan rapport te doen. 

Dit dan was kortliks die bepalings betreffende die ligting van 
knegte uit die diens van die Kompanjie, 'n gebruik wat dus by 
voortduring teen wil en dank nie aileen die goedkeuring van die 
Regering weggedra het nie, maar ook deur hulle aangemoedig 
en bevorder is. 

Hierdie behandeling van die saak ,rakende de noodzakelijkheid 
om by continuatie door middel van voorsch. ligtingen de buijten 
lieden van schoolmeesters ter informatie hunner kinderen" te 
voorsien, het by vernuwing die aandag van die Politieke Raad 
bepaal op die gebrekkige manier van onderrig wat die kinders van 
bniteliede op die manier te benrt geval het, 

,als kunnende de geenen, van wien zij hunnen instructien in 
maniere voorsch. ontfangen moeten, veel al ter nauwernood 
behoorlijk leezen, weinige daarbij eenen passabelen hand 
schrijven en schier geene zoo veel reekenen, als die kinderen 

21 Sien Res. Pol. Raad 1792 V 1792 (25 Okt.), C. 99, p. 195. Dat 
hierdie misbruik nie 'n denkbeeldige was nie, word gesuggereer deur die 
feit dat Hardewich Fleck, wat volgens 'n kontrak deur 'n oud-Heemraad 
van Drakenstein en Stellenbosch in Oktober 1787 gehuur is ,als school-

. meester over deszelfs kinderen op deszelfs plaats" teen 'n vergoeding 
van 18 guldens per maand, nie eens sy naam kon teken nie, maar 
die kontrak met 'n kruisie onderteken het. Sien Contracten 1786-1790, C .• J. 
1163 (sonder nommer), 18 Okt. 1787. Dr. Hoge het selfs gevind .,dat in 'n 
paar gevalle skoolmeesters gehuur is in 'n tyd toe rlie werkgewer nog nie 
kinders kon gehad het wat oud genoeg was om onderwys te word nie, of toe 
sy kinders reeds volwasse was". Sien Hoge, ,J., Privaatskoohneesters aan 
die Kaap in die 18de eeu, op. cit., p. 19. Die oorsaak van hierdie misbruik 
het daarin gele dat 'n kneg wat as onderwyser gebruik is of as sodanig in die 
boeke ingeskrywe was, in .die reel 'n kleiner besoldiging ~eniet hPt aR 'n 
gewone boerekneg. 

" 2 Re..<. Pol. RewA 1792 V (25 Okt.), C. 99, p. Hli\. 
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nodighebben te weeten, om zig, groot geworden zijnde, daarvan 
in de directie hunner eigene affaires en gedoentens te kunnen 
bedienen" .23 

Hierby is nog verswyg dat die manie:r; van lewe wat die 

,informateurs zig door de dagelijkse conversatie en ommegang 
met lieden van slegt gedrag en nog slegter zeeden, doorgaans 
hebben eijgen gemaakt, gantsch niet kon strekken om in hunne 
kweekelingen te prenten die gronden van soberheid en deugd, 
dewelke andersints, eenmaal wel gevestigd, zouden kunnen 
dienen om daarop hun teijdelijk zoowel als eeuwig heil te 
vestigen" .24 

Om rede van hierdie gebrek in die gehalte van die onderwyser
knegte in die algemeen, en ook omdat dit vir die Raad ,na eene 
rijpe overweeging van zaaken" nie so onmoontlik voorgekom het 
om deur die oprigting van ,publicque kostschoolen ten platten 
laude, waarin men voor moduque betaling de kinderen der Land
lieden zoude kunnen ontfangen, sustenteeren en in de eerste grond
beginselen van den godsdienst, mitsgaders het leezen, schrijven en 
cijfferen" sou kon onderwys, die kinders van die koloniste te bereik 
nie, kom die Politieke Raad in 1792 andermaal terug op hulle idee 
van groot openbare kosskole in die mees bewoonde dele van die 
binnelande.25 Hiertoe roep hulle hierdie slag die hulp in, in die 
eerste instansie van die Skolarche, van wie.se ywer om die heersende 
onkunde onder die jeug deur goeie onderwys te bestry hulle oortuig 
is, maar ook van die predikante, die kerkrade, asook van die 
Landdroste en Heemrade van die respektiewe buitedistrikte. Hulle 
het dit derhalwe aan die Skolarche opgedra om ,bij convenabele 
gelegendheid", hoe eerder hoe beter, die predikante van die buite
gemeentes op te roep om saam met hulle, in opdrag van die Politieke 
Raad, in Kaapstad bymekaar te kom en in ,eene buijten gewoone 
bijeenkomste te overleggen en te beraamen" die manier waarop, 
en die middele aan die hand waarvan dit die beste sal wees om by 
die drosdye en pastoriee van Stellenbosch, Swellendam, Graaff
Reinet, in die Swartland, aan die Paarl en in die land van Waveren, 
asook op sodanige ander plekke ,als daartoe wel gesitueerd zullen 
werden bevonden", dergelyke kosskole op te rig en te vestig. 
Aan hulle was ook opgedra om op hierdie gesamentlike sitting 'n 
plan te beraam waarvolgens 'n fonds, ,hetwelk daartoe noodwendig 
zal worden gerequireerd", in die lewe geroep en ingesamel sal kan 
word.26 

Aan die Landdroste en Heemrade, asook aan die Kerkrade van 
die buitewyke, is vervolgens ,g'ordonneert" en gelas om hierdie 

23 Res. Pol. Raad 1792 V (25 Okt.), C. 99, p. 198. 
•• Ibid. 
•• Ibid., p. 199. 
•G Ibid.., P· 200. 
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gekombineerde kollege van Skolarche en predikante te voorsien 
van hulle sodanige ,consideratien, berigten en advijzen", as wat 
hulle noodsaaklik mag ag ter bereiking van bogenoemde oogl!lerk. 

Intussen sou ,ter bevordering deeze instituten voor dezelve 
gedestineerd zijn en aan dezelve gea:ffecteerd blijven", die helfte 
van die bedrag wat mag inkom uit die so pas opgelegde boetes wat 
die Regering in ontvangs sou neem in die gevalle waar die ,ligting" 
van knegte nie geskied ooreenkomstig hulle verordeninge nie, 
,terwijl de wederhelft zal komen ten• profijte van de Maatschappij 
ielve".27 

Ongeveer vier maande het verloop voordat die Skolarche met 
hulle ondersoek klaar was en gereed was met die opstel van 'n 
rapport, gedateer 15 Februarie 1793, aangaande die bevindings 
voortvloeiende uit die ondersoek deur hulle ingestel.28 Dit is by 
die Politieke Raad ingelewer en om een of ander onverklaarbare 
rede eers vier maande later deur die Raad behandel.29 

Volgens hierdie rapport het die Skolarche hulle genoodsaak 
gevind om nogmaals koue water te gooi op die voorgestelde plan 
van die Politieke Raad tot die oprigting van kosskole. Hulle deel 
mee hoedat hulle ter voldoening aan die opdrag van die Politieke 
Raad, die advies ingewin het van die predikante van die buite
gemeentes. Ongelukkig egter was laasgenoemdes se bevindings 
in stryd met die verwagtinge van die Politieke Raad, en het die 
Skolarche tot hulle leedwese bevind dat die predikante ,aile een
paarig daar in over een koomen, dat de situatie van de meeste 
districten niet wei permitteeren buijten de schoolen die er reeds 
sijn andere aan te leggen waar van een goed aantal van buijten 
lieden gebruijk zouden kunnen maaken".30 Die Skolarche het 
veral nie geweet waar en hoe om 'n fonds te vind waaruit die koste 
tot sulk 'n ,instituut gerequireerd" sou kon goedgemaak word nie. 

Die Skolarche was aanvanklik van mening dat slegs op Stellen
bosch die oprigting van so 'n skoal nog die gevoeglikste k.on geskied, 
maar hieromtrent het hulle berig ontvang dat die daar bestaande 
skoal vrywel aan sy oogmerk beantwoord, aangesien dit besoek 
word deur sowat 50 leerlinge wat so ver moontlik 'n behoorlike 
opleiding ontvang.31 Wel word die nut waartoe 'n tweede skoal 

27 Res. Pol. Raad 1792 V (25 Old.), C. 99, p. 201. . 
28 Vir Rapport sien Bijlagen tot de Resolutien 1793, C. 2ll, pp. 37-39. 
29 Sien Marginal1"d op de Resolutien 1793, C. 100, p. 244. Aangesien die 

Resolusies van die Raad van hierdie datum hulle bevind onder 'n gedeelte van 
die Resolusies wat soek' geraak het, is ons genoodsaak om ons wat betref die 
bekendmaking dat die Rapport van die Skolarche wei op genoemde datum 
behandel is, asook vir die besluit wat die Raad in qie verband geneem het, 
te verlaat op die Marginalia, wat behalwe dat dit as kanttekeninge langs die 
notulering van die Resolusies self aangebring is, ook in afsonderlike bande 
gebind is. 

30 Rapport Skolarche 15 Febr. 1793, Bijlagen tot de Resolutien 1793, C. 211, 
p. 37. 

ot Die skool waarvan hier sprake is, is die bekende kerkskool van George 
Knoop. Sien volgende hoofstuk. 
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net buitekant die dorp kon strek, erken, maar ten opsigte van die 
koste hieraan verbonde is hulle nie minder verlee waar om dit te 
vind ]lie.32 Gevolglik verklaar die Skolarche dat hulle ten enemale 
nie in staat is om aan die heilsame doel van die Politieke Raad te 
voldoen nie, aangesien die middele ontbreek, ,sonder welke in een 
saak van die importance niets kan worden ondernoomen" .33 

Ten slotte spreek die Skolarche hulle genoee uit en wys daarop 
dat hulle ,seer sensibel [zijn] over het genoegen het welk U.E.A. 
hebben gelieven te neemen in de pogingen die van onse sijde sij,n 
aangewend in het beramen van gepaste middelen waardoor de 
Educatie van onsc jeugd op eenen beeteren voet zou kunnen 
gebragt worden" 34 

Die Politieke Raad het met leedwese kennis geneem van hier
die bevindings van die Skolarche waaruit hulle onmag geblyk 
het om enige verandering aan te beveel, met die hoop dat dit 
in die praktyk van werklike nut kon word. Andermaal was 
hulle dus genoodsaak om met teensin hulle idee van groot kosskole 
te laat vaar : ,zal men de voorschreeve heilzaam onderneeming 
dierhalven laten berusten tot dees Regeering zig in min drukke 
ogen blikken daar meede zelve zal kunnen occupeeren" .35 

Aangesien aan die Politieke Raad nou geen keuse gelaat was 
nie, maar hulle sonder meer moes afsien van hulle idee van kosskole 
in die buitedistrikte, vind hulle hulself genoodsaak om by gebrek 
aan iets beters nogmaals doelbewus te gryp na die gewoonte van 
,volklening", om sodoende tog tot op sekere hoogte in die 
behoefte aan onderwysers vir die platteland te voorsien. Dit 
verbaas ons dan ook nie dat hulle op 21 September 1793 weer 
hulle aandag daaraan gegee het om die kwessie van ,ligting" 
van knegte uit die diens van die Kompanjie, om ook as skoolmeesters 
diens te doen, :finaal onder vaste bepalings te bring. Hierdie 
bepalings is, soos ons reeds gesien het, :finaal bekragtig soos dit 
op 25 Oktober 1792 saamgestel is, en is as 'n openbare plakka.at 
gepubliceer op 23 Mei 1794, ,dat niemand ignorantie zal kunnen 
pretendeeren" .36 Sodoende is almaal ingelig dat dit op die 
daarin bepaalde manier wel moontlik was om 'n huisonderwyser 
te bekom. Teen wil en dank heg die Politieke Raad dus by ver
nuwing hulle goedkeuring aan die gebruik van onderwyser-knegte. 

Ook hierdie knegte wat as onderwysers opder die koloniste 
werksaam was, is nie vergeet by die opstel van die kapitulasie
voorwaardes aan die Engelse in September lo795 nie, maar hulle 
veiligheid is gewaarborg: ,alle onder afgeschreeve gagie gestelde 

32 So 'n tweede skool het wei in 1800 na die dood van Knoop tot stand 
gekom. Sien volgende hoofstuk. 

33 Rapport Skolarche 15 Febr. 1793, B·iJlagen tot de Resolutien 1793, C. 211, 
p. 38. 

•• Ib·id. 
•• Ma1"ginalia. op de Resoltttoien 1793 (11 Junie), C. 100, p. 245. 
"" Sien Originele Plac. Boek 1792-1795' C. 687, pp. 337-338. 
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en geligte dienaaren der E. Comp. :l.llllen in deeze colonie moogen 
verblijven" .37 

Gedurende hierdie periode het dus ook die buitedistrikte die 
aandag van die wereldlike en kerklike owerhede geniet. Dit. 
was veral die . Politieke Raad wat die haglikheid van die toestand 
van die onderwys besef het, en die belangstelling van die Kaapse 
Skolarche ook vir die buitewyke probeer opwck het, waarin hulle 
dan ook gedeeltelik geslaag het.38 

Bewus van die gevare van verwildering en van die geringe 
heil wat te wagte was van die onderwyser-knegte, wat in die 
meeste gevalle maar veel te wense oorgelaat het, het die Politieke 
Raad in 1786 met hulle idee van kosskole in die mees bewoonde 

· dele van die binneland na vore gekom. Hulle het nl. beoog dat 
sulke skole die ,uitleen" van knegte as skoolmeesters by die 
koloniste oorbodig sou maak. Tot tweemaal toe het hulle die 
Skolarche gelas om die moontlikhede van die invoer van hierdie 
stelsel. van hulle te ondersoek en daaromtrent rapport te doen. 
In beide gevalle egter moes hulle tot hulle teleurstelling van die 
Skolarche verneem dat hulle skema nie prakties uitvoerbaar is 
nie, en wel hoofsaaklik as gevolg van die groot afstande wat die 
koloniste van mekaar woonagtig was, en van die bestaande gebrek 
aan 'n onderwysfonds om dit moontlik te maak. Ten~g het die 
Skolarche dan ook besef wat die Politieke Raad, eienaardig genoeg, 
maar nie kon insien nie-vandaar hulle mening om deur kosskole 
die gebruik van knegte as huisonderwysers te kan vernietig
dat deur die oprigting van kosskole in die digs bewoonde dele die 
moontlikhede om onderwys te ontvang seker nie binne die bereik 
van 'n enigsins bevredigende percentasie van die bevolking gebring 
sou kon word nie. 

Vandaar dan ook dat die Politieke Raad uiteindelik maar 
genoodsaak was om hulle te versoen met die idee van onderwyser
knegte, en hulle daartoe oorgegaan het om hierdie gebruik, wat dus 
deur hulle as niks anders as 'n noodsaaklike euwel beskou is nie, 
onder vaste bepalings te bring. 

Tot sover het ons van die kant van regeringspersone niks 
anders as ongunstige getuienisse omtrent die huisonderwysers 
wat hulle in die meer afgelee dele besig gehou het, gehoor nie. 
Ons herinner o.a. aan die onomwonde menings deur Van Imhoff 
en Cloppenburg vroeer teen hulle uitgespreek en aan die so pas 

37 ,Voorslagen van Capitulatie gedaan door den edelen Heer Comrrrissaris 
en de Regeering van Kaap de Goede Hoop aan den Generaal Clarke Com
mandeerende het Lijer van zijne groot Brittanische Majesteit", art. 5 ; sien 
Res. Pol. Raad 1794-1795 (15 Sept. 1795), C. 109, p. 528. Dit is dan ook ten 
volle bekragtig; sien Thea!, Records of the Gape Colony 1793-1796, p. 128. 

38 Die meer direkte aandeel van die Kerk in die buitegemeentes self sal 
genoegsaam duidelik word uit. ons lat.ere behandeling van die Kerkskole 
aldaar. 
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behandelde pogings van die Politieke Raad om aan hulle onder
wys 'n einde te bring deur hulle deur 'n ander klas van onderwyser 
te vervang. Waar hierdie onderwysers, wat gedeeltelik bestaan 
het uit knegte wat vanuit die Kompanjiesdiens aan koloniste 
as huisonderwysers in leen afgestaan is, en gedeeltelik uit private 
persone wat hulle by die plaasmense verhuur het om aan hulle 
kinders onderwys te gee, ten spyte van genoemde teenkanting 
en afhaling hulself egter bly handhaaf het en nog steeds die ver
naamste, indien nie die enigste onderwysers in die afgelee dele 
was nie, betaam dit ons voordat ons van die kwessie van privaat
skoolmeesters afstap, nog een en ander omtrent hulle en hulle 
invloed gedurende hierdie jare van baanbrekerswerk in die binne
lande, ook op die gebied van die onderwys, vas te stel. 

Hierdie genoemde ongunstige menings is dan ook deur reisigers 
en ander waarnemers wat veral vroeg in die volgende eeu ons 
land besoek het, gedeel. Beslis nie vleiend was die mening van 
mense soos De Jong39 en Barrow4° om trent 'hulle nie. Ons haal 
hier 'n paar sinsnedes aan. Een waarnemer praat van hulle 
as , ... old discharged soldiers, generally very ill qualified for 
the office, in point either of intellectual acquirements or moral 
character" ,41 terwyl Steedman meedeel dat , . . . old discharged 
soldiers were usually seen filling these situations without any 
capabilities for such employment, and sometimes possessing habits 
that should have altogether disqualified them for such an office" ,42 

en 'n derde persoon van hulle praat as , . . . some illiterate 
pretender, who finding every other scheme of obtaining an easy 
livelihood to fail, resorted to teaching. Young men of no 
character, runaways from ship-board, disgraced clerks, were often 
received into the families of the Dutch farmers as tutors, and in 
many instances disseminated there not only very imperfect 
teaching, but very loose morals" .43 

Wat die sedelike gedrag van hierdie skoolmeesters betref, 
is die algemeen ongunstige oordeel van die reisigers, onses insiens, 
miskien 'n bietjie oordrewe. Ons het reeds by 'n vorige geleent
heid daarop gewys dat die benaminge ,soldaat" en ,matroos" 
moontlik aanleiding kon gegee het tot niisverstand en verkeerde 
interpretasie. Treffend in hierdie verband is dat, sover onder 
ons aandag gekom het, net een van die skoolmeester-knegte wat 
van die Kompanjie ,geleen" is, hom skuldig gemaak het aan 
swak sedelike gedrag, en wel omdat hy so hopeloos aan die gebruik 
van sterk drank verslaa.f was. Ons doel hier op die reeds be
handelde Fransman, Migault. Deur hier die geval van Migault 
te citeer wil ons egter nie voorgee dat dit 'n alleenstaande was 

S9 Sien DeJong, C., Reizen naar de K-aap de Goede Hoop, I, pp. 133, 134. 
•o Sien Barrow, J., Travels into the interior of Southern Africa, I, p. 33. 
"Bunbury, C. J., Gape of Good Hope, p. 265. 
•• Steedman, A., Wanderings in South Africa, II, p. 63. 
u Newman, W. A. (Edt. by) Memoir of John Montagu., p. 3ll. 
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nie, en dat dit nie soms of miskien selfs dikwels voorgekom het dat 
privaatskoolmeesters hulle aan buitensporighede skuldig gemaak 
het nie. Ons vermeld slegs nog twee gevalle wat uit die officiele 
bronne onder ons aandag gekom het. Dit was eerstens Joachim 
Christoffel Schultze, wat sy eie land vaarwelgese het omdat hy 
nie sy krediteure behoorlik kon bevredig nie,44 en wat teen 1792 
hom as skoolmeester bevind het by die Heemraad Stein in die 
distrik Swellendam, waar hy deur sy vrou, wat egskeiding verlang 
het, gedagvaar is om op 15 December 1793 persoonlik te verskyti 
voor die Koninklike Pruisiese Oppergeregshof te Stendal,45 en twee
dens die ontsnapte bandiet wat teen die einde van die eeu besig 
was om 'n bestaan te maak as boereskoolmeester ; hy is egter 
gou deur die autoriteite in sy ,ware betrekking" herstel geword.46 

Tog het ons nie reg om op grond van die genoemde gevalle 
van wangedrag af te lei dat dit 'n algemene swakheid onder die 
huisonderwysers was nie. Wat hulle sedelike gedrag betref, 
kon hulle beslis 'n vergelyking met die voorlesers en sieketroosters 
wat in openbare skole diens gedoen het, asook met die onderwysers 
wat in die gewone openbare laer skole werksaam was, gunstig 
deurstaan.47 

Die huisonderwysers is dan ook op die boereplase deur die 
families· by wie hulle werksaam was, gewoonlik as persone van 
aansien gereken. Hierdie ,geleerdes" is deur hulle base as mense 
beskou wat 'oor alle intellektuele sake met gesag kon praat en 
gevoeglik geraadpleeg kon word. Oor enige moeilike saak is hy 
as ,geleerde" genader ,48 en is sy uitspraak oor dinge gewoonlik 
sonder enige teenspraak aanvaar ; ,and most of these itinerant 
schoolmasters, seemed to lay down the law on all questions of 
importance".49 Verder is hy soms gehuldig as , ... the 
politician and oracle of the family", 50 terwyl Latrobe een van 
hulle wat hy op sy reise ontmoet het, beskrywe as ,a very 
inquisitive man and a shrewd politician".51 

Hoewel ons hier geredelik moet toegee dat nie altyd die beste 
leerkragte as huisonderwysers gebruik is nie, en dat gevolglik die 
onderwys deur hulle gegee miskien in die meeste gevalle maar 
veel te wense oorgelaat het, is dit aan die ander kant net so 'n 
onomstootlike feit dat hulle 'n belangryke kultuurwerk verrig 

u Sien Res. Pol. Raad 1792 V (11 Dec.), C. 99, p. 863. 
•• Sien ibid. (25 Okt.), p. ~17; Bijlagen tot de Resolutien 1792, C. 203, 

p. 119; Res. Pol. Raad 1792 '~ (~6 Nov.), C. 99, pp. 583-587. 
•• Sien Letters despatched w~thtn the Colony 1798-1799, B.O. 51, No. 140. 
41 Ons wil egter nie hierdie vergelyking te ver deur\•oer nie, omdat dit 

seker die onderwysers in die openbare skole onreg sou aandoen, aangesien dit 
verstaanbaar is dat hulle, omdat hulle meer onder die publieke aandag beweeg 
het en aan kontrole onderworpe was, baie meer blootgestel was aan kritiek 
en publiciteit. van owerheidswee. 

4S Sien o.a. Moodie, J., Ten Years in Southern Africa, II, p. 301. 
u Latrobe, C. J., Journal, p. 356. 
•o Gleanings in Africa, p. 276. (Skrywer onbekend.) 
01 Latrobe, C. ,J., op. cit., p. 356. 
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het gedurende 'n tyd toe, ten spyte van die begeertes en herhaalde 
pogings van die owerheid om verbetering aan te bring, niks beters 
as hulle dienste te bekom was nie. Hulle het by voortduring . 
die enigste uitweg uit 'n byna onoorkoomlike moeilikheid gebied. 

Nieteenstaande dat hierdie soort van onderwys dus on
getwyfeld sy skadusye gehad het, dien ons te onthou dat hierdie 
privaatskoolmeesters baanbrekerswerk verrig het, soms onder 
moeilike omstandighede, en betaam dit ons derhalwe glad nie 
om die waarde van hulle werk gering te skat nie. Waar die, 
koloniste om een of ander rede nie so 'n meester in diens gehad 
het nie, hetsy omdat hulle dit nie kon bekostig nie of omdat hulle 
nie die noodsaaklikheid daarvan besef het. nie, het die kinders 
soms opgegroei sonder enige boekgeleerdheid. 

Hierdie onderwysers het ongetwyfeld gedurende 'n seker tyd 
meer vir die opvoeding en verligting in die algemeen gedoen en 
beteken as die onderwysers in die gevestigde skole. Vir lange jare 
was hulle die vernaamste steunpilare van die onderwys in die 
binnelande. Muller beskrywe tereg hulle aandeel in die wordings
geskiedenis van die latere Vrystaat. as volg : 

,Van groot nut voor den Vrijstaat zijn voorts in die tijden, 
toen beroepsonderwijzers nog uiterst zeldzaam waren, de 
g'ewoonlijk berooide, onbekwame of verloopen Nederlanders 
geweest, oorspronkelijk van allerlei stand en beroep, die 
als zoogenaamde boeren-schoolmeesters onder de landlieden 
de Hollandsche taal hebben helpen in stand houden en aan 
de kinderen het onontbeerlijke onderwijs hebben ver
schaft."52 

Hierdie waarderende woorde sou ons op hulle werk in die algemeen 
kon toepas. 

•• Muller, H. P. N., Oude Tijden in den Oranje- Vrijstaat, p. 139. 
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HOOFSTUK XXI. 

GEORGE KNOOP SE SKOOL OP STELLENBOSCH. 

Soos reeds vermeld, het Gillis de Korte in 1783 vir Crijnauw, 
wat die eerste persoon was wat na 1761 tegelyk die werk van 
voorleser van die gemeente en van onderwyser in die Kerkskool. 
waargeneem het en wat soveel opspraak verwek het, in die 
hoedanigheid yan voorleser-skoolmeester op Stellenbsoch op
gevolg. Nie lank egter het hy hierdie belangryke werk gedoen 
nie ; hy is nl. reeds vroeg in die jaar 1785 in Kaapstad aangestel 
tot baastuinier,1 'n ,roeping" waaraan hy blykbaar voorkeur 
gegee het. 

Andermaal was die Stellenbossche Kerkskool, wat nog altyd 
die enigste openba.re skool daar was, sonder 'n onderwyser. 
Gelukkig het hulle nie die slag nodig gehad om lank te wag op die 
regte persoon nie. George Knoop, wat, soos ons vroeer aangetoon 
het, al reeds sedert 1772 'n openbare skool, waarvan hy so 'n, 
skitterende succes gemaak het, aan die Kaap waargeneem het, 
en wie se skool daar so gewild was dat hy so veel as 136 leerlinge 
daarin gehad het, was naamlik geinteresseer in hierdie vakature. 
Hy het homself gevolglik per brief, gedateer 21 April nog in die
selfde jaar 1785 by die Kerkraad van Stellenbosch aangemeld, 
met die versoek ,om ter obtenue van de thans openstaande voor
leesers en schoolmeesters-plaats allier door ons bij de Regeering 
goedgunstig te mogen werden g'adsisteerd."2 Hierdie brief 
van hom werp heelwat lig op die karakter van die persoon met 
wie ons hier te doen het. Ons word dadelik getref deur die 
nederigheid en blanke opregtheid wat daaruit spreek, ten spyte -
daarvan dat hy as onderwyser teen hierdie tyd reeds soveel roem 
verwerf het. Ons haal sy ,aansoek" dus hier volledig aan :3 

,Mijne Heeren 

. Met zeer veel Eerbied neeme de vrijheid om deesen aan 
U Eerwaarden te .address€eren, met needrig versoek om mij 
met de openstaande voorleesers en Schoolmeesters plaats 
op Stellenbosch te willen begunstigen, te meer terwijl ver
scheijde persoonen dier Colonie, mij tot het waarnemen deser 
bedieninge met zeer veel verlangen, wenschte bevestigt te 

t Sien Res. Pol. Raad 1785 I (28 April), C. 77, p. 410. 
a Notulen Kerkr. St. 'bosch 1755-1804 (24 April 1785), III. 
a Gesorteerde Stukke-Onderwys, No. 4, (Kerkarchief, Stellenbosch.) 

T 
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sien ; maar vermits mij zeer wel bewust is, dat er een Goede 
sanger nopens het opheffen der psalmen gevordert word. 
zo ben wegens mijne niet al te ruime borst bedugt, daar om
trent wat zwak te zijn, en bij uytnementheid uyt te munten, 
Egter niet ten eene maal onbekwaam, om voorn. dicnst te 
kunnen waarnemcn. Zoude nu, niet tegenstaande dese 
verlegendheid, mijne geringe bekwaa.mheden en vermogens 
voldoende genoeg zijn, tot het waarnemen van dien post, 
terwyle van mijne zijde, onder inwagting van 's 'Heeren 
zeegen, mij zo veel doenlijk is, van mijn pligt r.al tragten te 
kwijten, zo zij het mij gegunt, om U Eerwaarde met zeer vee! 
onderdanigheid te versoeken, mij tot het verkrijgen deser 
bediening, gunstig te assisteeren : 

Hebbende inmiddels d'Eere met particuliere hoogagting 
mij te noemen 

Eerwaarde Heeren, 
Uw Eerwaarde Onderdanigste dienaar 

Cabo de Goede Hoop, (get.) G. Knoop. 
den 21 April A 0 ]785." . 

Dit verbaa;; ons nie dat die Kerkraad op hulle i:litting van 24 
April, in aanmerking nemende dat hy van ,goede getuijgenis" 
voorsien was, ,insonderheid ten opsigte van 't onderwijsen der 
Jeugd 't geen wel voornamelijk ter deeser plaatse van d' uitterste 
noodsakelijkheid werd vereijst", besluit het om aan sy versoek 
,met· volkomen genoegen" te voldoen ;4 hulle sou van hierdie 
pragtige geleentheid om so 'n leerkrag te bekom ten valle gebruik 
maak, en nag op dieselfde dag is 'n reinvest dienaangaande na die 
Politieke Raad gcstuur, wat die Raad da.a.rop gewys het dat die 
sollicitant bekwaam genoeg was en ,van veel nut zoude kunnen 
weer.en" .5 Die versoek van die Kerkraad is dan oak op 28 April 
deur die Politieke Raad in oorweging geneem, wat George Knoop 
vervolgens tot skoolmeester in die plek van Gillis de Korte a.an
gestel het teen 'n vergoeding van sestien guldens per maand. 
en wel voorlopig onder 'n kont.rak van vyf jaar,6 sodat die Kerk
raad van Stellenbosch reeds op 15 Mei die antwoord van die Raad 
kon behandeP 

Knoop het na allc waarskynlikheid onmiddellik met i:lY werk 
op Stellenbosch begin, en dit sou die Kerkraad gegun word om 'n 
geruime tyd die voordele van sy uitstekende dienste te geniet, 'n 
voorreg wat hulle des t.e meer kon op prys stel as ons dink aan die 
baie moeilikhede wa.t. hulle dienaangaande reeds mee te kampe 
gehad het. 

• Sien Notulen Kerkr. St. 'bosch 1755-1804 (24 April 1785), ITT. 
• Requesten en Nominatien 1785, C. 282, No. 66. 
• Sien Res. Pol. Raad 1785 I (28 April), C. 77, p. 410. 
'RiPn Not1.den Ke.rkr, St.'bosch 1755·1804 (15 Mei 1785), Ul. 
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_ Dit was ongeveer hierdie tyd dat ds. Meent Borcherds van 
Kaapstad na Stellenbosch verhuis het om die herderstaf daar op 
te neem. So het ook sy seun Petrus Borchardus as leerling aan die 
voete van }$:.noop gesit. Waar hy dan later in darikbare herinnering 
terugdink aan sy eie skooldae en ons 'n sympathieke prentjie voor
hang van die skool van Knoop en van die skoollewe van daardie 
dae in die algemeen, laat ons hom vervolgens self aan die woord. 8 

In sy ,Auto-biographical Memoir" teken hy hieromtrent as volg 
aan :9 

,When I was a.bout three month~> old my parent::; moved 
from Cape Town to Stellenbosch (in 1786); and when at the 
age of seven years, I was sent to a. Dutch School under the 
master George Knoop, the parish clerk, commonly called the 
Dominie, a.nd remained under his tuition until my tenth year, 
receiving instruction in reading, writing, arithmetic, the 
Heidelberg Catechism and 'Hellenbroek', ..... '' 

Nadat hy hierdie opsomming gegee het van die leervakke in die 
skool, gaan hy verder om vir ons die meester en die skool self te 
heskrywe :10 

,The nutster wa::; a. gray-headed man, of florid complexion, 
and lively eye, precise to a nicety, remarkably clean in appearance 
<tnd habit, wea.ring spectacles, and generally a fine linen cap and 
chintz gown. He sat at his elevated little table, with a library 
at the ba.ck, and the various scholastic implements, such as rulers, 
pens, etc., spread before him, while the instruments of discipline 
then in use hung on the waH by his side. In front, stood the large 
writing-table and benches, generally occupied by about forty 
or fifty of the rising generation, of all colours, some paying, others 
admitted gratis,-the latter chiefly from the poor maintained by 
the church funds. The ~chool-fees ranged from four pence half-· 
penny to one shilling and sixpence a month ; and a roomy house 
near the church and garden, and suitable outhouses, were allowed 
by the parish, in a-ddition to the master's small salary. Silence 
was the watchword, and eves constantlv fixed on the books was the 
rule: The School was op~ned and clo~ed with prayer. The Bible 
was first read, then spelling, reading, arithmetic, and writing 
classes were put in action, the seniors hearing the lessons of the 
juniors, the master taking the higher classes. Wednesday and 
Saturday were especially destined for religious instruction in the 
catechism and the Hellenbroek. Attendance was regular, from 
eight to eleven in the morning, and from one to four in the afternoon. 
On Wednesday and Saturday half-holidays were allowed, three 
clo!tys during Easter and Whitsun weeks, and eight during Christmas, 

s Dit is trouens ook die enigste voorbeeld wat ons het van 'n duidelike 
beskrywing van hoe dit in so 'n kerkskool in die dae uitgesien het.. Di<" 
gewone laer skole sou ook nie juis hiervan verskil het nie. 

9 Sien Borcherds, P. B., An Auto-biographi<xtlllfemoir, p. IS, 
10 Ibid . . 
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-and these were the only holidays during the year ; the last 
included New Year's Day. Thus were the youth of the day 
plainly instructed in our village, in a manner both suited to their 
future various secular occupations in life, generally occupations 
in husbandry, or some mechanical craft, and to qualify them for 
admission as members of the Dutch Reformed Church, then the 
prominent and only one in the village ; and this last was considered 
the highest degree of qualification". 

Maar ,Dominee" Knoop het ook gelet op die gewoontes en 
netheid van die kinders wat sy skool besoek het : 

,That day [nl. Vrydag] was also set apart to examine our 
habits, hands, shoes, etc. ; and this little school parade caused 
much anxiety, for the good old master was determined to teach 
us cleanliness, and to be neat in appearance."11 

Borcherds roep hieromtrent die volgende grappige toneeltjie 
waarvan hyself die middelpunt was, in herinnering : 

,I recollect one afternoon, being ·anxious to excel, I had had 
recourse to the point of a raw sheeptail, for the purpose of giving 
a shine to my shoes. The shoes rubbed with the grease shone 
when I left home, but the streets were dusty ; and unfortunately, 
before reaching school, my little feet exhibited the sad spectacle 
of a dark-brown pair of pantoufles covered with dust. The hour 
did not allow of my returning, for it had struck One, and when 
called, amongst the rest, to exhibit myself, I made but a sorry show. 
I can even now fancy I see the master's astonished look ; no excuse 
could be made, or sa.tisfactory explanation given ; the crime of not 
having the shoes properly brushed wa.s proved by the unlucky 
tail sticking out of my jacket pocket. It was extracted, and 
produced before my schoolfellows as the 'corpus delicti', and an 
example. I received, with the little black strap, circularly shaped 
at one end for the delinquent's palm, four strokes on the hands, 
and was made to stand at the door, to deter others from copying 
my mode of cleaning shoes."12 

Ook in sy sangonderwys was hy ondernemlmd. So lees ons : 
,The Dominie ha.d a good musical ear, and, leading us in the 
Psalms, he accompanied his voice with the violin, so that we were 
taught to modulate the tone of our voices, and were generally 
considered to be good performers."13 

Hierdic citate spreek vir hulself. Hieruit het genoeg duidelik 
geword aa.ngaande die persoon van die onderwyser self, die vakke 
wat hy in sy skool onderwys het-te wete lees, skrywe, reken, sang, 
en godsdiensonderwys, wat moes dien as voorbereiding tot aan
neming as lidmaat van die kerk--die gewone skoolgereedskap, 
waaronder tugmiddels nie ontbreek het nie, die skoolgeld van die 

11 Sien Borcherds, P. B., An Auto-biographical Memoir, p. 20. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 21. 
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kinders, die opening en sluit van die skool met gebed, die procedure 
waa.rvolgens onderwys gegee is, die methode gebruik by die hoor 
van lesse, die skoolure en die gewone vakansiedae. 

Al hierdie punte toon 'n noue samehang en ooreenstemming 
met die reeds behandelde Reglement wat die Skolarche vir Kaapstad 
opgestel het in 1782. Hierdie reglement is dan ook inderdaad in 
1788 ook in Stellenbosch ingevoer, waar dit 'oorgeneem is ,ter 
onderhoudinge van goede tugt en order" .14 Daarom was Knoop 
in 1789, toe hy begerig was om sy skoolure enigsins te verander, 
genoodsaak om by die Kerkraad daartoe verlof te vra, wat in hulle 
hoedanigheid as ,Scholarchen"15 hom dit toegestaan het, en besluit. 
het. om die genoemde reglement in soverre dit van t.oepassing 
gemaak is op Stellt>nbosch se skool in dier voege as veranderd t.e 
beskou.16 

.,&.. Die verjaarsdag van ,Dominee" Knoop was altyd vir die 
kinders 'n dag van geen geringe betekenis nie. Op die dag is hy 
deur sy leerlinge begroet met gelukwensinge en seenwensinge wat 
gepaard gegaan het met kort adressies wat hom aangebied is nadat 
dit met die grootste noukeurigheid opgestel wasP 

Maar Borcherds teken ook vir ons die manier waarop die skool
kinders, die res van die dag, as hulle nie met die voorbereiding van 
hulle lesse besig was nie, deurgebring het: 

,Relieved from school labour, I retired generally with my 
young school-fellows to the playground, now Queen-square, where 
kite and ball, and the ,kennetjie' game, amongst others, amused us; 
or, in summer, we visited that beautiful, fresh brook, the Eerste 
River, which runs through the village, to enjoy a cool bath in its 
clear waters, before we retired to our homes. Sometimes, in winter, 
we retired to the school, in front of which stood two lofty oak-trees, 
some sixty or seventy feet high, at this period stripped of their 
leaves, to listen to the hundreds of canary birds whistling their last 
song before the day closed, as if cheerfully acknowledging their 
being spared to exist, and preparing to roost in the branches."18 

Soos uit een van die citate uit Borcherds reeds geblyk het, 
het die Stellenbossche Kerkraad net soos die Kaapse Kerkraa.d, 
ook gesorg vir die opvoeding van kinders van ouers wat nie in 
staat was om daarin voorsiening te maak nie. Hierdie gewoonte 
is trouens gevolg deur al die kerkrade in die Kolonie. So 
het die Kerkraad van Stellenbosch ook sy beskeie deel daartoe 
- -----------·---· 

14 Notulen Kerkr. St.'bosch 1755-1804 (6 Dec. 1789), III. 
15 W aar die Kerkraad hulself hier as opsieners oor die Stellenbossche 

skole by die naam van ,Skolarche" noem, word nog nie bedoel 'n afsonderlike 
Raad vir OJ'\derwysbeheer nie. Dit is eenvoudig deur die Kerkraad as 
geheel behartig. 

16 Sien Notulen Kerkr. St.'bosch 1755-1804 (6 Dec. 1789), III. 
17 Sien Borcherds, P. B., op cit., p. 21. 
18 Ibid. 
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b,Ygedra, en het kinder:; V<Hl behoeftige ouers George Knoop s<' 
skool besoek, waarvoor hy dan uit die kerkekas vergoed i~. Nie 
altyd, egter, het die kerkraad onderneem om aldie onkoste van die 
opvoeding van sodanige kinders te dra nie. Aan 'n sekere 
:Forbisieur is b.v. in November 178!) op sy versoek toegestaan om 
drie van sy kinders na die skool te stnur, ,zullende den Kerkcnraad 
de helft der onkosten welke daartoe vereist word dragen".19 Wat 
betref die vergoeding wat die Diakonie aau die voorleser daarvoor 
son betaal, is va~gestel ,zig door geene middelen te laten bewegen 
om, van de een gevestigde ordinantie en instructie af te wijken 
welke eenen meester toelegt ] Ryksdr voor Cijfferen, Jezen en 
schrijven, 4 Schell. voor spelden en lesen en 2 schell. voor het 
A.B.C. leeren".20 Dat die werk van Knoop algemene voldoening 
gegee het aan die Kerkraad, getuig hulle verdere besluit, nl. dat 
alhoewel hnlle nie gaan afwyk van die ordonnansie nie en ,hoe 
zeer ook dees en geene omstandigheden doen zien dat gem. voor
leser een tamelijk en aan zijnen Rtaat g'evenredigd inkomen hier 
ter plaatze geniet" ,21 dit egter nie die moontlikheid uitslnit nie 
om aan hom ook ,boven dien prijs nog een extra Doucenr ..... 
toe te leggen" _22 

Waa.r die omstandighede dit vereis het, het die Kerkraad 
natuurlik voorsiening gemaa.k vir die hele bedrag van die onkoste 
vir die opvoeding van die kinders. So is aan die vrou van die 
reeds genoemde :Forbisieur in Augustus 1792, as gevolg van haar 
gebrekkige toestand weens die siekte van haar man, nie aileen 
direkte financiele steun verleen nie, maar is dit ook besluit om haar 
drie jongste kinders geheel op rekening van die Diakonie ,ter 
schoole te bestellen . . . . hebbende de voorleeser George Knoop 
zulks aangenomen voor den prijs van 15 Rijks s'jaarR of 10 Rchell. 
per maand." 23 

19 Notulen Kerk1-. St.'bosch 1755-1804 (22 Nov. 1789), HI. 
20 Ibid. Die ordonnansie waarvan hier sprake is, is oordelende vo1gens 

die hier genoemde bedrae sonder twyfe1 die reeds vermelde Reglement van 
die Kaapse Skolarche van 1782. Nog 'n voorbeeld dus waar dit op ~kole 
ook buitekant Kaapstad toegepas is. 

21 Notulen Ke?·k1·. St.'bosch 1755-1804 (22 ~ov. 1789), TIT. 
22 Ibid. 
23 Ibid., 31 Aug. 1792. Dat die Kerkraad van Stcllenboseh geclurende clio 

lunst-.e kwart van die 18cle cen nogal op die manier heelwat hestoe hot aan die 
ondArwys van behoeftige kinders bewys clio opgawes va11 die ,Uitgaaf der 
Diaconie weegem; alim<mtatie Pn diverse benodigheden". Sien Inkomster> 
en Uitgaven 1760-1802 (In StdlAnhosch se KP.rkarchitef). Ons haal daaruit 
ter illustrasie die volgenclA cyfers: Reeds gedurendc 1767 is aan voorleser 
Crijnanw vir die ouderwys van vier kinders van die weduwee Fick betaa1 
74 guldens; in 1781 aan Crijnauw vir die onderwys van twee kinclers van 
Jan van Soes sowat 42 guldens; in 1782 aan Crijnauw vir onderwys aan 
dieselfde kinders sowat 46 guldens; gedurende 1788 aan Knoop vir onderwys 
aan sekere kinders sowat 53 guldens ; gedurende 1794 aan Knoop vir die 
onderwys van 8 kinders-drie van Forbisieur, twee van Bantjies en drie va11 
die wed. Hugod-sowat, 144 guldens; e11 gedurende 1796 aan Knoop vir die 
onderwys van verskeie kinders sowat 167 gulclens. Laasgenoemde was seker 
nio 'n alte geringe sommetjie vir dam·dic dae nie. 
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Verstaanbaar il:l dat die Kerkraad in sulke gevalle waar hulle 
in die nodige onderwys vir die kinders voorsien het, sou sorg dra 
dat dit ouers of verantwoordelike persone goed op die hart. gedruk 
sou word om niles in hulle vermoe te doen om die onderwys so 
produktief moontlik te maak. Selfs toe die Kerkraad maar 
die helfte van die onkoste van die opvoeding van die kinders van 
reed:;; vermelde Forbisieur betaal het, het hulle hom vermaan dat. 
hy ,nauwkeurig zal moeten zorge dragen, dat er geene klagten 
in het heen zenden naar de school ter zijnen opzigte gedaan worden, 
onder bedreiginge dat zulks plaats hebbende, men zijne kinderen 
van het bewesene favenr zoude moeten beroven", maar is hom ook 
erkentlikheid aan die ander kant belowe, nl. dat as hy hierin 
,na ons genoegen en zo heilzame intentie van den Eerw. Kerken
raad komende te handelen, men zulks niet ongemerkt zouden 
voorbijgaan" .24 Geen wonder dus dat die latere besluit van die 
Kerkraad om sy kinders geheel op koste van die Diakonie te laat 
opvoed, aan sy vrou meegedeel is ,met ernstige aanbeveeling 
om zorge te dragen dat gem. drie kinderen a.ls nu vooral het school 
niet verzuimen moeten".25 

Waar dit dan ook nodig geblyk het, het die Kerkraad verdere 
l:ltappe gedoen. So is Jan Bantjes, by wie kinders ingewoon 
het vir wie se opvoeding deur die Dia.konie betaal is, in November 
1789 voor die Kerkraad gedaag om rekenskap te gee waarom clie 
kinders nie ,ter schole kwamen by den schoolmeester Knoop", 
en is, nadat hy nic voldoende rede hiervoor kon aangee nie, hom sy 
plig ,voor ogen gesteld, met byvoeginge van het ongenoege dat 
het Eerw. Collegie in deze nalatigheid, ten eleele reeds had genomen 
en nog voortaan stond te nemen, ingevalle men zig niet beter op 
zijnen pligt mogte ver\\-yten" .26 

Dit is duidelik dat nie in al die gevalle skoolmeester Knoop 
met sy leerlinge thuis die hulp verkry het van die ouers soos in 
die geval van die Pastorie waar die kinders saands hulle skoolwerk 
voorberei het ,under the eye of the mama"P 

Maar die Kerkraad het in hierdie tyd nie alleen gesorg dat 
die kinders van minderbevoorregte ouers of wese die nodige op
voeding kry nie, maar ook in gevalle waar welgestelde ouers die 
opvoeding van hulle kinders verwaarloos het, ingemeng om ,tot 
heterings te vermanen" .2s 

Net soos die Kaapsc Skolarchc vee! las gehacJ. het van onge
permitteerde Rkoolmeesters, en miskien nog meer, was dit die 
geval met die Kerkrade van die buitegemeentes. Solank as 
wat Knoop die onderwyser waR van die enigste openbare skool 

24 Nohtlen Kerkr. St.'bosch 17fi;i.J804 (22 No\'. 1780), III. 
20 Ibid. (31 Aug. 1792). 
26Jbid. (22 NoY. 1789). \Vat die maatreels is waatTun hier sprake is, 

word nie verder omskrywe nie. 
27 Sien Borcherds, P. B., op. cit., p. 178. 
'"Sieu Sot. Knkr. 8t.'bo.wo,h 17Mi.J804 (22 Nov. 1789), III. 
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op Stellenbosch, het dieselfde moeilikheid hom daar voorgedoen. 
Die Kerkraad het dit selfs in 1793 nodig geag om die Kaapse Kerk
raad te nader om ,derzelver oordeel of advies te vragen betrek
kelyk de onge-examineerde Schoolmeesters, welke zig in deeze 
gemeente, teegen de uitdrukkelyke ordre der Regeering aan, 
bevinden".29 Hier het dit natuurlik nog moeiliker as in Kaapstad 
gegaan om 'n behoorlike kontrole uit te oefen. 

George Knoop het sy belangryke werk op Stellenbosch met 
getrouheid en tot die algemene tevredenheid van die ingesetenes 
van die dorp waargeneem, terwyl die gemeente onder hulle predi
kant, Meent Borcherds, 'n groot mate van rus geniet het. In 
1796 getuig die predikant in 'n brief aan die Kaapse Kerkraad 
gerig van hierdie voorspoed, en het hy ook by die geleentheid meege
deel dat die vorige jaar so veel as 113 kinders in die gemeente 
gedoop is-'n feit wat vir die onderwys nie sonder enige bclang 
was nie.30 

Teen die begin van 1800 het die kragte van ons ywerige en 
anders so konsciensieuse skoolmeester en voorleser, reeds veel te · 
wense oorgelaat, sodat 'n sekere Jan Freiling die tyd daarvoor ryp 
geag het om homself aan te meld by die Kerkraad om as ,adjunct" 
-voorleser ~ aangestel te mag word, of ,dat hij ten minste bij 
preferentie tot dien dienst aan't goevernement van Kerkenraads 
weege" mag voorgedra word ingeval ,Dominee" Knoop, ,of door 
aanhoudende dispositie of hy door overlijden mogte komen af te 
gaan".31 

Hoewel Freiling nie, in antwoord op hierdie versoek, as assistent 
onder Knoop aangestel is nie, maar dit hom slegs beloof is dat 
bulle hom in geval ,van een· aanhoudend goed gedrag" later as 
opvolger sou aanbeveel by die Regering,32 was sy voorgevoel 
omtrent die naderende einde van Knoop nie verkeerd nie, want 
geen maand hierna is ,Dominee" Knoop oorlede.33 Die Kerkraad 
het woord gehou en Freilin_g as enigste geskikte sollicitant by die 
Regering aanbeveel, nadat hy reeds tydens die siekte van Knoop, 
wat sy dood voorafgegaan het, sy werk waargeneem het.34 

So is vroeg in die maand April van die jaar 1800 die loopbaan 
beeindig van miskien die nuttigste van al die Nederlandse skool
meesters van die agtiende eeu aan die Kaap: ,Dominee" George 
Knoop, wat met die getrouste noukeurigheid en nougesetheid sy 
werk verrig het, totdat sy liggaamskragte hom begeef het. Sy 
naam lewe dan ook voort waar Petrus Borcherds as een van sv 
oud-leerlinge die volgende waarderende woorde oor hom geboek
staaf het: 

29 Sien Not. Kerkr. St.'bosck 1755-1804 (11 Jan. 1793), Ill. 
30 Sien brief Kerkr. St.'bosch-Kerkr. Kaapstad (20 Febr. 1796), Brieven 

1'an Binnen- <Jn Buitelandsche Hervo1'mde Kerken 1756-1796, K. 154, No. 53. 
31 Not. Kerkr. St.'bosch 1755-1804 (23 Maart. 1800), III. 
32 Ibid. 
aa Ibid. (14 April 1800). 
•• Ibid. 
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,Good man I how, even now, I love and respect thy memory, 
for you were the only one from whom I ever received public 
instruction, and to whom I stand deeply indebted for the 
elementary part of my education . . . . This good tutor, 
after serving the church for many years, died, regretted by 
his disciples, and respected by his minister and congregation."35 

Hy le op Stellenbosch begrawe, waar hy die laaste vyftien jare 
van sy lewe van plig en arbeid deurgebring het. 

Met die dood van Knoop was die dae van die rustige toestand 
wat daar op Stellenbosch gedurende die laaste jare op onderwys
gebied geheers het, ook getel, hoofsaaklik as gevolg van die 
besluit van die Kerkraad, op aandrang van sommige ouers36 geneem, 
om 'n tweede openbare skool aldaar te stig, wat sedert November 
1800 naas die skool van Freiling, die opvolger van Knoop,37 bestaan 
het en waargeneem is deur 'n sekere Storm.38 Die moeilikheid het 
eintlik ontstaan as gevolg daarvan dat die dorp in twee gedeel is, 
en dat op die manier bepaal is na welke skool die ouers hulle kinders 
kon stuur.39 · Al gou het daar onenigheid tussen die twee onderwy
sers ontstaan en het Freiling vir Storm beskuldig dat hy inbreuk 
maak op sy regte40-'n rusie wat nie bygele is nie alvorens die 
beperking wat op die ouers en onderwysers insake die verdeling 
van die dorp gele is, nie opgehef is nie.41 Maar met die dood van 
Storm het die moeilikhede opnuut ontbrand, omdat die Kerkraad 
nie kans gesien het om aan die versoek van Freiling dat die tweede 
skool tot niet gemaak moes word, te voldoen nie.42 Hoewel 
Freiling homself by hierdie geleentheid aan brutaliteit en oneer
biedigheid skuldig gemaak het, daar hy o.a. die predikant in die 
openbaar beskuldig het van dwingelandy en onderkruipery,43 het 
hy nadat hy hom weer met die Kerkraad versoen het,44 sy werk 
bly waarneem tot in Augustus 1806, toe hy self sy demissie aanc 
gevra het en sy werk neergele het.45 

35 Borcherds, P. B., op. cit., p. 21. 
36 Sien Not. Kerkr. St.'bosch 1755-1804 (14 April 1800), III. 
37 Ibid. 
38 Sien ibid. (28 Sept. 1800); ib1'd. (11 Nov. 1800) ; ibid. (30 Nov. 1800). 
39 Sien Post Acta., Not. Ke1·la. St.'bosch 1755-1804 (14 April 1800), III. 
40 Sien Not. Ke1·kr. St.'bosch 1755-1804 (30 Maart 1801), III. 
41 Sien ibid. (28 Junie 1801). In hierdie tyd is ook 'n sekere Louise deur 

Freiling aangekla dat hy van huis tot huis gegaan het om kinders te onderwys 
in lees, skrywe en reken. Hy het voor die Kerkraad verskyn, maar toe dit 
geblyk het dat hy aileen les gegee het in reken en in geometrie, waardeur hy 
dus geen inbreuk op die dorpskool gemaak het nie, is dit hom nie verbied nie. 
Sien Not. Kerkr. St.'bosch-1755-1804 (30 Maart 1801), III. Hierdie geval 
van Louise bewys dat ook op Stellenbosch die verbod dat niemand onderwys 
mag gee alvorens hy nie by 'n ondersoek bekwaam gevind is nie, nie streng 
nagekom is nie. 

42 Sien Not. Kerkr. St.'bosch 1755-1804 (7 Nov. 1802), III. 
43 Ibid. 
44 Sien ibid. (28 Nov. 1802). 
45 Sien Not. Kerkr. St.'bosch 1804-1809 (31 Aug. 1806), IV. 
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HOO:Ji'STUK XXII. 

DRAKENSTEIK 

DIE KERKSKOOL ONDER KRUGEL. 

Nadat Johannes Krugel sy openbare skool aan die Kaap in 
~1ei l 769 vaarwelgese het om die kerklike waardigheid van voor
leser aan die Dra.kenRteinse kerk te aanvaar, met opdra.g om ook 
die Dialwnie se skool waar te neem verneem ons gednrende die 
cersvolgende agtien jaar feitlik niks omtrent sy onderwyilbedry
wighede nie. Uit hierdie afwesigheid van enige informasie, vera! 
van ongunstige gegewens, kan ons vermoed dat hy sy werk behartig 
het met 'n redelike mate van tevredenheid aan die kant van sy 
meesters, die Kerkraad. ·· 

.. Teen die einde van 1787 egter vind ons dat hy, soos later duide
liker sal blyk, waarskynlik weens hoe ouderdom en daarmec gepaard 
g<1ande liggattmlike swakheid, die skoolhou nie meer waarneem nic.1 

Hoc lank die skool stilge;;taan het, 'veet om; egter nie. 
Die Kerkraad is egter tydelik uit hnlle moeilikheid gercd dcurdat 

'n buitestaander aangebied het en versock het om toegelaat te 
mag word om die onderwyswerk in Drakenstein op eie rekening 
voort te sit. Dit was nl. die persoon Hendrik Sievers Stengers, 
van Amsterdam, wat as bottelier met die skip ,Hoorn" uit pa.tria 
hier aangekom het. Hy het kennis geneem van die feit dat daar 
destyds geen openbare Hkool aan die Paarl bestaan het nie, en het 
besluit om die geleentheid te baat te neem om sy dienste aldaar 
aan te bied om onderwyH te gee in 'n openbare skool in ,spel, lee" 
en schrijfkonst, als de eerste beginselen van onze hervormde 
godsdienst" .2 Die Politieke Raad het hierdie saak onder die 
aandag van die Drakensteinse Kerkraad gebring en hulle gevra 
om hulle mening daaromtrent uit te spreek. Laasgenoemde het 
hierin 'n geleentheid gesien om 'n bestaande leemte aan te suiwer 
en het aanbeveel dat aangesien hulle skoolmeestei\ Krugel, teens
woordig nie skoolhou nie, Stengers se versoek om daar 'n skool te 
mag open, toegestaan kon word, ,mit;; zyn zeedelyk gedrag onberis
pelyk i~, en blyven". Hy sou dit moes doen aan die Paarl, tussen 
die kerk en die predikantswoning, as synde die geskikste plek 
daarvoor, en dit sou hom vergun word om daarmee vol te hou 
totdat die diakonie-meester weer self in staat sal mag wees om die 

1 Sien o.a. Requesten en Nominatii'n 1787, C. 2·84-, No. 14-il: Reque8/eu 
1789, C. 286, No. 12. 

2 Requesten en Nomi.naf1'i!n 1787, C. 284, No. 14-.5. 
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werk op hom te neem.3 Hulle beveel dus aan dat Stengers met 
die doel uit die diens van die Kompanjie ontslaan en aan hom 
burgerreg verleen mag word.4 • 

Op aanbeveling van die Drakensteinse Kerkraad dan is deur 
die besluit va.n die Politieke Raad van 6 NoYember 1787 StengerR 
in burgervTydom gestel, ten einde die gebrek aan 'n skoo]meester 
by die Paarlse Diakonie, nadat hy deur die Kerkraad daar, Yolgens 
'n voorgelegde getuigskrif, daartoe bekwaam bevind is, aa.n te 
suiwer, deur daar openbare onderwys te gee. Hy sou egter nic 
tot enige ander beroep kon oorgaan sonder die toestemming nm die 
Regering nie.5 · 

Andermaal viJl([ om; dus dat die Kerkraad afwyk van die 
bestaande gebruik om die voorleser ook te laa.t skoolhou. Hierdie 
slag egter is nie van 'n buitesta.ande nie-kerklike a.mbtenaar gebruik 
gemaak om onderwys te gee in 'n bestaande diakonieskool nie, 
maar hierdie skool is eenvoudig tydelik nie heropen nie, maar is 
vervang. deur 'n ander openbare skool. 

Dit het egter al gou duidelik geword dat hier·die nuwe afwyking 
nie die gewenste resultate gelewer het nie, en dat die Kerkraad, 
instede daarvan dat hulle hulle verpligting teenoor die opvoeding 
van die kinders op 'n e:ffektiewe manier van hulself afgeskuiwe het, 
hulle sorloende hulr;elf net nuwe kommer en sorg op die hals gehaal 
het. 

Die Kerkraad het al gou besef dat Stenger;; nie die gewenste 
persoon was om hierdie belangryke werk te behartig nie, en nadat 
hy nog geen vier maande daarmee besig was nie, het hy hulle 
reeds soveel ergernis veroorsaak dat hulle hulle genoodsaak gevind 
het om die hulp van die Regering in te roep. 6 In hulle brief 
aan die Regering het hulle gekla dat Stengers ,kwalik" beantwQon] 
aan sy plig in die skoolhou, sodat daar geen twyfel bestaan nie dat 
hy hom binnekort heeltemaal van die skoolhou sal onttrek. 
Verder spreek hulle die mening uit dat aangesien die Yernaamste 
voorwaarde waarop hy uit die die:hs ontslaan is, was dat hy moes 
skoolhou, daar gegronde redes was om hom weer in sy vorige 
hoedanigheid in die diens van die Kompanjie te trek. Hulle 
het dit derhalwe nodig geag en dit by die Raad aanbeveel dat 
Stengers van regeringswee gewaarsku moes word om sy plig beter 
nate kom.7 

Die Politieke R.aad het clit dan ook goedgevind om die Kerkraarl 
tc kwalificeer om namens bulle hom ernstig te vermaan tot heter 
nakoming van sy plig, ,onder serieuse waarschouwinge ten over
vloecle", dat as hy verder claa,rin nalatig blyk, hy by die minste 
verdere klagte, ,als in zulken gevalle niet clan nutteloos voor den 

-· ·- ---- -· ----
3 Sien brief Kerkr. Drak.-Pol. Raad (7 Okt. 1787). In omslag by 

rekwest No. 145, Requ.esten en Nomi.natien 1787, C. 284. 
4 Ibid. 
5 Sien Res. Pol. Raad 1787 II (G Nov~), C. 82, pp. 821, 822. 
0 Sien briefKerkr. Drak.-Pol. Raacl, ibid. 1788 I (18 l\faart), C. ll8, p. 386. 
'Ib!:cl., p. 387. 
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burger stand zijnde", weer in diens van die Kompanjie getrek 
sal word.s 

Maar ook hierdie dreigeinent was nie voldoende om Stengers 
tot beter werk aan te spoor nie. Na verloop van ongeveer 'n 
verdere twee maande wend die Kerkraad hulle gevolglik nogmaalR 
tot die R.egering. Hulle verwittig die Raad dat. Stengers geen 
ag gegee het op die waarskuwing deur hulle namens die Regering 
tot hom gebring nie, en kla oor die voortdurende volstrekte 
,negligentie" wat hy in sy werk bly bet.oon, terwyl sy gedrag in 
die algemeen tot aanstoot en ergernis strek. 9 

N a oorweging hiervan het die Politieke Raad geen ander uitweg 
gesien nie as om hom weer in sy vroeere ,qualiteit" as bottelier 
te herstel en hom in die diens van die Kompanjie na Batavia te 
stuur.1o Aan die Kerkraad is terselfdertyd opdrag gegee om 'n 
ander, meer geskikte persoon te vind om die skoolhou daar waar 
te neem.U 

Nogeens was Drakenstein sonder 'n openbare skool en het 
die plig op die Kerkraad gerus om die leemte aan te vul. Nie 
alleen het dit ongemak aan die Kerkraad veroorsaak nie, maar ook 
die voorleser Krugel in persoon het besef dat hy hierdeur in die 
gedrang kom, aangesien die verpligting om die openbare skool 
waar tc neem, volgens bestaande gebruik, tog in die eerste instansie 
op hom gerus het. Dit verbaas ons derhalwe nie dat hy vroeg 
in 1789 'n rekwest by die Politieke Raad ingedien het waarin hy 
meegedeel het hoedat hy, weens 'n ,groote verswakking aan het 
gezicht" as gevolg van 'n swaar sickbed, reeds vir enige weke nie 
sy werk (as voorleser) kon waarneem nie. As gevolg daarvan 
en ook weens sy hoe ouderdom van 63 jaar, 20 waarvan hy in 
diens van die Kompanjie geslyt het, vra hy vervolgens dat sy 
seun Jacobus Johannes aangestel moet word om by sy ,indis
positie" die werk waar te neem, en om as hy dan glad nie meer 
die werk kan behartig nie, aangestel te mag word as sy opvolger .12 

Uit hierdie rekwest het ons dus· 'n moontlike aanduiding waarom 
Krugel reeds sedert enige tyd nie ook die onderwystaak behartig 
het nie. Die spore van ouderdom en liggaamlike swakheid is 
reeds waarneembaar in sy skrif, waar hy die rekwest eiehandig 
onderteken het. Vas staan dat hy nie die skool op hierdie tydstip 
waargeneem het nie. 

Die Politieke Raad het hierdie skrywe onder die aandag van 
die Kerkraad gebring en aan hulle opdrag gegee om ondersoek 
in te stel of die seun wel bevoeg was om as sy vader se plaasver
vanger as voorleser aangestel te word en of hy ook die bekwaam
heid besit om onderwys te geeP Die Kerkraad, egter, was blyk-

8 Res. Pol. Raad 1788 I (18 Maart 1788), C. 83, p. 387. 
9 Sien brief Kerkr. Drak.~Pol: Raad, ibid. (14 Mei), p. 550. 
1o Sien Res. Pol. Raa.d 1788 I L14 Mei), C. 83, p. 551. 
11 Ibid. 
12 Sien Requesten 1789, C. 286, No. 12. 
13 Sien Res. Pol. Raad 1789 II, (11 Dec.), C. 86, p. 712. 
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baar nie baie ingenome met hierdie idee nie en het verkies om 'n 
ander weg in te slaan. So het hulle op 26 Julie 1789 besluit om, 
aangesien Krugel weens liggaamlike gebreke reeds geruime tyd 
nie sy werk self kon waarneem nie, dit maar aan iemand anders 
op. te dra, en het gevolglik die koster gelas om Krugel te nader en 
te vra of hy van mening was dat hy in staat sou wees om sy werk 
binnekort te hervat en of dit nie maar beter sou wees om iemand 
anders as voorleser-skoolmeester in sy plek aan te stel nie.14 In 
antwoord op hierdie missie van die koster het Krugel op 1 Augustus 
1789 self voor die vergadering verskyn. Hy het meegedeel dat 
dit vir hom onmoontlik was om te se wanneer hy in staat sal wees 
om sy werk te hervat, maar dat hy dit sou doen ,zoodra de Heere 
Hem tot vorige gezondheid zal hersteld hebben" .15 By die 
~leentheid het hy egter heethoofdig beledigende taal teenoor die 
Kerkraad gebesig en hulle o.a_. gevra of hulle hom ,a.Is een vuile 
hond wilden uitstoten" .16 

Hoewel bewus van die onhoudbaarheid van die posisie-want 
nie aileen is die geestelike werk van die voorleser deur sy 
liggaamlike swakheid verwaarloos nie, maar daar het ook as gevolg 
geen openbare skool bestaan nie-, besluit die Kerkraad om 
Krugel so veel moontlik sympathiek te behandel en het derhalwe 
eers die advies van die goewerneur ingewin of dit nie wenslik sou 
wees om maar iemand anders in sy plek aan te stel nieP Die 
goewerneur het hulle egter aangeraai om die hele saak in 'n missive 
voor die Politieke Raad te le.18 Dit het hulle vervolgens gedoen 
in 'n brief gedateer 22 Augustus 1789.19 In die eerste gedeelte 
hiervan is geen melding gemaak van sy verwaarloosde onderwys
verpligt.inge nie. Slegs word meegedeel dat hy sedert ag maande 
weens ,lichaams indispositie en bijzonder wegens eene aan
houdende verswakking aan zijn gehoor en gezicht" nie meer in 
staat was om die kerklike werk te verrig nie-'n werk wat hy voor
heen onberispelik gedoen het.20 Hulle het egter steeds gehoop 
dat hy sou herstel, maar aangesien dit nou buite die kwessie was, 
vra hulle vervolgens dat hy nit die diens ontslaan moet word, 
en dat 'n ander ,bekwaam subject" hom moet opvolg.21 

In die tweede gedeelte van hulle brief blyk dit egter duidelik 
dat die saak van die onderwys wel deeglik as 'rt belangryke oorwc
ging by die Kerkraad gegeld het. So beveel hulle aan dat as sy 
opvolger benoem moes word een van twee persone, 6£ die burger
wagmeester Jan Rode, wat reeds byna vyf maande lank die voor~ 

u Sien Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (26 .Julie 1789), III, p. 21. 
16 Ibid. (26 .Julie 1789), p. 22. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
1 8 Sien Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (22 Aug. 1789), III, p. 24. 
19 Ibid. (22 Aug. 1789), pp. 24-25; Res. Pol. Raad 1789 II (II Dec.), C. 86, 

pp. 704-708. 
•o Sien Res. Pol. Raad 1789 II (11 Dec.), C. 86, p. 704. 
21 Ibid., p. 705. 
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leserswerk waargeneem het,22 6£ anders Abraham Christiaan 
Broodrak, wat toe as skoolmeester gefungeer het by dit:i weduwee 
van Daniel Retief in Wamakersvallei.23 Hulle het dit dan ook 
noodsaaklik gevind om die Politiekc Raad oor die saak te nader, 
veral ,vermits Krugel zedert reeds eenige jam·en a.ls Diaconij 
Schoolmeester geen school meer gehouden heeft, invoegen de 
talrijke jeugd aan de Paarl voor het grootste gedeelte van het 
zoo hoognodig onderwijs is versteken gebleven, niet tegenstaande 
hij van Kerkenra.den tot zijne verplichting wel ernstig is opgewekt 
geworden".24 Krugel het as onderwyser dus bepaald minder 
bevrediging gegee en het die Kerkra,ail dienaangaande maar heel
wa.t sorg gebaar. 

Aa.ngesien die Politieke Ra.ad bemerk het dat aan · hulle besh1-it 
van 16 Januarie aangaande die opdrag aan die Kerkraad om te 
ondersoek of Krugel se seun in staat is om as moontlike opvolger 
van sy vader die werk waar te neem, nog nie uitvoering gegee was 
nie, het hulle dit goedgevind om voorlopig nie op die mis~>ive in te 
gaan nie, maar eers by hulle vorige besluit te bly.2s 

Non het 'n ligte wrywing tussen die Politieke ltaad en die 
Kerkraad as gevolg van die onuitgevoerde opdrag van eersgenoemde 
a.an laasgenoemde 'n verdere vertraging van die finale reeling van 
hierdie belangryke sa,ak in die hand gewerk. Die hele saak is 
egter op 'n betreklik vreedsame manier opgelos, sowel tussen die 
Kerkraad en die Politieke R.aad as tussen die Kerkraa.d en Krugel, 
toe hy in Augustus 1790 van die Kerkraad verlof gevra het om 
weens sy aanhoudende liggaamsswakheid sy ontslag by die Politieke 
Raad a.s voorleser nit die diens te mag a.anvra-'n versoek wat 
hom natuurlik nie geweier is nie.26 

Uit sy versoek tot ontslag, wat op J9 November 1790 deur die 
Politieke Raad behandel is, is eon en ander vas te stel omtrent die 
lewensloop en die toe heersende huislike omstandighecle van 'n 
voorleser-skoolmeester \Va.t die Kerkra.a.cl in die latere periode 
van sy dienstyd heelwat hoofbrekens gekos het. Hy het nl. op 
2 Mei 1769 as voorleser in die dien~ van die Kompanjie gegaan en 
op 17 Januarie 1786 vir die laaste keer 'n nuwe driejarige kontrak 
aangega.an met verhoogde gasie, sodat hy nou op 64-jarige leeftyd. 
met ,zijn gezigt geheel en al zwak", ruim 21 jaar in diens was. Hy 
dee] verder mee dat hy ,.met 'n r:;tcrke huishouding beswaard is", 
en clat twee va.n sy kinders boonop nog gebreklik is en nie vir 
hulself kan sorg nie. Hy versoek dus dat al hierdie omstandighede 

02 Die Kerkrnad het dns nic gebrnik gemnnk va.n die aangebocle diens van 
Krngel so seun nie. -

23 Sien Not, Kerkr. Dra.k. 1784-1805 (22 Aug. 1789). III, p. 25; Res. Pol. 
Hcwl 1789 II (ll Dec.), C. 86, p. 707. 

24 Not. Kerb·. Dm.k. 1784-1805 (22 Aug. 1789), III, p. 25; Re.~. Pol. Rnnd 
1789 II (ll Dec.), C. 86, p. 708. 

25 Sien Res. Pol. Raad 1789 II (11 Dec.), C. 86, p. 712. 
~" Si<"n Not. Kerh. Dm,k. 1784-1805 (16 Ang. 1790). TII. p. 30. 
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by sy ontslag in aanmerking geneem moet wordP Die Politieke 
Raad het sy bedanking aanvaar, maar verkies om sy saak owerigens 
aan Here Meesters op te dra, met die aanbeveling om daarop 
,een favorable refiectie te wille slaan" .28 

Nou was die Politieke Raad en die Kerkraad ten laaste van 'n 
struikelblok wat veral in die weg van die behoorlike behart.iging 
van die onderwys van die jeug aan die Pa.arl gestaan het, bevry,29 

en kon hulle in sy plek aanstel 'n persoon wat. meer nuttig in die 
opsig sou kon wees. Reeds in Oktober 1790 het die Kerkraad vai1 
Drakenstein andermaal 'n moontlike opvolger vir Krugel by die 
Regering voorgestel, en wel die Kompanjiesdienaar Johan Diederich 
Herman~>, wat toe 'verksaam was as skoolmeester bv die heemraad 
Adriaan Louw, van Drakenstein, ,die ons voor ~i1deren bekend 
is als een duchtig en zeedelijk subject" .30 Die Politieke Raad het 
akkoord gcgaan met die persoon van hulle keuse, en so is op 19 
November 1790 as die nuwe voorleser van Drakenstein aangestel 
die soldaat Hermans, met gasie van 16 guldens die maand en onder 
kontrak van vyf jaar, met ,verplichting omme ... tevens pu
bliek sehool te moeten houden".31 Gevolglik is Hermans op 28 
November voor die vergadering van die Kerkraad ontbied en is 
aan hom sy aanstelling bekend gemaak en hom op sy pligte as 
voorleser en openbare skoolmeester gewys, waarop hy belowe het 
dat hy hom sodanig sou gedra dat sy aanstelling die Kerkraad 
nimmer sou berou nie, , ,maar hem altijd dien post znllen waardig 
keuren" .32 So was die•Paarl andermaal voorsien van 'n voorleser
skoolmeester en kon die belangryke werk van die opvoeding, wat 
reeds so 'n geruime tyd verwaarloos was, weer hervat word. 

Na verloop van sowat agt jaar egter moes die Kerkraad ook in 
die geval van hulle nuwe leerkrag Hermans die waarheid van die 
gesegde ,da.t nuwe besems skoon vee" bevestig sien. Nadat hy 
tot hiertoe sy werk blykbaar bevredigend waargeneem het, tref 
ons hom op 21 Oktober 1798 voor die Kerkraad aan om verant
woording te doen weens 'n beskuldiging teen hom ingebring dat 
hy deelgeneem het aan ,ergerlijke kaartspel". Hierdie slag het 
hy met 'n vermaning da.arvan afgekom.33 Geen nege maande later 

27 Sien Res. Pol. Raad 1790 III (19 Nov.), C. 89, pp. J I 85-ll 86. 
zs Ibid., p. 1187. 
29 Die Kerkraad het egter nog by voortduring las van hom gehad. Hy 

het in 1792 probeer om sy eie erf te vergroot ten koste van die Kerkgrond, 
tot ergernis van die Kerkraad. Hulle was sclfs later verplig om 'n landmeter 
in te roep om duidelikheid omtrent die posisie te verkry. Sien Not. Kerkr. 
Drak. 1784-1805 (26 Aug. 1792), III, p. 65. Nog in tlieselfde jaar vind ons 
dat hy deur sy prokureur, 'n sekere Van Leeuwen, teen die Kerkraau laat. 
proceuecr het om heweerde agterstaUige huishuur aan hom verskuldig. 
Hy het nl. sy eie huis bewoon, reeds toe hy nog in diens was, en het nou op 
grond hiervan aanspraak gemaak op vergoeding. Sien Not. Ke~·k1·. Dmk. 
1784-1805 (20 Sept. 1792), III, p. 67. 

•o Not. Km·kr. Dra,k. 1784-1805 (24 Okt. 1790), III, p. 31. 
31 Res. Pol. Raad 1790 III (19 Nov.), C. 89, p. 1188. 
32 Not. l(e1·kr. Dmk. 1784-1805 (28 NoY. 1790), TTT. p. :12. 
'" Ibirl. (21 Okt .. 1798), p. 136. 
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nie ontmoet ons hom egter weer voor die Kerkraad, en die slag 
wel op 'n baie ernstiger aanklag. Hy het nl., nogal op die dag van 
Voorbereiding, 'n sekere Johannes Albertus de Villiers ,door eene 
menigte stokslagen zeer mishandeld", met die gevolg dat dit die 
predikant sodanig geerger het dat hy die Awendmaal wel kon 
bedien, maar die meegebruik daarvan nie betaamlik gevind het 
nie.34 Hy is ernstiglik op sy sonde gewys en beveel om die predikant 
om vergiffenis te vra. Hy het egter as voorleser-skoolmeester 
aangebly, en die diakonieskool het bly voortbestaan met hom as 
leerkrag. 

'N TWEEDE OPENBAR,E SKOOL AAN DIE P AARL, 1793. 

Tot vroeg in 1793 was nog die enigste openbare skoal van die 
dorp die kerkskool wat waargeneem is deur die voorleser. As 
gevolg van die snelle uitbreiding van die Oostelike deel van die 
dorp, waar teen die tyd reeds 'n hele aantal huise gebou was, het 
daar egter in 1793 hierin 'n verandering gekom. Die inwoners en 
die Kerkraad het die wenslikheid en die noodsaaklikheid van 'n 
tweede skoal ingesien, met die gevolg dat dit deur die Kerkraad 
aan hulle predikant opgedra is om die saak voor die Politieke Raad 
te le en as onderwyser aan te beveel die burger ·en lidmaat van die 
Hervormde Kerk, Jan van Rheenen, wat hom reeds 'n tydlank 
besig gehou het met die gee van onderwys aan die jeug.35 

Die Politieke Raad het op 12 Februarie hulle aandag aan die 
saak geskenk en hulle heeltemaal eens met die idee van so 'n 
tweede onderwysinrigting verklaar,36 asook die aanstelling van 
Van Rheenen tot skoolmeester goedgekeur, mits hy eers voor die 
Skolarche plaaslik ,en ten hunnen genoegen" examen afgele het en 
bewys gelewer het dat hy ,de bequaamheden en verdere vereysch
tens om in deezen als zodanig te kunnen fungeeren", besit.37 

Hulle het dit ook goedgevind om dit tot 'n verpligting te maak dat 
die tweede skoolmeester die huis moes huur-waarin hy ook sy skoal 
moes waarneem-van die burger J. P. Roux langs die meul, wat 
deur sy ligging baie gunstig was om as skoal te dien, sowel gedurende 
die warm somertyd as tydens reenagtige en ,guur" weer, omdat 
dit centraal vir die kinders gelee was. Aan die Kerkraad is opgedra 
om 'n ooreenkoms met Roux te reel waarvolgens hy genoemde huis 
permanent in huur aan die skoolmeester, en wel teen sy private 
koste, sou afstaan.38 In verband met die voorstel van die Kerkraad 
aan die Politieke Raad om te bepaal welke woonhuise onder die 
skoolwyk van die tweede skool sou ressorteer, om sodoende moont
like ernstige skade vir die voorleser te voorkom, het die Raad 

34 Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (14 Julie 1799), III, p. 144. 
35 Ibid. (24 Maart 1793), p. 78. 
36 Bien Res. Pol. Raad 1793 II (12 Febr.), C, 101, p. 700. 
3? Ibid., p. 707. 
38 Ibid, p, 708, 
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nie die fout begaan nie wat later in die geval van die tweede skool 
op Stellenbosch begaan sou word en wat daar soveel onenigheid 
sou veroorsaak, nl. om die dorp in twee te deel. Hulle het dit nl. 
goedgevind om dit aan die ouers volkome vry te laat om self hulle 
keuse te maak omtrent die persoon van wie se dienste hulle wens 
gebruik te maak. Hulle was van mening dat die vrees vir moontlike 
nadeel by die onderwysers speciale ywer sou opwek.39 

Die Kerkraad het van hierdie reeling van die Raad kennis 
geneem, en nadat die vereistes nagekom is, is die nuwe skool 
ooreenkomstig die bepalings gestig en geopen met genoemde Van 
Rheenen as die eerste onderwyser daarvan, ,met voorregte om 
sonder bepaling alle zodanige kinderen te mogen leeren dewelke in 
het district de Paerl zijn onderwys verlangen" .40 So het die stigting 
van 'n tweede openbare skool aan die Paarl in die maand Maart 
1793 'n voldonge feit geword. 

Nie lank was dit hierdie nuwe skool gegun om sy eerste skool
meester te behou nie. Nadat Van Rheenen nog geen jaar daarin 
werksaam was nie, is hy skielik vroeg in 1794 oorlede. Die skool 
was teen hierdie tyd egter reeds gevestig, en al dadelik is daarvan 
werk gemaak om 'n nuwe meester te vind. Op 2 Februarie 1794 is 
in die Kerkraad voorgestel om die Kaapse burger Moses Davids 
as die opvolger van Van Rheenen by die Regering aan te beveel as 
synde 'n man van bekende gedrag en ,volgens gerucht" bekwaam 
om die betrekking te vervul.41 Ook is besluit om Davids aan te 
se om hom so gou as moontlik by die predikant in eie persoon aan 
te meld, sodat sy ,capaciteiten" ondersoek kon word en hy ter
selfdertyd kan verneem op welke voorwaardes die betrekking aan 
hom sou kon opgedra word.42 

Kragtens hierdie beslnit het die Kerkraad 'n missive, gedateer 
8 Maart 1794, wat op 14 Maa.rt deur die Raad behandel is,43 in
gestuur, waarin hulle hulle begeertes en versoeke uiteengesit het. 
Vervolgens beveel hulle genoemde Davids aan, met die versoek dat 
hy, na voorgaande examen deur die Kerkraad van die Kaap,44 

aangestel mag word as hulle nuwe onderwyser.45 

Die Raad het dit goedgedink en 'n afskrif van die missive in 
die han de van die Skolarche gestel ·om ondersoek in te stel of ge
noemde Davids die vereiste ,capaciteiten" besit om die jeug te 
onderwys in ,zodanige wetenschappen" as wat in die gewone open
bare skole geleer word, en dan aan die Raad hulle bevindings mee 
tc deel.46 Nadat die gebruiklike ondersoek ingestel is en die Skolarche 

•• Sien Res. Pol. Raad 1793 II (12 Febr.), C. 101, p. 709. 
• 0 Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (24 Maart 1793), III, p. 78. 
u Sien 1:bid. (2 Febr. 1794), p. 95. 
42 Ibid. 
•• Sien Res. Pol. Raad 1794 I (14 Maart), C. 105, p. 829. 
"Hulle sou hier wei die Skolarche bedoel het. 
•• Sien Missive Kerkr. Drak., 8 Maart 1794-, Res. Pol. Raad 1794 I (14 

Maart), C. 105, p. 829. 
•s Res. Pol. Raad 1794 I (14 Maart), C. 105, p. 829. 
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bevind het dat Davids ,redelik geschikt" is om as onderwyser 
in Drakenstein te mag optree,47 is hy op 22 April 1794 deur die 
Politieke Raad as sodanig aldaar a,angestel.48 

Van Davids verneem ons verder dat hy op 10 Maart 1805, 
nadat 'n sendingywer ook by die Kerkraad van Dra.kenstein out
brand het, en nadat hy 'n verdere examen by eerw. Borcherds 
afgele het, tot ,oeffenaar in de goddelijke wa.arheden voor Heij
denen" en ook vir Christene aangestel is.49 

Ons kan met veiligheid aa.nneem dat hierdie tweede openbare 
skool aan die Paarl in die wese nie verskil het van die Kerkskool 
daar, of van die gewone laer skole in die hoofstad nie. Dit het 
van die Kerkskole verskil in die opsig dat die onderwyser uit
sluitlik afhanklik was van die skoolgeld van sy leerlinge, terwyl die 
onderwyser van die Kerkskool behalwe die vergoeding wat hy 
ontvang het vir die onderwys van kinders van ouers wat kon 
betaal, ook nog vir sy onderwyswerk aan kinders van minder 
gegoede ouers, benewens sy salaris as voorleser, 'n verdere steun 
uit die diakoniefondse geniet het. In hierdie opsig sou die tweede 
skool aan die Paarl identies gewees het met die genoemde openba.re 
laer skole aan die Kaap. Ook die vaKke son nie verskil het van 
die in genoemde skole nie, t.w. lees, skrywe, reken en veral gods
diensonderrig. Wat die algemene organisasie van die skool betref, 
was dit egter minder afhanklik van die Kerkraad en die Politieke 
Raad. as wat die geval was met die Kerkskool. 

DIE KERKRAAD EN ONDERWYSREG IN W AMAKERS
VALLEI. 

Soos reeds vroeer vermeld., was sed.ert 1714 alle onderwysers 
alvorens hulle hulle werk aanvaar het, onderworpe aan 'n examen 
en die goedkeuring van die Regering. Hoewel hierdie vereiste 
ook van toepassing was op kn~gte wat as onderwysers by koloniste 
in diens gegaan het, is dit in hulle geval maar selde nagekom. 
Selfs nie die nadere bepalings van Van Imhoff in 1743 en die heraf
kondiging daarvan in 1769, nl. dat niemand as Skoolmeester-kneg 
op die boereplase geduld. sal word as hy nie bewys kan lewer dat. 
hy ondersoek is en bekwaam gevind is tot die gee van onderwys, 
het die gewenste uitwerking gehad nie. V andaar die resolusie van 
die Politieke Raad van 25 Oktober 1792 waarvolgens 'n finale 
poging aangewend is om die stelsel van onderwys-knegte onder 
behoorlike kontrole te bring. 

Van hierdie belangryke resolusie het ook die Drankensteinse 
Kerkraad kennis geneem, en die bedoelinge van die Regering was 
vir hulle duidelik dat o.a. selfs knegte wat as onderwysers by 

47 Sien brief van Skolarche, 3 April 1794, Bijlagen tot de Resolutien 1794, 
c. 215, pp. 579-580. 

48 Sien Res. Pol. Raad 1794 II (22 April), C. 106, p. 54. 
'"Sien Not. Kerk1·. Drak. 17!;4.]805 (10 Maart 1805), III, p. 212. 
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koloniste in diens gaan, deur die Hervormde predikante ondersoek 
moes word of hulle nie leerstellinge huldig , , die voor de Jeugd 
schadelijk en nadeelig zouden kunnen zijn" .50 Van sulke onder
wysers sou dan verwag word om 'n bewys te kan lewer van hulle 
ondersoek.51 

Bewus daarvan dat die verpligting gevolglik op hulle gerus het 
om toe te sien dat a.an hierdie instruksie so veel moontlik gehoor 
gegee word, het die Kerkraad te werk gegaan om ten minste die 
mees in-die-oog-lopende oortreders daa.rvan op te Rpoor en op hulle 
plig te wys. Dit son moeilik wees om dit te kontroleer op die ver
afgelee boereplase, maa.r in die omliggendc streke was dit wel 
moontlik. So vind ons dat 'n sekere Pieter du Toict (sio!), wat in 
Maart 1794 ,eigenmachtigerwijse in de W agemakers-valleij eene 
publicque school opgericht hebbende",52 in hierdie jaar 'n sla,g
offer geword het van die toepassing van die instruksie. Omdat sy 
handelwyse strydig was ,met de intentie der locale Regering, en 
met de instructie, die Kerkenrade desaangaande heeft te obser
veeren", het hulle die koster aangese om hom dit te verbied. 53 

Die koster het hieraan uitvoering gegee en genoemde Du Toit, 
wat sy skool op \Vamakersvallei wa.argeneem het in die huurhui.s 
van die ouddiaken Daniel le Roux, aangese dat sy handelwyse 
strydig was met die bevele van hoer gesag, en dat hy sy skool moes 
staak totdat hy hom by die regte plek om verlof daartoe sal aan
gemeld het en hom aan die vereiste examen sal onderwerp het.54 

Du Toit het hom egter nie a.an hierdie verbod gesteur · nie, maar 
geantwoord dat hy daarmee sou voortgaan ,tot tijd en wijle er 
zig een beeter middel van bestaan voor hem opdoe", 55 . sodat · die 
Kerkraad geen ander uitweg gesien het as om by die Politieke 
Raad aan te klop om advies hoe hulle in die geva.l moet handel, 
en ,welke middelen· zij voorts zullen aangrijpen ter weering van 
deeze wanorde". 56 Gevolglik het die Politi9ke Raad in die saak 
ingegryp en die Landdros van Stellenbosch en Drakenstein gelas 
om Du Toit namens die Regering te verbied om in die openbaar 
skool te hou, tot tyd en wyl hy op die behoorlike manier daartoe 
verlof gekry sal he.57 Die verbod het die slag gepaard gegaan 
met 'n dreigement dat as dit nie nagekom word nie, verdere stappe 
gedoen sou word. 

Teen hierdie ferme optrede van die owerhede het Du Toit nie 
langer kans gesien om met sy hah3starrigheid vol te hou nie. Hy 

60 Sien Not. Kerlcr. Dmk. 1784-1805 (3 Dec. 1792), III, p. 68. 61 Ibid. 
52 Ons het hier dus nie te doen met 'n kneg wat as onderwyser gebruik 

is nie, maar met iemand wat op eie hoqtjie 'n skoal geopen het. Onder 
,publieke" skoal verstaan ons Jus hicr nie 'n skoal wat die toestemming van 
die owerhede gekry het nie, maar 'n skoal wat toeganklik gestel is deur die 
oprigter vir die algemene publiek. In die wyk W'amakersvallei het ver
moedelik heelwat families gewoon. 

63 Sien Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (10 Maart 1794), III, p. 97. 
54 Sien missive Kerkr. Drak., 17 Maart 1794, Res. Pol. Raad 1794 I 

(21 l\1aart), C- 105, p. 855. 
•• Ibid- 66 Ibid. 
~ 1 Sien Res. Pol. Raad 1794 I (21 l\1aart), C. 105, p. 856. 
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was hierna verplig om dit die Kerkraad gewonne te gee, maar was 
nie van plan om sy onderwyswerk, sy bestaansmiddel, te laat vaar 
nie en het besluit om langs die wettige ma.nier verlof aan te vra 
om dit te mag voortsit. Die Kerlrraad was hom hierna goed 
gesind, daar hulle die wenslikheid besef het dat 'n skool in die 
wyk Wamakersvallei moes besta.an, en het dit op 12 Mei goedgevind 
om op sy versoek die Politieke Raad te nader oor die saak en dit 
by hulle aan te beveel dat hom verlof gegee sou word om met sy 
skool voort te gaan.58 

Die Kerkraad het hulle belofte aan Du Toit nagekom, en op 
18 Junie 1794 het die Politieke Raad 'n missive van die Kerlrraad 
aa.n hulle dienaangaande behandel. Hierin het die Kerkraad 
daarop gew'ys hoe noodsaaklik dit was dat in die distrik W amakers
vaUei ,voor de talrijke jeugd aldaar" 'n openbare skoolmeester 
aangestel moes word. As geskikte onderwyser in hierdie skool 
het bulle vervolgens voorgestel gemelde Pieter du Toit.59 Ook 
die Politieke Raad was dit eens met die idee van 'n openbare skool 
in die wyk Wamakersvallei, en het beveel clat Du Toit op die 
gebruiklike manier cleur die Skolarche ondersoek moes word of 
hy wel die nodige bekwaamhede besit ,om tot publicque school
houder te worden aangesteld".60 Na geclane ondersoek en naclat 
'n gunstige rapport61 daaroor van die Skolarche ontvang is, is Du 
'roit dan ook op 27 Junie 1794 tot onderwyser in 'n openbare skool 
daar aangestel.62 Hy het sy werk aanvaa.r nadat hy op 24 Augustus 
1794 voor die Drakensteinse Kerkraad verskyn het en sy aanstelling 
aan hom meegedeel is en hy deur die Kerkraad ,gerecommendeerd 
[is] den schooldienst getrouw en naarstig waar te nemen ... •. ".sa 

Teen hierdie tyd het nog 'n persoon kans gesien om 'n bestaan 
te maak as onderwyser in die wyk Wamakersvallei. Dit was 'n 
sekere Tobias Roe (sic/), wat aldaar in die huis van die burger Jan 
Rossouw, volgens meergemelde Du Toit, ,publiek" skoolgehou het.64 
Du Toit het nie vari hierdie nuwe indringer gehou nie en het 
besluit om 'n beroep op die beskerming van die Kerkraad te doen. 
Op sy beurt sou hy waak teen ongepermitteerde kollegas. Op 
18 September 1794 verskyn hy in eie persoon voor die Kerkraad, 
en bring onder hulle tta.ndag dat Roe skoolhou tot nadeel van sy 
geprivilegieerde skool, sonder dat hy as skoolmeester ondersoek 
en toegelaat is, en versoek derhalwe dat die Kerkraad die voorregte 
van sy skool ,wilden maintineren" teen die inbreuk van die onwet
tige skoohneester.65 Tegemoetkomend teenoor Du Toit en oor
eenkomstig hulle verpligtinge, het die Kerkraad werk gemaak van 

58 Sien Not. Kerb·. Drak. 1784-1805 (12 ::\'Iei 1794), III, p. 99. 
59 Sien Res. Pol. Ra.ad 1794 II (18 Junie), C. 106, p. 496. 
60 Ibid. 
•• Sien Rapport van Sko1arche, 23 Junie 1794, Bijlagen tot de Resolutiiin 

1794, c. 216, pp. 605-606. 
62 Sien Res. Pol. Raad 1794 II (27 .Junie), C. 106, p. 534. 
63 Not. Kerb-. D1Ytk. 1784-1805 (24 Aug. 1794), III, p. 103. 
•• Ibid. (18 Sept. 1794), p. lOS. 
65 Ibid . . 
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die saak. Aan die koster is dit opgedra om Roe af te vra of hy sy 
examen by die Kaapse Kerkraad a.fgele het en of hy daarvan 'n 
certifikaat kon lewer. As dit nie die geval was nie, moes hy hom 
namens die Kerkraad gelas om sy skool te staak totdat hy in staat 
sal wees om 'n bewys te lewer van 'n afgelegde examen voor die 
Kerkraad van die Kaap.66 Aan hierdie opdrag is uitvoering gegee. 
By nadere ondersoek egter het dit geblyk dat Du Toit se aanklag 
teen Roe en die vermoede van die Kerkraad foutief was. Roe het 
'n hewysstuk denr die Kaapse Kerkraad uitgereik, behelsende sy 
examinasie tot Rkoolmeester, voorgele, en is daarop toegestaan om 
in die gemeente as ,private" skoolmeester te fungeer. 67 Sy skool 
het dus verskil van die van Du Toit. Waar Du Toit 'n ,publieke" 
skool gehad het, d.w.s. 'n skool wat aan geen besondere familie 
verbind was nie, maar toeganklik was vir enigeen, was Roe 'n 
,private" skoolmeester, d.w.s. 'n soort van huisonderwyser wat 
Of net aan die kinders van een familie onderwys gegee het, 6f 

. miskien ook van huis tot huis gegaan het om gedurende die loop 
van die dag die kinders van verskeie families afsonderlik te onderrig. 
Dit het egter nie die moontlikheid uitgesluit dat hy aan die kinders 
van meer as een familie gelyktydig in 'n private woning onderwys 
gegee het nie. Hy was egter nie 'n ongepermitteerde onderwyser nie. 

Die wyk Wamakersvallei, waar waarskynlik teen hierdie tyd 
'n hele paar families digby mekaar gewoon het, skyn non reeds 'n 
aantreklike oord vir onderwysers te gewees het. So is op 10 April 
1796 nog 'n skoolmeester, te wete Jan Jacob van Zulk, wat voorheen 
reeds aan die Kaap as onderwyser werksaam was, toegelaat om 
daar 'n skool te open.68 

* * * * * 
Uit die voorafgaande het aan die lig gekom dat ook die onder-

wyssake van Drakenstein, wat die gevestigde nedersetting aan die 
Paarl en die meer yl bewoonde wyk Wamakersvallei (teenswoordig 
Wellington) ingesluit het, 'n redelike mate van aandag van die 
kant van sowel die kerklike as die burgerlike owerhede geniet het. 
l\'Iet die uitsondering van 'n kort periode, tydens welke die skool 
deur die Kerkraad aan 'n ander persoon opgedra is, is die enigste 
openbare skool wat voor 1793 daar bestaan het, deur die voorleser 
waargeneem. Toe 'n tweede openbare skool aan die Paarl 'n 
wenslikheid geword het, is ook daartoe met succes oorgegaan in 1793. 

Uit ons behandeling van die kwessie van die toelating van 
onderwysers in die wyk Wamakersvallei, waar hierdie saak, weens 
die feit dat die mense daar blykbaar taamlik dig op mekaar gewoon 
het, en daar dit nie ver van die Paarl verwyder was nie, nogal 
taamlik gekontroleer kon word, het dit nie alleen duidelik geword 
dat ongepermitteerde onderwysers, veral in die meer afgelee dele, 
beslis nie 'n seldsaamheid sou gewees het nie, maar ook dat die 
jeug van hierdie streek nogal heelwat onderwysfaciliteite geniet het .. 

•• Not. Kerkr. Dmk. 1784-1805 (18 Sept. 1794), III, p. 105. 
67 Sien Not. Kerkr. Drak. 1784-1805 (12 Jan. 1795), III, p. 109. 
68 Ibid. (10 April 1796), p. 116. 
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HOOFSTUK XXIli. 

ONDERWYSBEHEER : VERHOUDING TUSSEN KERK EN 
STAAT. 

Ons het nou op 'n stadium gekom waar dit vir ons, na aanleiding 
van wat ons behandel het, moontlik i;, om 'n juiste perspektief 
t.e verkry en 'n voorRtelling t.e gee van die kwessie van onderwys
beheer, en die verhouding wat daar, hoofsaaklik in hierdie opsig, 
bestaan het tnRRen die Kerk en die Staat, of, miskien meer precies 
gese t,nsBen die geeRt.elike en wereldlike anJI:>tenare. 

In die eerste plek het ons waargeneem dat d~e Raad van Skolarche. 
gedurende hierdie jare geen geringe rol gespeel het nie. Hierdie 
Raad, wat in die eerste instansie belas was met die waarneming 
en behartiging van die onderwysbehmge, het non sonder uitsondering 
bestaan nit nie minder as vier lede nie, te wete die independente 
fiskaal as verteenwoordiger van die Politieke Raad, die diens
doende predikante van die Kaap en 'n onderling. In hierdie Raad 
het die geestelike verteenwoordiging dus oorweeg, en wel in die 
verhonding van drie teen een. Maar wat was non eintlik die be
tekenis J\1'all1.l hierdie ,geestelike" verteenwoordiging 1 Die aan
stelling van hierdie mense het by die wereldlike owerhede berus. 
So was dit die Direktenre in die moederland wat gesorg het vir die 
nodige predikante, en wel in medewerking met die Klassis van Am
sterdam. Die predikante was dan ook deur die Rtaat gesalarieer 
en dus niks anders as gesalarieerde st.aatsambtenare nie, met die 
opdrag om die geestelike belange in die be;;ittings van die Kom
pa.njie, onder die toesig van die burgerlike regering, te behartig. 
Ook die ouderling kon nie die kerklike waardigheid aanvaar sonder 
die tnssenkoms van die Regering nie. Dit was kortliks die verhonding 
tussen die Kerk en die Staat in die algemeen. Vir onR doel sal 
dit dus miskien beter wees om hier te praa.t. van die verhouding 
tnssen die ambtenare vir die behartiging van staatssake en die 
ambtenare vir die behartiging van kerklike sake. In hierdie lig 
beskou, het die Raad van Skolarche heRtaan nit een burgerlike 
ambtenaar en drie kerklike ambtenare, wat beteken het dat. in 
getalsterkte die geestelike element oorweend was. 

W aar ons behandeling van die verhouding tussen Staat en Kerk 
dns feitlik neerkom op 'n behandeling van die verhonding tussen die 
Politieke Raad en die Raad van Skolarche, laasgenoemde met 'n 
,dominerende" meerderheid van geestelikes, sal ons nie moet ver- · 
geet nie dat ons nie aan die ,Kerk" kan dink as 'n onafhanklike 
liggaam nie. Waar ons dan ook nie sal versuim om aan te toon die 
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rol wat die ,Kerk" of ,Kerkraad" in die behartiging van onder
wysbelange gespeel het nie, mag ons ook hier nie vergeet dat die 
Politieke Raad boonop ook nog sy verteenwoordiger in die Kerk
raad self gehad het in die persoon van 'n Kommissaris-politiek. 

N a die ontwaking van die Raad van Skolarche in 1779 tot 'n 
doelbewuste aktiewe liggaam, het hulle besluit om van die mag 
wat die Politieke Raad aan hulle toegeken het om self ook reelings 
te tref in verband met onderwyssake, sonder lang versuim daad
werklik gebruik te maak; vandaar hulle reglement vir die Kaapse 
skole van 1782. Maar ook hierdie reglement het nie van krag 
geword alvorens dit nie deur die Politieke Raad behandel en goed
gekeur is nie. 

Verder as hierdie reglement het die Skolarche dit aanvanklik 
ook nie gebring nie. In plaas dat die Skolarche hierdie ywer van 
~ulle v.oortgesit het en pogings in die werk gestel het om die toe
stande te verbeter deur die stigting van die so nodige skole vir 
gevorderde onderwysers in Kaapstad, het hulle maar altyd op 
die Politieke Raad gewag om hulle hiertoe opdrag te gee en aan 
te spoor. Dit was maar gedurig die Politieke Raad wat vir hulle 
aan die hand gegee het om planne tot verbetering te ontwerp. 
So het die Skolarche ook hulle groot ,plan" van 1790 opgestel nadat 
hulle 'n opdrag van die Regering daartoe ontvang het, en ook hulle 
,,vertoog" van 1792 dienaangaande gedoen nadat die Politieke 
Raad weer van hulle kant die saak aangeroer het. Sowel die 
,plan" as die ,vertoog" is gevolglik deur die Politieke Raad oor
weeg en niks kon daarvan tereg kom nie alvorens die Politieke 
Raad of die Hoer Gesaghebbers nie hulle goedkeuring daaraan 
geheg het nie. 

Maar ook vir die uitvoering van die ,plan" self was die Skolarche 
afhanklik van die hulp van die Politieke Raad. In hierdie verband 
egter het die magsreserwe wat die Raad hom voorbehou het, nl. om 
indien nodig die ,plan" te mag wysig, nogal moeilikheid veroorsaak. 
IIi hierdie gflval was die Raad derhalwe verplig om enigsins van 
hulle sterk hand ~f te sien, maar het slegs in soverre toegegee 
da.t hulle bepaal het dat die ,plan" nie sonder hulle toestemming 
verander mag word nie. Wat die verkry van die nodige onder
wysers vir hulle geprojekteerde Rko1e betref, was die Politieke Raad 
ook geneig om aan die Skolarche ma.ar net 'n betreklike vrye hand 
te laat. Hulle was self gemagtig om na hierdie persone uit te sien, 
maar die finale goedkeuring van die aanstelling van hierdie onder
wysers het by die Politicke Raad berus. Ook in hierdie geval het die 
Skolarche dit. nodig geag om die hulp van die Regering aan te vra. 

In ecn ,besondere geval wil dit voorkom asof die kerk, of ten 
minste die predikante Serrurier en Fleck, nogal inisiati.ef aan die 
dag gele het, en wel in verband met die insameling van 'n fonds 
vir onderwysdoeleindes. Hoewel hul blykbaar nie aanvanklik deur 
die Politieke Raad hiertoe aangespoor is nie, het hulle ook dit tog 
nie begin fmnder 'n aansporing van buite af nie, en wel van die kant. 
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van sommige van die ingesetcnes. Wel het die Regering hulle 
'n betreklike vrye hand gelaat in verband met clic insameling en 
administrasie van die fonds. :Maar ook hierin bet ons opgemerk dat 
hulle nie eers 'n geskikte gebou as skool kon aankoop, of later 
herstelwerk daaraan kon laat doen nie, alvorens hulle nie die 
toestemming van die Politieke Raad verkry het om die geld op 
daardie manier te bestee nie. Ook toe dit daarop aangekom het 
om die beloofde geld in te samel, het die Skolarche die hulp van die 
Regering ingeroep, nl. toe die Regering by wyse van 'n publieke 
plakkaat aangekondig het dat die Skolarche o:fficieel gemagtig is 
om die geld in ontvangs te neem. Op die voorstel van die Skolarche 
het die Regering by die geleentheid ook bepaal dat voorlopig 
obligasies aangeneem sou kon word in die plek van beloofde bydraes. 

Die Politieke Raad was ook nog maar steeds die liggaam waar
heen alma¥1 hulle gewend het in verband met onderwyssake. s~ 
het Spenlin in 1788 b.v. nie sy :Memorie ter oorweging by die Raad 
van Skolarche ingedien nie, maar wel by die Politieke Raad. Laas
genoemde was natuurlik, soos gewoonlik, nie ongenee om die 
Skolarche ook hierin te erken nie, vandaar dat hulle ook hierdie 
memorie aan hulle oorhandig het. 

Dieselfde mate van erkenning het die Skolarche van die kant 
van die Regering geniet met betrekking tot die kwessie van die 
aanstelling van onderwysers in die gewone laer skole. Hoewel 
sollicitante hulle gewoonlik sonder uitsondering tot die Politieke 
Raad gewend het om van hulle verlof te verkry om openbare 
onderwys te mag gee, het die Politieke Raad in die reel die sollici
tante vir 'n ondersoek by die Skolarche aanbeveel. Die finale 
goedkeuringsreg het egter by die Politieke Raad berus, hoewel 
hulle nie die aanbevelings van die Skolarche in die wind geslaan 
het nie. So is Zwartzenberg dan ook op aanbeveling van die Sko
larche slegs provisioneel deur die Politieke Raad toegelaat. 

Net een alleenstaande geval het onder ons aandag gekom waar 
'n sollicitant hom direkt tot die Kerkraad gewend het. Dit was 
toe 'n sekere Willem Hendrik Louisen in April 1795 by hulle inge
lewer het ,een versoek schrift tendeerende, om als gepreviligeerde 
Schoolmeester tot het onderwijs der jeugd in dit Caabse vlek te 
mogen werden aangesteld" .1 Om sy aansoek krag by te sit het hy 
dit laat vergesel gaan van ,eenige documenten weegens desselfs 
habiliteid". Hierin was hy egter minder succesvol. Die Kerkraad 
het sy geval in behandeling geneem, blykbaar sonder om die Sko
larche of die Politieke Raad daarvan te verwittig. By die examineer 
van die versoekskrif en die dokumente is egter reeds bevind ,dat 
daar inne het gebrekkige ten volle consteerde" en is derhalwe 
,verstaan in dit supplicq al meede niet te condescendeeren".2 

'n Soortgelyke samewerking het ons ook aangetref tussen die 
Politieke Raad en die Skolarche met betrekking tot die bekoming 

1 Res. Km·kr. Kaapstail 1791-1802 (13 April 1795), K.R. 9, p. 146. 
2 Ib1:d. 
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van geskikte leerkragte van oorsee. Van die werk van hierdie 
twee liggame in verband met die vind van die nodige onderwysers 
vir die Franse en Latynse skole, volgens die geprojekteerde ,.plan" 
van die Skolarche van 1790 en hulle vertoog van 1792, het ons reeds 
melding gemaak. Hulle sou mekaar in hierdie saak behulpsaam 
wees. Toe die Skolarche gevolglik plaaslik iemand gevind het in 
die persoon van Cornelis van Baak om as praeceptor met die 
Latynse Skool 'n begin te maak, het hulle die volle ondersteuning 
van die Politieke Raad geniet. Dit was juis die Raad wat op 27 
Maart 1792 in antwoord op 'n skrywe van die huisvrou van Van 
Baak by die Bewindhebbers aanbeveel het dat sy sowel as haar 
kinders sonder koste hierheen gebring moet word, ,uit hoofde 
zijnen bekrompene omstandigheden van de betaling der gewoone 
Transport en kost penningen", aangesien hy dan beter in staat sal 
wees ,om met het geeven van lessen" sy talente ,tot instructie 
der jeugd" te kan aanwend.3 Die Politieke Raad was dus steeds 
gedagtig aan die bestaande gebrek aan bekwame onderwysers en 
sou waar moontlik in die ~erbetering daarvan 'n helpende hand 
hied. 

Intussen het die kwessie van die behoefte aan leerkragte ook 
nie die Klassis van Amsterdam koud gelaat nie. Die korrespon
densies tussen die Kaapse Kerkraad en die Klassis getuig dat 
beide hierdie gebrek ter harte geneem het en waar moontlik ver
help het.4 

In verband met die oprigting van skole het dit wei soms by 
wyse van uitsondering voorgekom dat die Politieke Raad die reg 
aan 'n persoon verleen het om 'n skool waar te neem sonder om 
die Skolarche oor die saak te raadpleeg. Hulle het dit egter nooit 
gedoen in verband met onderwysers wat van plan was om openbare 
skole te open nie. Die vermelde uitsonderinge is waar te neem in 
die geval van die Militaire skool, wat egter 'n blote regeringskool 
was, en in die geval van Ziegler se privaatskool. In laasgenoemde 
geval is die Skolarche op aandrang van Kommissaris Sluijsken wel 
verwittig van Ziegler se voorgestelde skool, maar is sy versoek 
toegestaan selfs teen die aanbeveling van die Skolarche in. Uit 
die feit dat Ziegler se ,.plan" onderteken is selfs deur verskeie van 
die lede van die Politieke Raad en die meerderheid van die Raad 

3 Sien Re8. Pol. Raad 1792 II (27 Maart), C. 96, p. 914. Saam met haar 
het ook een van die lede van die Tweede Deputasie van die Kolonist.e (1785), 
Johannes Roos, aansoek gedoen om na die Kaap te mag terugkeer. Minder 
gunstig was die Politieke Raad in hulle aanbeveling by die Bewindhebbers 
teenoor sy terugsending gesind. I;f:ulle (die Pol. Raad) besluit derhalwe, 
in aanmerking nemende die motief waarom hy in 1785 na die vaderland 
gegaan het saam met ander ,malcontenten" en weens die, volgens hulle, 
gesonde vrees vir toelating, om dit aan Here XVII self oor te laat om oor 
die wenslikheid al of nie van sy terugsending te besluit. Ibid. 

• Sien brief K.'se Kerkr.-Kl. Arnst. (7 Febr. 1791), Brieven van Kaapsche 
Kerken aan Classis Amsterdam 1772-1792, Cl. 67; Brief Kl. Amst.-K.'se 
Kerkr. (3 Okt, 1791), Copij-brieven Classis Amst. aan Buitenl. Kerken 1780-
1804, Cl. 46. 
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nie gediend was met die idee om die Skolarche te raadpleeg in die 
saak nie, is selfs af te lei dat daar in hierdie tyd, 1794, nie die ge
wenste harmoniese samewerking tussen die Politieke R.a.ad en die 
Skolarche bestaan bet nie. 

Veral in een opsig kan ons nie die reuseaandeel van die Kerk 
misken nie, en wei in verband met hulle noukeurige sorg vir die 
opvoeding van minderbevoorregte kinders. Hierdie saak bet ons 
egter reeds volledig behandel. Daaruit bet dit genoegsaam duidelik 
geword dat ook nog gednrende hierdie jare die taak veral op bulle 
skouers gerus het om te sorg vir die nodigste algemene opvoeding 
sowel as vir die skoolopvoeding van weeskinders, asook van kinders 
wie se ouers dit deur onbedagsaamheid of as gevolg van gebrek aan 
middele versuim het. Ons herinner ons ook hoedat die Diakonie 
in so 'n geval soos die van Colijn selfs nie eens teruggedeins het om 
geweld te gebruik nie, waarin die Politieke R.aad hulle dan ook nie 
in die st.eek gelaat het nie, maar die nodige krag bygesit het. Die 
financiele las as gevolg van sulke maatreels het natuurlik byna 
nitsluitlik op die fondse van die Diakonie gerus. Toe During in 
September 1795 nie in staat was om as onderwyser 'n behoorlike 
bestaan te maak en sy groot huisgesin te onderhou nie, was dit 
die Diakonie wat hulle oor hom ontferm het en hom 'n maandelikse 
bystand van 10 R.ds. gegee het solank as wat dit nodig was.5 

Ook gedurende hierdie jare het die owerheid dit soms nodig geag 
om hom in te meng waar die ouers die opvoeding van hulle kinders 
verwaarloos het. Ter illustrasie behandel ons vervolgens 'n geval 
uit die jaar 1794, wat ons laat dink aan die van Colijn enige jare 
vroeer, enigsins volledig. 

In April 1794 het twee kommissarisse aan wie dit opgedra was 
om, as gevolg van die klagte van bure, ondersoek in te stel na die 
lewenswyse van die burger R.ogiers en sy gesin naby Wynberg, 
hulle verslag gedoen. Hulle het bevind dat Rogiers in 'n bouvallige 
en armoedige hutjie gewoon het met sy vrou en agt kinders, waar
onder o.a. 'n jong man van 24 jaa.r, 'n Reun van lO jaar en twee 
meisies van ongeveer 26 jaar was. Hier het hy gewoon sonder om
die land wat hom gegun is te bewerk om daardeur 'n onderhoud 
vii· sy familie te v.ind, , zo wel als de middelen welke nodig zouden 
zijn omme de voorsz. kinderen een redelijken opvoeding" te kan 
gee, maar het hom inteendeel met. sy hui'lgesin ,gewend, met den 
gantschen dag tc Rlaapen-welke ongelukkige handelwijze ten 
droevigste gevolge hadt dat geene dier kinderen nog leezen nog 
schrijven veel min hunne geloofRbelijdenisse konden, en dus voort
leefden als ongelukkige schepzelen zonder de minste hoop omme van 
de:Zelve door den tijd nnttige leeden voor de maatschappij te 
maaken" .6 Hoewel verskeie families aangebied het om die kinders 
te neem en te laat opvoed, won die ouers dit nie toelaat nie en was 
die kinders ook nie da.artoe genee nie, , maarintegendeel verlangden 

• Sien Res. Kerkr. Kaapstad 1791-1802 (7 Sept. 1795), K.R. 9, p. 159. 
o Sien Res. Pol. Raad 1794 II (22 April), C. 106, p. 90. 
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met hun (hulle ouers) in hunne armoede te deelen". Verder het 
hulle omtrent die kinders, ,;welke zeer slordig en morsig gekleed, 
vermagerd en der zelver aangezigten bijna zwart door de zon 
verbrand waaren", bevind dat hulle ,dagelijks zo te zeggen bloot 
in de wildernisse rond loopen, om aard vruchten tot derzelver 
onderhoud te zoeken, en bij bespeuring van eenig vreemd mensch 
zich in de bosschen versehoolen". 7 

Die Politieke Raad het beslnit om die Raad van Justisie te 
beveel om hierdie saak te ondersoek en, indien nodig, maatreels te 
tref ,als zij geschikst zullen oordeelen . . . om aan deeze onge
lukkige kinderen te doen hebben eene betamelijke opvoeding, 
die haar tot nuttige meedeleeden der Burgerlijke maatschappije 
maaken kan .... ".s 

Die Raad van Justisie het dit gedoen en sekere maatreels ge
tref. Sodoende is ondersteuning verkry, in die geval van sommige 
\Tan die kinders, van hulle rloopgetuies, terwyl drie van die minder
jariges deur die Diakonie opgevoed sou word. 9 Rogiers is toe 
aangese om met sy kinders aan die hoofplaas te verskyn, maar 
nadat hy lank getoef het, het hy te voorskyn gekom met slegs drie 
van sy dogters, van 19, 17 en 16 jaar oud respektiewelik. Die 
Raad het hulle toe ondervra en dit het geblyk ,dat dezelve noch 
leezen, noch schrijven, maar alleenlijk een weinig konden spellen, 
en overigens geheel onkundig waaren in de kennis der Goddelijke 
waarheeden ... ".10 

Nadat aan Rogiers toe weer die erns van die saak voorgehou 
is, het hy gevra of dit nie moontlik sou wees om, insterle van sy 
kinders van hom af weg te neem, 'n skoolmeester aan hom te gee 
nie, deur wie hy dan sy kinders behoorlik sal laat opvoed, ,met 
belofte van in het toekomende beter toezicht over de opvoeding 
zijner kinderen te zullen houden".U 

Vreemd genoeg neem die Politieke Raad hierna alles behalwe 
'n ferme houding in, waar hulle, op aanbeveling van die Raad van 
Justisie en in aanmerking nemende die ,hardigheid" om kinders 
van hulle ouers af weg te neem, besluit het om Rogiers provisioneel 
nog 'n kans te gee, mits dat hy sy belofte tot betere nakoming van 
sy ouerlike plig son uitvoer.12 

Hierdie geval dien as 'n verdere voorbeeld om te illustreer welke 
verhouding daar tussen Kerk en Staat bestaan het, ook wat betref 
die t.oesighou dat kinders wie se ouers nie daartoe in staat was nie of 
wat verwaarloos het om dit te doen, ook 'n behoorlike opvoeding en 
skoolopleiding sou geniet. W aar dit tot hiertoe miskien voorgekom 
het asof dit gewoonlik die Kerk was wat in die eerste inst~J,nsie 

'Sien Res. Pol. Raad 1794 II (22 April). C. 106, p. 91. 
• Ibid., p. 102. 
9 Sien Re8. Pol. Raad 1794 III (11 Nov.), C. 107, pp. 418-421. 
to Ibid., p. 424. 
n Ibid., p. 426. 
"Ibid., p. 427. 
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ingegryp het, en dan later, soos in die geval van die meergenoemde
Colijn, die hulp van die Regering ingeroep het, het ons hier met 'n 
definitiewe voorbeeld te doen waar dit die Staat was wat, bloot 
op grond van die klagte van bure teen Rogiers by hulle ingelewer, 
die eerste opgetree het. Dit. was die Politieke Raad wat die twee 
KommissarisRe aangest.el het om onderwek in te stel, en die Poli
tieke Raad self wat dit later aan die Raad van Justisie opgedra 
het om verder handelend op te tree, en eers pas hierna het die 
Kerk sy aandeel gedoen deur behulpsaam te wees by die vind van 
,.pleegouers" vir die verwaarloosde kinders. 

'n Soortgelyke verhouding gebaseer op samewerking onder die 
oppertoesig van die Staat het tussen Kerk en Staat bestaan met 
betrekking tot die beheer van die onderwys in die buitedistrikte, 
in soverre as wat dit altans onder beheer was, met die verskil dat 
die Kerk hier uit die aard van die saak, nl. daar die Kerkrade in die 
buitegemeentes meer kontakt met die mense aldaar as die Politieke 
Raad gehad het, miskien meer inisiatief aan die dag gele bet. Die 
werk wat in die Kaap deur sowel die Raad van Skolarche as deur 
die plaaslike Kerkraad behartig is, het dan ook in die buitegemeentes 
op die Kerkrade daar geval. In hierdie tyd het daar nl. nog geen 
afsonderlike Rade van Skolarche of Skoolkommissies vir die buite
gemeentes in die besonder bestaan nie ; die Skolarche is dus hier 
deur die Kerkrade verteenwoordig. In verband met die magsposisie 
van die Kerkrade in hierdie opsig dien ons ook bier te onthou dat 
die Kerkrade gelei is deur die respektiewe predikante, wat in 
werklikheid niks anders as besoldigde staatsambtenare was nie. 

Maar ook wat betref die verandering of verbetering van be
staande toestande en gebreke in die onderwys hier, het die ver
naamste dryfkrag van die Politieke Raad, en dus die Staat, uit
gegaan. So was dit Van Imhoff, 'n staatsdienaar by uitstek, 
wat in 1743 kragtige verbeteringe beoog heti:ii."Verband met die 
buitedistrikte. Die aandeel wat die Kerk hierin gehad het, was slegs 
dat kerklike dienare, sieketroosters, wat ook maar deur die Staat 
aangestel en besoldig was, gebruik is as die onderwysers in uit
voering van Van Imhoff se instruksies. 

Dit was ook die Politie~~ Raaq wat tydens die herlewing in 
die belangstelling van die owerhede in die onderwys in die buite
distrikt.e wat ons sedert ongeveer 1782 ~aargeneem bet, die wissel
valligheid en gebrekkige in die _2g<;lerwys ~n die onderwyser
knegte ingesien en besef bet en getrag bet -om hierin verbetering 
aan te bring deur, tot 'n paar maal toe, 'n plan wat die oprig van 
groot openbare skole in die mees bewoonde dele van die afgelee 
streke van die volksplanting, beoog het, ter oorweging by die Sko
larche aanbeveel het. Dit was slegs die Skolarche wat sekerlik in 
hierdie opsig meer deursigsvermoe aan die dag gele het as die 
Politieke Raad en besef het dat die stelsel prakties onuitvoerbaar 
was, en dat die beoogde doelwit nie daarmee bereik sou kon word nie, 



Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za
oNDER DIE KoMPANJIE, 1652-1795. 299 

wat hulle genoodsaak het om met teensin van hulle plan af te sien. 
Intussen het ook die Kerklike owerheid in die moederland heelwat 
belangstelling in die saak getoon, maar tot daadwerklike hulp van 
enige betekenis het hulle nie gekom nie. 

Toe die Politieke Raad in 1792 vir die laaste maal probeer het 
om die Skolarche oor te haal tot hulle idee van Kosskole, het hulle 
die bevoegdheid van die predikante van die buitegemeentes om 
in hierdie saak advies te gee en hulp te verleen wel deeglik inge
sien. Vandaar hulle opdrag aan die Skolarche om 'n gesamentlike 
vergadering met genoemde predikante te bele en die moontlikheid 
van die uitvoering van die plan deur hulle voorgestel te oorweeg. 

Maa.r ook in .. ver band met. die_ vind _en_ die_ v:oorf!iening_ v.an die 
nodige onderwysers vir die platteland, sowel van._mee§ters vir 
openbare skole as van huisonderwysers, bet die Politieke Raad die 
leeue-aandeel geneem. So was die sieketrooste:rs wat die openbare 
skole bedien het alma•.l mense wat nie aileen deur die Politieke Raad 
gevind en aangestel is nie, maar wat ook "deur hulle, vir hulle kerk
like verrigtinge altans, besoldig is. Ook die onderwyser-knegte 
wat Vf1nuit die diens van die Kompanjie ,in leen" ontvang is en 
wat saam met private persone wat as huisonderwysers onder die 
koloniste 'n hestaan gemaak het, die enigste onderwyRers in flie 
a.fgelee dele was, is deur hemiddeling van die staat verskaf. 
\ Dit was met betrekking tot die hehe~r_en_kontrole oor die 
onderwys plaaslik wat die gedrag van die onderwysers betref, 
dat die Kerkrade nogal heelwat inisiatief aan die dag gele het.. 
So het ons verneem hoedat die- Dhikensteinse Kerkraad dit 
in 1716 by die Politieke Raad aanbeveel het dat die Raad 
hulle moes magtig om 'n ondersoek in te stel na die gods
dienstige oortuigings van die meesters wat onder hulle geres
sorteer het, en hoedat dieselfde Kerkraad later 'n wakende oog 
daarop gehou het dat die jeug in die wyk Wamakersvallei nie deur 
ongepermitteerde onderwysers bedien sou word nie. Ook herinner 
ons daaraan hoedat dit as gevolg van die moeilikhede en bedry
wighecle van die Stellenhossche Kerkraad met die onderwyser 
De Beer en op hulle aanbeveling was dat die verhod van 17 43 insake 
onderwysers wat nie vooraf geexamineer is nie, andermaal afge
kondig is in 1769. Die predikant van Stellenbosch het egter by 
hierdie geleentheid erken dat hulle niks teen De Beer vermag 
alvorens hulle nie die hulp van die Politieke Raad ingeroep het nie. 
Die genoemde bed.J;ywighede van sowel die Kerkraad van Draken
stein en die van Stellenbosch was dan ook bloot net 'n uitvoering 
van verpligtinge wat deur die Politieke Raad op hulle gele was. 

Hierdie Kerkrade kon ook nie eers oorgaan tot die stigting van 
openbare skole naas die bestaande Kerkskole nie alvorens hulle 
nie met die Politieke Raad in verhinding was oor die sa.ak nie. 

Ten spyte egter daarvan dat die Politieke Raad so 'n sterk 
posisie beklee het, ook wat die beheer oor die onderwys in die 
buitedistrikte betref, het ons ook genoeg geleentheid gehad om te 
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HOOFSTUK XXIV. 

SAMEVATTING, 1652-1795. 

BAANBREKERS EN 'N LANGSAME BEGIN, 1652-1714. 

Waar ons nou gekom het tot aan die drempel van die 19de 
eeu-'n eeu wat met hom meegebring het splinternuwe faktore 
en omstandighede, wat ons onderwysgeskiedenis weldra in 'n 
ander rigting gestuur het, daar kan ons terugkyk op 'n periode 
van byna 'n anderhalwe eeu waarin die fondamente gele is. 

Hoewel Jan van Riebeeck en sy metgeselle toe hulle in April 
165~ 'n begin gemaak het met die diensbaarmaking vir die blanke 
beskawing van die mees suidelike punt van die ,donker" kon- · 
tinent, vir sover dit die reeling van onderwyssake betref die 
moederland se voorbeeld, asook die van hulle landgenote in Neder
lands-Indie, tot hulle beskikking gehad het, tog was hier aan
vanklik ander sake van lewensbelang wat hulle aandag in beslag 
geneem het. Daar hulle te doen gekry het met 'n wilde en 
vreemde land wat hom nie maklik sou laat tern nie, moes die onder
wys van die jeug, van wie die getal aanvanklik maar gering was, 
in die begin agterwee bly. Waar dit tot 1663 geduur het alvorens 
die eerste skool vir blanke kinders aan die Kaap geopen is, daar 
kan ons egter nie hierdie vertraging sonder meer toeskrywe aan 
'n gebrek in die getal kinders van skoolgaande ouderdom nie. 
Waar hierna wel werk gemaak is van die onderwys van enige aard, 
is hierdie baanbrekerswerk verrig deur die sieketroosters wat 
naas hulle ,vertroostingswerk" in die eerste jare van die volks
planting ook as die enigste geestelike leiers moes diens doen. Net 
soos sommige van hulle kollegas in die Ooste was hulle ook in 
ons land werksaam as ons eerste onderwysers, ten spyte daarvan 
dat hulle maar alte dikwels nie eens in staat was of waardig was 
om hulle geestelike werk te doen nie; verskeie het hulle skuldig 
gemaak aan skroomlike wangedrag terwyl die verleiding van 'n 
oormatige gebruik van sterk drank as 'n vername strikval by 
hulle voorgekom het. Hoewel godsdiensonderwys, ooreenkomstig 
die gees van die tyd, die vernaamste skoolvak in hulle skole was, 
het hulle ook onderwys gegee in lees, skrywe en reken. 

301 
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Dit was egter die slawebevolking en nie die bhnkes nic · wat 
die eerste in die geleentheid gestel was om 'n skool tot hulle be
skikking tc mag he. In 1658 is dit aan die Sieketrooster, Pieter 
van der Stael, opgedra om aan die slawe ook letteronderwys te 
verskaf om sodoende meer diens uit hulle te kry en om die gods
diensonderwys meer doeltreffend te maak. In 1663 het hierdie 
afsonderlike skool vir slawe- en Hottentotkinders egter nie meer 
bestaan nie, maar is die nie-blanke element naas die blanke in 
een skool opgeneem, en so het die beginsel van koedukasie van die 
rasse sy verskyning gemaak, wat ten spyte van sporadiese pogings 
om dit weer te vernietig homself bly handhaaf het tot aan die 
einde van die Kompanjie se bewind en ook nog later. 

lVIaar terwyl die owerhede deur middel van die onderwys deur 
sieketroosters gegee, voorsiening gemaak het in die dringendste 
behoeftes dienaangaande van die verskillende seksies van die 
Kaapse jeug, het 'n nuwe geslag, die van die veeboere, hulle ver
skyning gemaak. Reeds kort na die instelling van die Vry
burgers het die gestadige verspreiding van hierdie geslag die 
binneland in begin. Hulle het al gou die baanbrekers geword wat 
die blanke beskawing dieper die binneland ingedra het. Die uit
breidingsproces het sy gang gegaan en die ongekende en ongeeE)rde 
veeboer het die hoofdraer geword van ontwikkeling en beskawing 
in ons binnelande. Die vermeerdering van die getal van die 
koloniste het natuurlik 'n vermeerdering in die geta.l van die 
kinders meegebring, en so verbaas dit ons nie dat al gou die Kerk 
en die skool agter die veeboerc aangetrek het. Reeds voor die 
einde van die eeu het daar in die digsbewoonde dele van die binne
land twee nuwe stigtings, te wete Stellenbosch en Drakenstein, 
hulle ontstaan geneem. Ook hier was dit die kerklike dienare, 
die sieketroosters, wat die onderwyserswerk op hulle geneem 
het. 

Aangesien die grootste gros van die kinders van die koloniste, 
omdat hulle te ver daarvandaan gewoon het, nie in staat was 
om gebruik te maak van die gevestigde skole in Kaapstad, op 
Stellenbosch en in Drakenstein nie, moes die hulp van 'n ander 
klas van baanbrekeronderwyser ingeroep word. In hierdie leemte 
is nl. gedeeltelik voorsien deur persone wat gewillig of begerig 
was om as privaatonderwysers onder hulle volksgenote diens te 
doen. Die Regering was clan ook die koloniste hierin behulpsaarn 
en het dit goedgedink om van hulle ambtenare van laer rang as 
onderwyser-knegte ,in leen" aan die landliede af te staan. Dit 
was hierdie mense wat naas vryburgers wat ook gewillig was om 
'n bestaan te maak deur onderwys te gee, as boereskoolmeesters 
baanbrekerswerk verrig het en as sodanig eervol dien vermeld 
te word naas bulle meer bevoorregte kollegas, die sieketrooster
rneesters. 
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VOORUITGANG EN DOELBEWUSTE HERVORMING, 
1714-1782. 

Voor 1714 het aan die Kaap, Stellenbsoch en Drakenstein 
dus reeds 'n paar openbare skole bestaan en het verskeie persone 
privaat onderwys gegee, en dit terwyl hier nog geen onderwyswet 
bestaan het nie wat met sig meegebring het 'n enigsins uniforme 
onderwysbeleid. In die genoemde jaar is egter 'n belangryke myl
paal in ons onderwysgeskiedenis bereik en wel omdat goewerneur 
Maurits Pasques de Chavonnes, wat daardie jaar sy amb hier 
aanvaar het, daarin geslaag het om ons eerste onderwyswet op 
die ,wetboek" geplaas te kry. Tog was hy nie die eerste een 
wat die wenslikheid en noodsaaklikheid van so 'n stap besef het 
nie ; ds. Le Boucq het reeds in 1707 die noodsaaklikheid van 'n 
algemene onderwysbeheer en behoorlike reglemente ingesien en 
gevolglik die aandag van die owerhede daarop gevestig ; maar 
verder as dit het dit aanvanklik nie gekom nie. Die aftredende 
goewerneur-generaal van Nederlands-Indie, Joan van Hoorn, 
het in 1710 toe hy op sy terugreis hier aangedoen het, die saak 
opnuut aangeroer. Ook hierdie poging het egter nie veel vrug 
afgewerp nie, want hoewel die Politieke Raad besluit het om 'n 
kommissie van skoolopsieners in die lewe te roep, het daarvan in 
die praktyk niks tereg gekom nie voordat De Chavonnes in 1714 
die saak in alle erns aangepak het. 'n Onderwyswet en 'n georgani
seerde beheer oor onderwyssake het nou dringend noodsaaklik 
geword, want daar het intussen selfs 'n soort van 'n hoerskool, 
die Latynse skool met Lambertus Slicher as rektor, sy ontstaan 
aan die Kaap geneem. Soos te verwag, was hierdie ordonnansie 
van De Chavonnes 'n produk van die tyd en toon dit dan ook 'n 
duidelik-merkbare ooreenkoms aan met dergelyke reglemente 
in die moederland en in die Ooste. N ou was daar ten minste 'n 
duidelike leidraad in die reeling van onderwyssake in die ver
volg. 

Dit skyn een van die hoofmotiewe van die wet te gewees het 
om 'n behoorlike kontrole daar te stel oor diegene wat 'n bestaan 
sou maak deur as onderwysers werksaam te wees ; vandaar die 
toelatingsexamen of ondersoek wat die verlening van die reg om 
te mag onderwys gee sou voorafgaan. Die wet het egter nie duidelik 
vasgestel deur wie die ondersoek waargeneem moes word nie, 
hoewel ons met reg die daardeur aangestelde Skolarche sou kon 
aandui as die aangewese persone om dit te doen. Uit wat in die 
praktyk plaasgevind het na 1714 is egter vas te stel dat die finale 
verlening van reg om 'n skool te mag open sonder uitsondering berus 
het by die Politieke Raad terwyl die Raad, sover bekend, wat die 
ondersoek van aspirant onderwysers betref, hom gedurende 1737 
laat lei het deur die Skolarche en tussen 1743 en 1777 op 'n paar 
uitsonderinge na deur die Kerkraad. Hierna het die Skolarche 
weer op die voorgrond getree. 
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Ten spyte daarvan dat die wet vanl714 so uitdruklik bepaal het 
dat niemand onderwys mag gee nie alvorens hy hom oriderwerp het 
aan 'n ondersoek insake sy bekwaamheid en godsdienstige gesind
hede was daar begryplikerwys sodanige persone wat dit nie wenslik of 
raadsaam geag het om hulle hieraan bloot te stel nie en op eie houtije 
die vryheid geneem het om onwettiglik skole te open of in die privaat 
onderwys te gee. So 'n toestand van sake het natuurlik gestrek tot 
die nadeel van die gepermitteerde skoolmeesters aangesien hulle 
inkomste bestaan het uit die skoolgeld· wat die afsonderlike leer
linge betaal het, en getalle dus 'n groot rol gespeel het. Met ver
loop van tyd het hulle die toestand dan ook ondraaglik wwind en 
hulle genoodsaak gevoel om tweemaal, en wel in 1753 en 1779, by 
die Regering aan te dring op beskerming teen die onregverdige en 
onwettige mededinging. Hoewel die Regering by hierdie geleent
hede opnuut aan die verbod van 1714 dienaangaande herinner het, 
het hulle sowel as die Skolarche alles behalwe 'n besliste houding 
ingeneem, selfs nadat die name van oortreders in 1779 by hulle 
ingehandig is ; 'n gedragslyn wat miskien daaruit te verklaar is 
dat invloedryke ingesetenes en selfs regeringspersone die wet oortree 
het deur huisonderwysers in diens te neem sonder om hulle eers vir 
'n ondersoek by die owerheid aan te beveel. 

Voor die opening van die Latynse Skool, wat maar 'n vry 
kortstondige bestaan geniet het en wel tot omstreeks 1728, 'n in
rigting wat ons 'n soort van hoerskool kan noem, het aan die Kaap 
slegs laer skole bestaan. Hulle het in drie klasse geval, die gewone 
laerskole waarin private persone op eie rekening met die toestemming 
van die Regering werksaam wa.s, die Kerkskool van die Sieketrooster 
en die Slaweskool van die Kompanjie. Dit was die uitgemaakte 
politiek van die owerheid om ooreerikomstig die begeerte van die 
meesters die getal skole so gering moontlik te hou om sodoende die 
bestaan van die onderwysers deur groot getalle wat financiele voor
dele meegebring het, so aantreklikJUoontlik t.e maak. Die vakke 
wat in hierdie skole onderwys i'l, het intussen nie beperk gebly tot 
godsdiensonderwys, lees, skrywe en reken nie, maar ons het selfs 
vakke soos Frans, Engels en Mathesis op die leerplanne van som
mige van hulle gevind. 

Nie alleen die kinders van welgestelde ouers was in die geleent
heid om ten minste 'n sekere mate van skoolopleiding te ontvang 
nie, maar ook die kinders van minder gegoede ouers en weeskinders 

·was nie heeltemaal van die voorregte daarvan verstoke nie. 
Hier was dit die Diakonie wat 'n leeue-aandeel geneem het deurdat 
hulle behalwe die gewone alimentasie wat hulle aan behoeftiges 
verleen het, ook voorsiening gema.ak het in die algemene opvoeding 
sowel as die letteronderrig van die sodanige· jeug, deur hulle 6£ in 
hulle skool deur die Sieketrooster waargeneem te laat onderwys 6£ 
by geskikte persone te pla.as om onder hulle toesig 'n ambag te leer. 

Die wet van De Chavonnes het wel 'n beter reeling van en kontrole 
oor onderwysaangeleenthede in die hoofstad self teweeggebring, 
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maar was nie bestemd om in die buitedistrikte enige noemens
waardige uitwerking te he nie. Die uitbreiding in die binneland het 
intussen met rasse skrede voortgegaan. As hoofdraer van 'n nuwe 
beskawing tref ·ons nog steeds die veeboer aan, wat agter sy vee 
aan die binnelande al dieper en dieper ingedring het, terwyl agter 
hom aangetrek het die Regering en die Kerk om waar moontlik 
verwildering deur die teenwerking van beskawingsinvloede te 
voorkom. Dit was Baron van Imhoff wat in 1743 'n inspeksiereis 
in ons binnelande onderneem het, en as gevolg van wat hy waar
geneem het die onderwystoestande daar besonder baie hom aangetrek 
het en besluit het om die leemte van De Chavonnes se wet dien
aangaande soveel moontlik aan te suiwer. Hy het gevolglik vir 
die buitedistrik.te op die gebied van die onderwys beteken wat 
De Chavonnes beteken het vir die onderwys in die meer gevestigde 
dele van die V olksplanting en meer in die besonder vir die onder
wys in Kaapstad self. Van Imhoff was veral bevrees dat die mense 
wat sover van die kerke en gevestigde skole af verwyder was in 
die binnelande, sou verwilder, en wou dit probeer verhoed. As die 
beste middel om sy doel te bereik het hy dit nodig geag en derhalwe 
gelas dat nog twee predik.ante vergesel van sieketroosters in 
die buitewyke geplaas moes word. 'n Derde sieketrooster wat 
net soos sy twee genoemde kollegas verplig sal wees om ook 
kosskole te bedien, sal dan geplaas word in die mees afgelee 
oord. 

Van die uitvoering van hierdie im;truksies is feitlik onmiddellik 
werk gemaak. So is nog in 1743 as predikant in Waveren aangestel 
ds. Meiring, terwyl Louis van Dijk hom as sieketrooster-skoolmeester 
daar gevestig het. Wietse Botes is in 1744 na Swartland gestuur, 
waar hy onmiddellik 'n skool geopen het terwyl Abraham Schiete
kat ook in dieselfde jaar na Grootvadersboschgestuur is om volgens 
die instruksies daar 'n kosskool te open. Van Imhoff het origens 
nie die waarde van die stelsel wat in swang was waarvolgens die 
ingesetenes knegte vanuit die diens van die Kompanjie ,in leen" 
ook as onderwysers kon ontvang, te hoog aangeslaan nie. Hy wou 
hulle as onderwysers liewers vervang sien deur die genoemde 
sieketrooster-skoolmeesters, maar het tog besef dat hulle 
dienste onder omstandighede noodsaaklik was ; vandaar sy be
paling dat as lmegte wel a.fl onderwyseri-3 ,in leen" gegee word, 
hulle hulle eers aan 'n examen of onder~:~oek moes onderwerp. 
Hiermee het hy gemeen om van praktiese toepassing te maak op 
die binnclande, die toelatingsexamen wat reeds in 1714 deur De 
Chavonnes in die lewe geroep is. Maar ook hy het nie veel sucees in 
verband hiermee gehad nie. Bewys hiervan lewer die feit dat die 
Politieke Raad tydens die ambstyd van Rijk Tulbagh as goewerneur 
en wel in 1769, verplig was om die verbod van Februarie 1743 te 
herhaal, nadat dit geblyk bet hoedat 'n Aekere onderwyser N. N. 
de Beer in die distrik van Stellenbosch hom skuldig gemaak het 
aan ,skadelike leringe". 
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Aan Van Imhoff is dit desnietemin te danke dat die getal open
bare skole in die binnelande na 1743 wel vermeerder het en dat 
ten minste 'n poging aangew-end is nie alleen om meer onderwys
faciliteite vir die bewoners van die buitewyke daar te stel nie, 
maar ook om 'n beter kontrole uit te oefen oor diegene wat met 
die belangryke werk van die onderwys aldaar besig sou wees. 
Hy het dan ook seker sy beskeie deeltjie daartoe bygedra om die 
verwilderingsproces waarvoor hy gevrees het en waarteen die gods
dienssin van die eenvoudige boere in die binnelande waarskynlik • 
as belangrykste teenwig gedien het, aan bande te ie. 

Veel minder fel was die strycl wat die bewoners van die binne
landse stigtings Stellenbosch en Drakenstein teen ongeletterdheicl 
te voer gehad het. Hier was die ingesetenes byna by voort
cluring in staat. om gebruik te maak van die gevestigde skole wat 
onder die toesig van die kerk daar bestaan het. In hierdie skole 
wat nie radikaal verskil het nie van dergelyke skole in die hoofstad, 
is slegs by wyse van uitsondering afgesien van die gebruik om die 
sieketrooster of voorleser van die Gemeente ook die onderwys
werk te laat. waarneem. Waar clit wel voorgekom het, het clit 
meestal geskied tot nadeel van die opvoeding van die jeug. 

Teen 1782 het dus nie alleen die saak van die opvoeding van 
die jeug in die hoofstacl die ernstige aandag van die owerheid 
geniet nie, maar het die saak in die binnelande ook reeds gedeelte
lik in die brand punt van die belangst~lling van die verantwoordelike 
persone geval. 

'N BEDRYWIGE RAAD VAN SKOLARCHE EN VERDERE 
ONTWIKKLING, 1782-1795. 

Tot 1779 het alle mag in verband met die maak van bepalings 
rakende die onderwys uitsluitlik by die Politieke Raad berus en 
het die Raad van Skolarche feitlik net in naam bestaan aangesien 
dit in die praktyk nie veel van hom laat hoor het nie en sake wat 
eintlik onder sy jurisdiksie geval het, eenvoudig deur die Politieke 
Raad self afgehandel is. Sedert 1777 het die Skolarche egter 
ontwaak en is aspirant-onderwysers in die vervolg deur hulle onder
sock. Hulle ontwaking het in 1779 sy hoogtepunt bereik toe 
hulle nie aileen erkenning ontvang het va:r1_ hulle bestaansreg nie 
maar ook, op eie versoek, 'n belangryke magsverlening van die 
kant van die Politieke Raad te beurt geval het-nl. om in die ver
volg self bepalings ter verbetering van die skole te mag opstel. 

Uiteindelik tot hulle reg gekom, het hulle clan ook nie lank 
versuim om van die mag aan hulle verleen gebruik te maak nie. 
Reeds vroeg in 1782 het hulle ter goedkeuring by die Politieke 
Raad ingedien 'n reglement waarvolgens die gepermitteerde 
meesters van die Kaapse skole hulle sou moes gedra. Hierdie 
reglement, wa,t in die eerste instansie opgestel was om sekere sake 
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in verband met onderwysaangeleenthede in die hoofstad nader 
te bepaal, maar wat kort hierna ook deur die Kerkraad van 
Stellenbosch as leidraad geneem is, is opgestel volgens die beginsels 
neergele in De Chavonnes se wet en was nie bedoel om die 
ordonnansie van 1714 te vervang nie, maar slegs om waar nodig 
sekere besonderhede aan te vul. Die a1gemeen-geldende onder
wyswet van die Kolonie was dus ook nog hierna die ordonnansie 
van De Chavonnes van 1714. Hierdie reglement van 1782, wat 
dadelik met !lie goedkeuring van die Regering begunstig is, toon 
'n noue ooreenkoms met 'n dergelyke reglement wat sowat vier 
jaar vroeer, en wel in 1778, opgestel is vir die stad Batavia. Dit 
is selfs met sekerheid vas te stel dat laasgenoemde as belangryke 
leidraad vir die Kaapse Skolarche gedien het. 

In 1790 het hulle weer 'n belangryke ,plan" ter verbetering 
van die skoolwese by die Politieke Raad ingelewer. As aan
Rporing hiertoe het waarskynlik in die eerste instansie gedien 
die bemociinge van 'n sekere dr. ,Jean Frederic Spenlin, wat as 
veldprediker van die Wurttembergse Regiment hier diens gedoen 
bet. Hy het in 1788 'n uitvoerige memorie by die Politieke Raad 
ingedien waa.rin hy op 'n welsprekende manier die voordele van 
'n goeie opvoeding voorgehou het, die bestaande betreurenswaardige 
toestande dienaangaande aan die Kaap geskilder het, en ten slotte 
ter remediering daarvan aanbeveel het dat 'n goedingerigte onder
wysinstituut met homself as centrale figuur aan die Kaap opgerig 
moes word. Die Skolarche, bv wie hierdie memorie ter oor
weging deur die Politieke Raad a~nbeveel is was egter nie in hulle 
skik met die vreemde indringer nie en het dit beter geag om 'n 
,plan" van hulle eie by die Raad aan te beveel; dit was hulle 
plan van 1790 wat sekerlik meer uitvoerbaar was as die van die 
idealistiese Spenlin, wat nie genoeg met die pra.ktiese uitvoer
baarheid van sy ontwerp rekening gehou het nie. As dryfveer 
tot die opstel van hulle ,plan" het die Skolarche self aangegee 
dat verskeie van die ingesetenes wat die noodsaaklikheid van 
die oprigting van sodanige skole as wat hulle beoog, besef, hulle 
oor die saak genader het en hulle Relfs van hulle financiele flteun 
verseker het. 

Hoewel die ontwerp van die Skolarche reeds in 1790 by die 
Politieke Raad ingedien is, het daar egter nog 'n paar jaar verloop 
aJvorens dit in oorweging geneem is ; hulle lofwaardige poging 
het skipbreuk gely op die_onwil en teenstand van die waarnemende 
goewerneur, Kolonel van de Graaff. Die behandeling van die 
saak is deur hom, om redes nie precies bekend nie, op die lange 
baan geskuif. Tog het die Skola.rche nie hnlle geesdrif deur hier
die onsympa.thieke houding van die kant van hulle hoof laat uit
doof nie, maar het dadelik werk gemaak van die insameling van 
'n onderwysfonds wat nodig sou wees vir die oprigting van hulle 
gcprojekteerde skole. Dit wafl egter eers na die vertrek van 
Van de Graaff dat hulle in staat wai'i om hulle planne deur te voer. 
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Op aandrang van die Politieke Raad het hulle vervolgens in 1792 
andermaal hulle .,plan" van 1790, vergesel van 'n lang ,vertoog" 
by die Raad ingedien. Hierin het hulle o.a. meegedeel hoedat 
'n hele aantal van die ingesetenes reeds vir 'n geruime bedrag wat 
as onderwysfonds moes dien geteken het. Die gevolg was dat 
die Politieke Raad die Skolarche gekwalificeer het om, onderwyl 
hulle wag op die antwoord en bevindinge van die Bewindhebbers 
insake hulle ,plan" en ,vertoog", 'n begin te maak met die in
sameling van die geld waarvoor reeds geteken is, en hulle toegelaat 
het om selfs 'n begin te maak met die oprigting van hulle voor
gestelde instituut deur solank uit te sien na die nodige leerkragte. 
Hulle kon dus nou bedrywig wees in die rigting van die uit
voering van hulle grootse planne. 

Hoewel Here XVII nie voor 1794 hulle goedkeuring geheg 
het aan die .,plan" van die Skolarche nie, het laasgenoemde tog 
nie so lank gewag om hulle eerste skool op te rig nie. Aangesien 
hulle nie in staat was om dadelik oor te gaa.n tot die oprigting 
van die deur hulle geprojekteerde Franse en Latynse skole nie, 
was hulle tog intussen bedrywig met die oprigting van 'n pro
visionele Latynse Skool en met die insameling van die geld. V oor 
die einde van 1792 was hulle dan ook in staat om aan die Regering 
mee te deel dat hulle die nodige gebou vir die skool aangekoop 
het in die Gravestraat, en voor die einde van die volgende jaar 
kon hulle by die Regering as eerste onderwyser in hierdie skool 
aanbeveel 'n sekere Cornelis Josias van Baak wat dan ook dadelik 
as praeceptor van die Latynse skool aangestel is. Terwyl die 
Skolarche vir die praeceptor 'n ,Instruksie" opgetrek het en 
verder besig was om die nodige leerkragte vir die skole wat hulle 
van plan was om op te rig, te vind, was hulle ook besig om uit
voering te gee aan 'n ander onderdeel van hulle planne. So was 
hulle bedrywig in die insameling van die geld waarvoor geteken 
is, 'n saak wat veral gevorder het nadat die Regering op die ver
soek van die Skolarche aangekondig het dat diegene wat geld 
belowe het, vergun sou word om voorlopig obligasies in te lewer 
en nadat die Skolarche by openbare plakkaat gekwalificeer is 
tot die insameling en administrasie van die fonds. Nog voor die 
einde van 1793 kon die Skolarche die Politieke Raad meedeel 
dat hulle soveel as 42,461 guldens aan obligasies en kontantgeld 
ingesamel het en dat daar slegs 13,614 guldens nog uitstaande was. 
Verder as dit kon die Skolarche egter nie uitvoering aan hulle 
planne gee nie, wat veral daaraan toegeskrywe moet word dat 
die politieke skommelinge die verdere uitvoering daarvan voor 
1795 belet het. 

Behalwe hierdie Latynse skool het aan die Kaap gedurende 
hierdie jare nog twee ander skole bestaan wat ons ook as ,hoer
skole" sou kon beskrywe aangesien hulle daarop gereken het dat 
leerlinge wat daarin opgeneem sou word reeds by toelating 'n 
mate van kennis van sekere vakke sou moet besit. Ons mik bier 
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op die Militaire skoal onder toesig van die Regering, wat tussen 
1786 en 1791 bestaan het, waarin veral a.an kadette onderrig gegee 
is in die militaire wetenskappe, en die privaatskool van Ziegler 
waarin hy sedert 1794 onderwys in Fram; .gegee het aan, volgens 
sy ,plan", nie meer as twaalf kinders van invloedryke ingesetenes 
van die Stad. Albei hierdie skole kan as besondere onderwys
inrigtings beskrywe word aangesien hulle buite die beheer van die 
Skolarche geval het en die onderwysers daarin aangestel is sander 
difl tussenkoms of goedkeuring van die Skolarche ; aan Ziegler is 
selfs ten spyte van die teenstand van die Skolarche vergun om.sy 
privaatskool te mag open. 

Behalwe hierdie genoemde ,hoerskole" het daa.r in Ka.apstad 
nog steeds 'n hele paa.r laer skole besta.an waarin as die mees ge
bruiklike leerva.kke gegeld het godsdiensonderwys, lees, skrywe en 
reken. In die eerste :plek is daar by voortduring aangetref die 
gewone laerskole waarm as onderwysers werksaam was persone 
wat- kans gesien het om sodoende 'n bestaan te maak en langs die 
gebruiklike weg dle reg van die Politieke Raad daartoe verkry het. 
Dan was daa.r nog die Kerkskole, wat onder die toesig van die 
Diakonie gestaan het en wat meer in die besonder bedoel was 
vh· weeskinders of kinders van minder gegoede ouers. Hiervan 
het daar sedert 1784, toe dit aan die Lutherse gemeente wat sedert 
1780 hulle eie predikant gehad het, vergun is om hulle eie kerkskool 
te mag he, twee bestaan. Origens was daar nog 'n hele paar per
sone wat hoewel hulle dit onwettiglik gedoen het privaatonderwys 
gegee het terwyl hulle oogluikend toegelaat is om dit te doen. 
Slawekinders het nog steeds onderwys ontvang 6£ in die gewone 
laer skole saam met die blanke kinders 6£ in die skoal van die 
Kompanjie in hulle slaweloge. Blanke ouers wat hierdie bestaande 
skole nie geskik vir hnlle kinders gevind het nie of_ wie se kinders 
reeds te ver gevorder was om enige van die genoemde skole met 
vrng te besoek, het by voortduring, as hulle maar net financieel 
daartoe in staat was, van die nitweg gebrnik gemaak om hulle 
kinders ter erlanging van 'n goeie opvoeding oorsee te stuur. 

Die algemene herlewing wat ons sedert ongeveer 1 782 in ver
band met- die Kaapse skole aangetref het, het egter nie tot hierdie 
skole beperk gebly nie ; ook die buitedistrikte het wat hierdie 
saak betref gaandeweg in die brandpunt van die belangstelling van 
die Politieke Raad en dje Skolarche gekom. Vir die eerste maal 
verneem ons dat die toestand van die onderwys daar onderwerp 
word aan 'n doelbewuste ondersoek. Hier was die moeilikheid 
nog meer as in die hoofstad om die geskikte leerkragte te vind, 
en was die ingesetenes derhalwe by voortduring verplig om gebruik 
te maak van private meesters wat grotendeels bestaan het uit 
knegte wat uit die d.lens van die Kompanjie ,in leen" ontvang is, 
en wat nie altyd die beste onderwysers uitgemaak het nie. Dit was 
om hierdie leemte aan te suiwer dat die Politieke R.a.ad in 1786 met 
'n plan wat reeds in 1743 aangeroer is voor die da~ gekom·het, nl 
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om kos::.kole te stig in die digsbewoonde plekke, waar die kinder::; 
van die ingesetenes en van die in die omstreke wonende ouers 
dan teen 'n redelike vergoeding onderwys sou kon ontvang .. Van 
hierdie plan het ten spyte daarvan dat die Bewindhebbers intussen 
ook hulle ingenomendheid daarmee te kenne gegee het, niks gekom 
nie, omdat die nodige fondse daartoe ontbreek het en omdat die 
Skolarche nie in die moontlikheid van die uitvoering daarvan 
geglo het en die waarde daarvan hoog aangeslaan het nie. In stryd 
met die Regering se oogmerk om die getal van die hhisonderwysers 
van wie se onderwys hulle beslis nie vee] gedink het nie, te verminder, 
het die Skolarche aanbeveel dat die verkryging van sodanige meesters 
vir die koloniste vergemaklik moet word. Bewus van die swak 
gehalte van die onderwys wat die jeug van hierdie mense ontvang, 
het die Politieke Raad egter in 1792 andermaal teruggekom op 
hulle idee van groot openbare kosskole in die digsbewoonde dele 
van die binneland. Ten spyte daarvan dat hulle hierdie slag nie 
alleen andermaal die hulp van rlie SkolarchP maar ook van"' die 
predikante, kerkrade en van die landdroste en heemrade van die 
buitedistrikte ingeroep het, het ook hierdie poging van hulle skip
brenk gely op die nugterheid van die Skolarche. Laasgenoemde 
kon nie hulleself daarvan oortuig dat so 'n stelsel Rodanig effektief 
en van waarde sou wees as dat dit die noodsaaklikheid van die 
gebruik van onderwyser-knegte sou uitskakel, tensy dit op 'n 
groot skaal toegepas sou word, wat in die praktyk om verskeie 
redes nie uitvoerbaar was nie. Die Politieke Raad was derhalwe 
noodgedwonge om maar die enigste uitweg wat onder omstandig
hede vir hulle moontlik was, te volg en het toe maar die stelsel van 
,volklening" beter onder kontrole gebring. So was ook hierm, 
nog as die vernaamste onderwysers in die binnelande werksaam 
die onderwyser-knegte of ander huisonderwysers. Hoewel hierdie 
soort van onderwys ongetwyfeld sy skadusye gehad het, het hiet·dic 
boereskoolmeesters dus nietemin belangryke baanbrekerswerk ver
rig en gedurende 'n sekere tyd beslis veel vir opvoeding en verligting 
in die algemeen in die binnelande gedoen en beteken. 

Terwyl die koloniste in die meer afgelee dele van die binneland 
verplig was om tevrede te wees met minder goeie onderwysers vir 
hulle kinders, en laasgenoemde maar alte dikwels sander enige 
boekgeleerdheid opgeroei het, was die jeug wat hulle bevind het 
op Stellenbosch en in Drakenstein egter meer gelukkig in hierdie 
opsig ; hier kon hulle gebruik maak van die skole wat onder die 
toesig van die kerk gestaan het. Op Stellenbosch is hierdie werk 
sedert 1785, nadat hy reeds 'n groot succes behaal het as onderwyser 
in die hoofstad, waargeneem deur ,Dominee" George Knoop. Hy 
was seker een van die nuttigste van aldie Nederlandse skoolmeesters 
in die Kaapse volksplanting in die l8de eeu en het sy werk met 
nougesetheid waargeneem totdat sy liggaamskragte hom begewe het 
en sy loopbaan beeindig is met sy dood vroeg in 1800. Eers na 
sy dood is werk gemaak van die stigting van 'n tweede openbare 
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skool op Stellenbosch. Drakenstein, waar die skool ook die meeste 
van die tyd waargeneem is deur die voorleser, was egter nie so 
gelukkig gedurende hierdie jare met hulle leerkrag nie. Hier is 
reeds in 1794 oorgegaan tot die opening van 'n tweede openbare 
skool. 

Wat onderwysbeheer betref het daar tot aan die einde van die 
Kompanjie se bewind 'n noue samewerking tussen die Politieke 
Raad, die Skolarche en die Kerk bestaan. Ons sou egter die staat 
as oppermagtig in hierdie verband kan beskrywe aangesien n6g die 
Skolarche n6g die Kerkraad enigiets vermag het sonder dat hulle 
deur die Politieke Raad daartoe gemagtig was. G'n onderwys
reglement kon van krag word nie of 'n onderwyser die reg verleen 
word om onderwys te gee, alvorens die Politieke Raad nie sy 
goedkeuring daaraan geheg het nie. Die Skolarche sowel as die 
Kerk kon slegs uitvoering gee aan werk deur die Regering aan hulle 
opgedra en onderhewig aan staatskontrole. 

Ons het nou die ontwikkeling van ons onderwysgeskiedenis tot 
op 'n belangryke punt gevolg. Voor 1795 het die eenvoudige _ 
klompie baanbrekers van die Europese beskawing wat in 1652 hulle 
werk hier aanvaar het, en hulle nakomelinge, reeds werk van die 
allergrootste belang en van 'n blywende betekenis, ook op die 
gebied van onderwys en verligting in die algemeen, verrig. Die 
bewind van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie aan die Kaap 
was ook wat onderwysaangeleenthede betref nie tevergeefs nie 
en aan hom kom tereg die onderskeiding toe dat hy die grond
legger was van die blanke beskawing in Suid-Afrika. 
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