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OPSOMMING

Vele geskrifte oar die geskiedenis van die Mor~wiese

Broederkerk In Suid-Afrika en oor Genadendal in besonder het

a1 die 1ig gesien.

In hierdie tesis egtcr, word n poging aangewend om deur

midde1 van 'n tempora1iteitspedagogiese studie die

vennootskap tussen kerk en skool BAn te d.l1i. Die doel van

die studie is om vas te stel watter bydrac die Morawiese

Kerk veral 1n Genadendal ten opsigte van opvoeding e~

onderwys gemaak het.

Die tydperk wat gedek word lS vanaf 1737 met die <lankom~~ van

Georg Schmidt aan die Kaap tot op die hede. Die klem val

hoofsaaklik op Genadendnl met enkele verwysings na ander

werkplekke van die kerk in Wes-Kaapland.

Die navorsingsmetode wat

hantering van prim@re en

persoonlike onderhoude.

hoofstuk bestaan d ie t{~sis

gebruik is, is die van die

sekond@re bronne, vraelyste en

Afgesien vall dip inleidende

ui.t 4 verdere hoofstukke.

In hoofstuk 2 word 'n historiese oorsig gegee oor die

faktore wat daartoe aanleiding gegee het dat sendelinge na

die Kaap gestuur is om onder die inboorlinge te aarbel en 'n

oorsig van toestande aan die Kaap met di~ aankoms van die

sende1inge alhier.

Daar word ook verwys ~a die doelstelling "an die kerk met

die uitstuur van die sendelinge. Verder word melding gemaak

van die praktiese opleiding in verskil1enie ambagte en

landbou wat deur die sendelinge aan die i.nbo()rlinge verskaf

is. In besonder word in hierdie hoofstuk aancag geskenk aan

onderwvs en die uithreiding daarvan: onder Rndere clie

oprigting V8n 'n opleiclingskool vir ond~rwysers, 'n
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sekond~re skoal, die oprigting van

boekdepot.

n museum, 'n drukkery en

In hoofstuk 3 word die drieledigheid van ouerhuis, kerk en

skoo1 onder loep geneem. Hier word in besonder gekyk na die

onderskeie bydraes en taak van die ouer, Ln die opvoeding

van die

skoal.

kind en die opvoedingsvennootskap van veral kerk en

Hoofstuk 4 is 'n evaluering van die opvoedingswerk van kerk

en skool te Genadendal. Hierin word spesiaal aandag gegee

die kind tot volwassenheid

aan die opvoedkundig-christelike

opsigte van die omhoogleiding van

norme wat toegepas is ten

en ' n

waarde

rekenskapgewing v~n die christelik-opvoedkundige

van die opvoedingswerk te Genadendal.

Hoofstuk 5 word hoofsaaklik g e Vi Y aan , fl samevatting,

gevolgtrekking en

samevatting gegee

toekomsperspektieE.

van die bevindll1ge van

Hi.erin

hierdie

word n

studie.

Verder word die gevolgtrekking waartoe die skrywer gekom

h~t, ten opsigte van hierdje onderwerp weergcgec.

opvoedingsrol van

kort toekomsperspektiefTen slotte word n

die kerk word heroorweeg

gestel.

in die lig

Die

van

eietydse en toekomsei~e.

SUMMARY

Much has been written abo~t the history of the Moravian

Church in South Africa and especially about Gcnarlendal. In

this thesis however, an effort is made hy means of a

temporality-pedagogic study to show the relationship, in the

field of education, between church and school.
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The aim of this study is tll establish the contribution made

by the ~1 0 r a v ian Church, especially in Genadendal with

regards to education and schooling.

The period covered by this study is from the arrival in 1737

of Georg Schmidt at the Cape to the present. Special

emphasis is placed on the role played by Genadendal in this

regard, with minor reference to other stations of the church

in the Western Cape.

methOl} that was used, was by means of handlingThe research

primary and secondary sources, questionnaires and personal

interviews. Apart from the introductory chapter the thesis

consists of 4 further chapters.

In chapter 2 a historical review is given with regards to

the factors that prompted the church to send missionaries to

the Cape to do mission work amongst the local inhabitants

and a review of the conditions at the Cape at the time of

thl.- church in sending out these missionari.es.

their arrival.

o b j e c ti. v e s 0 f

Hention is also made of the aims and

Ref e is also made oft he practical training given by

t h l~ ;sionaries to the local inhabitants in the various

fielCL3 ,...r
,. J. trade and in agriculture .. In this chapter special

attention is given to education and the expnnsion thereof:

inter alia

a secondary

the establishment of a teilchers tr<1ining school,

s c h ,j J 1, the est a h 1 ish men t 0 f' a In use u m, p r i n tin g

works and a bookshop for church literature.

Tn c lw pte r 3 the three-dimpnsional relationship between the

family home, church and school is closely scrutinized.

Special attention is paid to the various contributions and

educational partnershipespecially the

:-:hoo1.

between church

task of the parent.s in the erlucnttoll of the child and

and
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Chapter 4 is an evaluation of the educational work done by

church and school in Genadendal. Special attention is given

to the christian-educational norms that were applied in the

accompaniment of the child to adulthood and an aCCOUT\t is

given of the christian-educational value of the work done in

Genadendal.

Chapter 5 mainly deals with the conclusion and findings

arrived at in this study and a future perspective. A

summary is given of the findings of this study. Futhermore

an account is given of the writer's conclusion with regards

to the subject. Finally a short future perspective is

voiced. The future educational involvement of the church is

reconsidered in view of contemporary and future demands.
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HOOFSTUK 1

1. INLEIDING EN ORIeNTERING

1.1 lnleiding

1

historiese wese en het

Die w~reld waarj.n ons

wat daarrnee

denkbaar is

saamhnng,

dat di.t

vandag leef en die opvoedingstelsel

is so ineengeweef dat dit moeilik

ooit anders was. Die mens is egter 'n

'n verlede (Pistorius, 1975: 17).

Opvoeding, alhoewel aanvanklik informeel en hoofsaaklik nie

intensioneel, kan sover teruggevoer word soos die ontstaan

van die mensdom self en onwillekeurig word die geskiedenis

van volkere soos die Egiptennre, Grieke, Chinese en die

Jode, om maar 'n paar te noem, in herinnering geroep. Veral

die Jode het onmiddellik voor en na die geboorte van

Christus besondere aandag aan die godsdienstige ell huislike

opvoeding geskenk.

ingestel om van

wil en n goeie

kurrikulum was

In die

skribas

eeu na

deur

die geboorte van Christus is die eerste

die kerk as onderwysers aangestel. Die

intens element~r en was hoofsaaklik daarop

die kind 'n gehoorsame navolger van God se

en bruikbare burger te maak (Power, 1962:

29) .

Uit 'n Christelike perspektief gesien word die ouer deur

Godswoord verplig om bemoetenis te maak met sy kinders se

opvoeding wat aan hom of haar toevertrou is. "En hierdie

woo r dewate k j 0 u van d a g b e 'I eel, moe tin j 0 U h :-1 r t 'v e p s ; e n

jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in

j011 huis sit en as jy op pad is en as jy gaan l~ en as jy

0psl..:tan" CDeut: 6: 6 - 7). Ook in die boek Spreuke word

die ouer daartoe verplig.
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Se1fs oor dje eeue heen het hierdie verhouding in die

opvoedingsopset nie veel verander nie, omdat die vennootskap

kerk, skool en ouerhuis inherent deel van opvoedtng was.

Dit is moont1ik van~ag nag die geva1, met mtskien 'n

meerdere of mindere inset deur een of ander van die vennote.

Baie is reeds oor die geskiedenis van die Morawiese

Broederkerk en in besonder oor Genadenda1 geskrywe, maar na

die wete van die skrywer is die probleem van kerk, skoal en

ouerhuis as vennote nog nie tot rlusver onder die loep geneem

nie. Die navorsiDg wat hierna onderneem word handel ook oor

kerk, skoo1 en huis in die konteks van die Unitas Fratrum

(Broederkerk) as cpvoedkundige instelling.

Die Mo-' .~ese Broederkerk se sendingonderwyswerk staan in

die 1ig hiervan. Dit h~ t nie net gegaan oor sendingwerk en

Godsdiensonderrig as ~odanig nie, maar ook opvoedende

onderwys oor die algemeen, dit wil s~, algemene vormende

onderwys en beroepsonderwys. Boonop het dit gegaal1 om die

breere kultuurontwikke1ing van die plaas1ike bevo1king.

Waar daar in hierdie studie besondere klem op Genadenda1

geplaas word, is dit ook so dat Genadendal In besondere

posisie beklea in die breere Suid-Afrikaanse konleks. Die

werk op Genadendal was b8anbrekerswerk en met betrekking tot

die onderwys is die resultate vandag nog oor die hele land

waarneembaar.

1.2 Terrein van studie

Die geografiese terrein wat in hierdie verhandeling

afgebaken word, is die werk van die Morawiese Broederkerk in

Wes-Kaapland met spesiale verwysing na Genadenda1 se bydrae

tot die verspreiding en uitbouing van onderwys.

Genadendal kan seker1ik met reg beskou word as die bakermat

vir die totstandkoming van In georganiseerde onrterwysnetwerk
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vir anderskleuri.ges in :3uid-Afrika. "iJhen t.hey started

lessons in their sittingroom on 4th March 1793, eight kraals

of Hot:tt~ntots had moved t.o the kloof and twenty adults

attended the class Thus, a new and hopeful beginning

had been made" (Kruger, 1966: 5'3). Die tydperk wat

hierdie verhandeling sal dek is vanaE 1737 tot 1989.

1.3 Doel van ondersoek

3

Die doel van hierdie studie Ls beslis nLe 'n bIot.e

kroniekskrywing van 'n

doel is in die

stuk plaaslike

eerste plek

gcskiedenis

am ' n

nie. Die

wesenlike

opvoedingsprobleem aan t.e spreek, te deurgrond en daaroor te

besin met die oog op die toekoms.

Tweedens SRI pogings aangewencl wnrd om aan to toon hoe die

geografiese verspreiding vail riLe Nie-Blanke bevolking san

die Ka a p 'n moo n t 1 ike i n v 1 () e Ii () p 0 n d e r \'1 y son t wi k k e 1. i n g k 0 n

gehad het.

Derdens sal ondersoek ingestel word na nadelige invloede,

indi.en enige, wat die kerk op onderwysont.wikkeling kon gehad

het met betrekking tot hyvoorbeeld sy cnderwysbeleid.

Verder wil vasgeslel word wat die inv10ed van die kerle

vandag pog is ten opsigte van onrterwysverskaffing en of die

k e r k be S i g i S 0 m s yin v 1 0 edt e 1 a a t v t? r f L() u en in d j e n ,-/ e 1 ,

wat die redes daarvoor is.

Die ondersoeket wiL ook probeer v3sstel adn watter mnontlike

politieke druk die

n ad l' 1 i g e u i \: we r kill g

gehad het.

kerk oor die jare blootgestel was wat

() p d i (~ fun k s i. 0 n e r 1. r; g v 8 n k erie s k 0 1 e k 0 n

Dasr sal ook gepoog word om vas te seel of die oordrag van

kultuur, met hetrekking tot, onder andere, musiek ens.

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



waarin die kerk so :n groat rol gespeEl vandag 110g

4

waarneembaar is.

Ten slotte wil aan die hand van voorgenoemde 'n

toekomsperspektief gedoen word in SOV8rre dit die kerk se

r 0 1 met bet r e k kin g tot 0 n d e r wy s v e r s k a f f :L n g bet ref .

1.4 Hipotese

As die werk van veral die Morawiese Broederkerk oar die

afgelope twee en 'n half eeue in heri~nering geroep word,

ontstaan daar onwillekeurig sekere vrae waarop graag meer

duideliki·.eid verkry wil word. Vit gesprekke is dit oak

duidelik dat daar verskille van opinie oar die ro1 van die

kerk ten opsigte van 0nderwy~verskdfflng waarneemha8r is.

Met ander woorde dat daaf uiteen10pende menings oar hierdie

aangeleentheid bestaan.

As in aanmerking geneem word dat 'n hipotese 'n "onbewese

stelling is wat moet dLen as grondslag vir redenering" of

"ongegronde veronderstelling" (Odendal, 1965: 393) het dit

die ondersoeker daartoe beweeg om deur middel van hierdie

verhandeling meer lig te probeer werp op baie van hi8rdie

tot nog toe onbewese veronJerstellings. In hierdie verband

s@ Landman oak dat dit 'n basiese stelling is wat aan

sis t em a tie s e i n t e r S 11 b j e k tie we k r 1. t i r~ k 0 n d e r we rpm 0 e t \V 0 r d

~1980: 50).

Die doel van die ondersoeker is gecnsins daarop gell1ik om

klinkklare bewyse te wil lower vir of teen enige uitsprake

nie, maar om te proheer am meer Ij.g te werp op baie van die

aspekte van die werk wat tot op hede rnoontlik verborge was

en wat die leser rnoontlik in staat sal stel am geoordeel aan

die feite, n helderder toekomsperspektief to bekom met

b(~trekki.ng tot riLe ro1. VAn dLe kerk i.n di.e nnderwyssitudsie.
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Dat daar geweldig vooruitgang gemaak is ten opsigte van

modernisering en tegnologie ook in die onderwys, Jcan nie

weerspreek word nie. Of die verabsolutering daarvan ten

goede is, bly In ope vraag. Alvorens enkele hipoteses

pertinent gestel word, dien die volgende vrae as aanloop

daartoe.

(a) Het die kerk sy rol in die opvoedingsgebeure prysgegee

ter wille van moderne ontwikkeling?

5

( b) Is daar nie 'n te groat

Christelike opvoeding nie?

klemverskuiwing van

(c) Het ons ni.e te

die samestelling

bchep geraak met moderne

VCln die kllrrikula ni.e?

tegnologie in

(d) Word die plek van die

hedendaagse skoolopset

beskou?

kerk en godsdicns in die

a sou cl mod i e sen u i t g e (1 i end

opvoeder om in

na volwassenheLd

(e) Is dit nie

begeleiding

d8.arnFl. t~

belangrt~er vir die

van die opvoedeling

strewe om die kind behalwe kennis

sy

ook

oak

geestelik te verryk nie?

Dit is tergende vrae wat na my mening ondersoek en uitspraak

oor gelevler moet word. Dit is nie net vrae wat aan die deur

van die olJvoeder-onderwyser gele moet word nie, mClClr

~eKerlik aan dj.~ van aIle ouers en a11oa1 wat bemoeienis maak

met die opvoeding van die kind, hetsy dit intensianeel of

nie-i:,tensi.oneel is.

Die volgendc

uitgangspunte:

dien op hierdie stadium as hipotetiese
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1. Wat die vennootskap tussen kerk en skoal betref, het

die apvaedingswerk in die skale van die Braederkerk die

onderwys in Suid-Afrika w~l pesitief bevorder en 'n

fondament gel~ waarop voortgebou kan word.

2. Dat meer positiewe en daadwerkl.ike pogings aangewnd

moes gewees het om Genadenrlal as 'n opvoerlingsentrum te

behou en uit te bou.

6

Oat die kerk moontlik te lank "geslot.e" gebly het vir

modernisering ten opsigte van onderwys.

4.

1.5

Oat diE~

-;-:"loed

kerk in sekere apsigte moo~tlik 'n stremmende

op onderwys gehad het met betrekking tot

'ld sy beleid .

. ..etode

Die metades wat met die data-versameling vir hierdie

verhandeling gebruik sal word is die volgende:

1 • 5 • 1

verdnderin:l~ bestudering daarvan IeDie prableem

op die weg

van

van aIle

en die

pedagagiese deeldissiplines, want

opvaeding is juis dinamies en oie sta~ies nie.

Die Historiese Opvoedkunde is meer sinvol as hierdie

verandering en die oorsake en gevolge wat daarmee saamgaan

bestudeer ward. In hierdie navorsing sal die veranderende

aard van die Morawiese Broederkeck se apvoedingswerk ult die

aard van die saak aandng kry.
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1 .5. 2

7

Wat Yerby is, is nooit Yerby llie en daarom moet die eenheid

van verlede, hede en toekoms gerespekteer word. Opvoeding

moet dus in sy temporaliteitsverband bestudeer word.

In hierdie navorsing sal al die tydsdimensles figureer. Die

verlede sal ult die aard van die saak aandag kry, die hede

is belangrik en so ook die toekoms. Die Historiese

Opvoedkunde moet relevant wees vir huidige

opvoedingsvraagstukkc en ook vir die toekomsbeplanning.

1 . 5 . 3 Historiese metode

(a) Primere bronne

Pogings sal aangewend word om saver moontlik van primere

bronne gebruik te maak wat verkrygbaar is van die Morawiese

Boekdepot te Genadendal. Die volgende bronne word ook

ontgin: argiefmateriaal uit die Kerkargief te Kaapstad,

vraelyste wat uitgestuur word en persoonlike onderhoude met

senior burgers van die kerk om hulle indrukke te verkry van

toestande in hulle tyd en hulle indrukke van hedendaagse

toestande.

(b) Sekondere bronne

Hieronder word verstaan aIle nie-primere beskikhare bronne

oar die ontstaan van en pogings wat aangewend is vir die

daarstelling van onderwys aan die Kaap sedert die

sewentiende eeu, in die besonder betreffende die rol van

kerkskole vir die voorsiening van opvoeding en onderwys.

Bronne oor hoe die kerlc homself geroepe gevoel het en wat

daartoe aanleiding gegee het om bemoeienis te maak met

onderwys aan die Nie-Blanke bevnlkingsgroepe word ouk

geraadpleeg.
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8

Verder sal bronne geraadpleeg word oar die kultuurgebruike

onder die verskillende bevolkingsgroepe waarna in hierdie

verhandeling verwys word. Daar sal oak gebruik gemaak word

van bronne wat handel oar die plek van die kerk met

be trekking tot Christelike opvoeding in die huidige opset en

die uitwerking van a1 die fasette van die samestelling van

die kurrikula in die huidige onderwysbestel in vergelyking

met die van die verlede.

Verder sal beskikbare bronne geraadpleeg word oor opvoeders

en geestelikes se siening oar die rol wat die kerk behoort

te speel met betrekking tot opvoeding en onderwys in die

toekoms.

moontlik 'n objektiewe perspektief weer te gee,

gebruik gemaak van beide eksterne en interne

einde die egtheid en hetrollbaarheid v;::in hronne

Om saver

word daar

kritiek ten

te verseker.

1.6 Aktualiteit van die verhandeling

nie.

keuse van n onrlerwerp vir 'n verhandeling korn die

die a k t II a 1 :L t e i t d a a r van d a (1 eli k n a va r e . Indie n

aktueel is nie, en baie belangrik, aktueel vir ons

dit werklik geen sin mnak am so 'n verhandeling te

vraag na

dit nie

By die

tyd, sou

onderneem

By die skrywer bestaan

weI betrekking het op

redes:

daar nie

ons tyd

die minste twyfel dat dit

nie en weI om die volgende

(a) Daar skyn vaodag 'n wesenlike of merkbare afplattLng te

wees in geestelike waardes in vergelyking met materi~le

waarrles. Dit strek opvoeding oar die dlgemeen baie

beslis tot nat1eel.
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(b) Die beskuldiging word ingebring dat sendelinge deur

middel van hul onderwys niks anders as imperialiste en

kolonialiste was nie. Dit is dus beslis aktueel om vas

te stel of dj.t ook by die Morawiese Kerk die geval was.

(c) Daar is vandag humanistiese strominge in die Suid

Afrikaanse samelewing wat die tradisionele verhouding

tussen ouer, skoal en kerk bevraagteken en selfs onder

verdenking plaas. Dit is 'n aktuele vraag oar hoe di~

opvoedingsverhouding behoort te wees.

9
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HOOFSTUIC 2

2. HISTORIESE OORSIG

2.1 Toestande in Europa wat aanleiding gegee het tot

evangelisasiewerk in vreemde lande

'n Sterk gevoel van pietisme het aan die elnde van die

sewentiende, begin agtiende eeu, in Europa geheers .
• 0

Aangevuur deur hierdie gevoel van pietisme en ollder die

besielende leiding van die Graaf van Zinzendorf in

Duitsland, het die Hernude Broederkerk of soos hulle ook

bekend was, die Unitas Fratrum, wat op 13 Augustus 1727 in

Herrnhut tot stand gekom het, homself daartoe geroepe gevoel

om sendelinge na vreemde lande uit te stuur o~ Go,ls woo rd

onder die heiden(~ te verkondig. "The growth of the Diaspori'l.

so early in the story of H~lrnhut demonstrated that the

com en u nit y 's pie t y was not s 0 rn e t h i n g t hat w0 II 1_ d s t a y a tho me"

(Weinlich, 1966: 90).

Nadat sendelinge na onder andere lande soos Indi~, Wes

Indi~, Groenland, Labrador en Ldpland uitgestuur was, is in

1737 deur die Unitas FratrulTI gehoor gegee aan 'n oproep van

twee Nederlandse predikante by name Van Alphen en De Bruin

om sendelinge na die Raap tc stuur. Zinzendorf het die

nodige toestemming van die Jlere Sewentien verkry en Georg

Schmidt is vir die taak llitgekies. In 1737 het hy di.e reis

na die Kaap onderneem as eerste volwaardige sendeling om

onder die Hottentotte te arbei. "The movement in Europe,

which caused the first mlssionary to be sent to the Cape was

the Piet ism" (Kruger, 1966: 11) 0

Die werk wat Georg Schmidt hier begin het en later deur sy

opvolgers voortgesit is, en wat uitgebou is tot dit later

oor die hele land gestrek het, en die rol wat die

Broederkerk in die skepping van 'n onderwysstelsel in Suid-

10
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Afri.ka gespeel het en tans nag speel, sal later

breedvoeriger bespreek word.

2.2 Toestande aan die Kaap met die koms van Jan van

Riebeeck in 1652

Met die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap het hy

primitiewe en ongeletterde inboorlingstamme, met 'n kultuur

11

eie aan hulself hier aangetref (Behr, 1952: 24). Die

enige ander primitiewe volk,

enigste vorm

die by

van opvoeding wat hier bestaan het, was soos

naamlik die praktiesc

opleiding deur die ouers om hul kindel's op te lei om

bruikbaar te wees en hulle ple\: vol te staan in die starn

waartoe hulle behoort het.

Alhoewel die hoofdoel van V ti.?t;(~Lck se koms na die Kaap

kommersieel gerig was, het die ;llanclse Oos-lndiese

Kompanje hom dit ook ten doel g es t E! 1 om om te sien na cl c

sieleheil van sy werkers en sover dit moont1ik was,

inwoners van

and interested

die kolonies onderopvoeding te verskaf aan die

sy beheer. "The Dutch

commercial concern

East Indian

in the

Company

first

though a

place in

profits, was nevertheless concerned with the reli.gious well-

being of its employers. In

Dutch gave much attention

its overseflS

to education

possessions the

and religious

instruction" (ISehr, 1971: 2).

Daadwerklike pogings alhoewel om verske"ie reeles aanvanklik

nie baie suksesvol nie, is onmidclellik na sy aankoms

aangewend am een of ander vorm Vdn onderwys-infrastruktuur

claar te stel. Van Riebecck se eerste poging was om , n

sieketrooster genaarncl Hyl.qnt ilS o n d p r w y s era cl n tG stel om

die in boo r 1 i n gee n s 1 a w G kin d e r ~ t: e () Illi err i g s n d a t h III 1 e i e t s

van Godswoord kan verlleeln en L (' r\ III i rlstp kan leer lees en

skryf. Baie swak vordpr i ng is e ,", t (> r g (' IJj a a k a s 14 e vol g van
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gebrek aan belangstellJ.ng

(Coetzee~1958: 403:.

by veral die inboorlinge

12

Dit is weI te begrype dat hulle nie in opvoeding belang

gestel het nie omdat dit re~lreg ingedruis het t~en hul

lee~wyse v~n daardie tyd en hul dus om verstaanbare redes op

~aardie tydstip oak geen out daarvoor ?esien het nie.

In April 1658 is die eerste skoJl, met Pieter van der Staal

as onderwvser, opgerig. Hy is opgevolg deur Ernestus Bach

wat later weens wangedrag ~fgedank is. Geeneen het vee 1

welslae in hu1 pogings tot die opvoeding van die inboorlinge

en slawekindcrs gehad nie.

J~e erns Vdn ~!~

rleuruat in die

oW(~Jhede in

() K t roo L van

hierdie verband

die Nederlandse

word bewys

Oos-Indiese

Kompluje die verpli.gting opgeneem is dat die Gereformeerde

Christelike geloof onder die heidene aan die Kaap versprci

Na die vertrek van Bach is die

is hierna opgerig.

en verkorrdig sou word.

slaweskool gesluit. 'n

rasse bygewoon kon word,

Skool Wi'lt deur kinders van aIle

Weens besware van die kant van die koloniste is hierdie

skool gesluit en is apartc skale vir blanke en slawekinders

opgerig. "Die begin van 'n apartheidsbeleid op skoolgebied

was hier te bespeur." (Coetzee, 19')13: 40').

Ds Petrus Kalden het in 1695 die amp as predika~t aan

Kaap aanvaar. Sy taak was oak, onder andere, om

Hottentotte te bekeer en op te voed. Hy het ook nie

s\lkses in hierdie opsig hehaal nie .

die

die

vee 1

..
Skynbaar as gevolg van vroeere mislukkings om 'n vorm van

onderwys onder die inboorlil1ge gevestig te kry, is nie veel

verdere aandag deLlr die owerhede aan hierdie aangeleentheid

geskenk l1ie. Dit was eers diep in die agtiende eeu met die
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aankoms van 'n sendeling uit Duitsland dat efJige

daadwerklike pogings aangewend is, om 'n georganiseerde VOLm

van onderwys by die Hottentotte tc vestig.

2.3 Georg Schmidt begin sy werk onder die Hottentotte

13

Schmidt is gebore op 30 September 1709 in die klein dorpie

Kunewalde in die Duitssprekende deel van Morawia. In die

eerste kwarteeu van die agtiende eeu was daar 'n &Igehele

geestelike herlewing onder die lede van die ou Broederkerk

en aangevuur hierdeur wy Schmidt hom op 29 Oktober 1725

geheel en al tot die Here en wend homself tot diens van God.

Hy vertrek kort hierna na Herrnhut waar hy hom by die ander

Broeders aansluit. Op 13 Augustus 1727 bring hulle die

Hernude Broederkerk, ook genoem die Unitas Fratrum tot

stand.

Aangevuur deur hierdie gebeurtenis tree Schmidt nou na vore

as een van die vurigste jong werkers In diens van die Here.

"There, he shared the experience of 13th August 1727 with

the congregation and became one of those young messengers

and warriors for the Saviour" (Kruger, 1966: 1'5). Vanwee By

uitgesprokenheid teen die Rooms-Katolieke Kerk word Schmidt

en twee ander jong medewerkers egter kart hierna in hegtenis

geneem en moes hulle tronkstra[ van ongeveer drie jaar

uitdien. By is vrygelaat nad<1t hy 'n verkli'iring geteken liet

waarin hy die uitli'itings wat hy teen die Rooms Katolieke

Kerk geuiter het, terugtrek. Bieroor is hy sterk veroordeel

deur die Broeders van Herrnhut en het 'n baie kael ontvangs

by sy terugkeer op hom gewag.

Dit het daartoe aanleiding gegee da~ Schmidt hom opnuut Lot

die sendingveld gewend en met 8Y uitsprake teen die Rooms

Katolieke Kerk voortgegaan het. fly wou hom as't ware weer

in ere herstel by sy broeders.
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Na vele reise en wedervaringe ontvang hy uiteindelik 'n

beroep om na die Kaap te gaan om bekeringswerk onder die

Hottentotte te doen en op 11 September 1737 ontvang hy

formele verlof van die Here Sewentien om na die Kaap te

vertrek. Hy vertrek op die skip Huis te Rensburg en korn op

9 Julie 1737 in Tafelbaai aan (Kruger, 1966: 16 - 17).

Reeds met sy aankoms aan die Kaap was daar duidelike

teenkanting van owerheidswee toe hulle die doel van sy karns

hierheen verneem. Verskeie pogings is deur hom aangewnd om

vervoer na die binneland, t~ wete die Overberg omgewing, te

bekom, maar sander sukses. Hy is ook aangeraai om van sy

pIa nne af te sien en terug te keer na Duitsland. Schmidt

het hom egter nie laat ont~oedig nie omdat soos hy dit

gesien het, hy in opdrag van God gehandel het. Hy het

moedig in sy pogings volhard en uiteinrlelik in Julie 1738 by

Soetmelksvlei langs die Sondereinderivier aangekom waar hy

'n aantal inboorlinge, die Khoi, aangetref het.

Hy het dadelik met sy werk begin om Godswoord aan die

heidene te verkondig. Die teenwoordigheid van

kompanjesoldate in 'n milit~re kamp daar naby was egter nie

bevorderlik vir sy geestelike werk nie en het hy besluit om,

vergesel van 'n paar huisgesinne, hoer op langs die rivier

te trek waar hulle hulle aan die voet van die

Sondereindeberge gevestig het. Hy het die plek

Baviaanskloof genoem. Dit is later deur JaIlssens herdoop

tot Genadendal.

Schmidt het weer dadelik met sy werksaamhede begin deur die

Woord van God aan hulle te ver~ondig en het oak onmiddellik

pogings aangewend om die inboorlinge te leer lees ell skryf.

Die taalprobleem het egter baie daartoe bygedra dat hy

aanvanklik nie bale suksesvol was in sy pogings nie. Hy het

pogings aangewend om die Khoitaal aal1 te leer, maar het dit

14
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uiters m02iltk gevind en toe liewer besl:lit om Ran die Khai

Nederlands te leer.

Die owerhede aan dje Kaap was werk onder die

goedgesindinboorlinge glad

het hom verbied

nie

om van die

nie en

Hot ten l C) t i- e ,

die

wat

Pnlitieke F~"lad

hulle tot God

bekeer het, te doop orndat hul1f~ bC''-'leer het hy nie 'n

geordende leraar was nie en "sclEs sy onderrigbedrywighede

strydig was met die bepalings van die Nasionale Synode van

Dordrecht" (Schreuder, 1951: 157).

leraar was nie. Alhoewel Zin/':endori: by n

nor den i n gs h r i e f ,];j n S c h mid t g est u u r h e t ,

'n mate van regverdiging in dte nwerhede

w0 r ct as in g e ct a g t c g e h 011 W () r d d a t S c h mid t

) W e r he d e a a 11 va a I~ had r nog mindC?r

standpllntstr.;rk

nie en
, nw;-\ \~Gereformeerde Kerkvir die

Daar kan moontlik

se optrede gevind

nip 'n geordencte

later geleentheid

was dit nie vir die

ingeneem het teen die doophandeling wat toegetlien word deur

enigiemand andel's as 'n geordende lel-ailr.

Dit is egter ironies dnt sulke sterk teenstand juts nOll van

die Gereformeerde Kerk gekom het,o:'ldi1t c1it jl.lLs hLerdie

-i. n s tan s i e \v' a s \v' a L die II err n hut t e r s v e r S 0 e k h e t 0 111 sen del i n g e

uit te stuur om onder dip Khoi te arhei. IILerdie

cloopkwessie SOLI later daartoe Schmidt bate

ontnugterd, verbittertl en oJltmoedig sy werksaamhecle hier

moes staak. HierJie optrerle van die Gercformeerde Kerk het

die vermoede laat ontstaan Jat die kwessie van die doop ie

die h 0 a f red e vir h u 1 tee 11 k ant i n g t e t:? n S c h m '_ d t sewer k was

nie, maar slcg::; 'n rookskerm am een of ander diepc'liggende,

onbekencle redc te verbloelll (Balie, 1()8Fi: 19, 27).

Die k 0 Ion i c, t p in die omgewiilg van B;lVia<1nskloof het ook om

een of <J:1;ler onverkla;3rhare rede 'n bale negatiewe e'1 self~:;

v y ;1 n dig e h () 11 din []

inboorlin2e begin

tee n S c 11 In Lrl t

inneem. Baie

en sy werk

V,lf1 hll11e het

onder die

selLs sovcr
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gegaan as om ongegronde klagtes by die owerhede aangaande

16

Schmidt aanhangig te maak.

Moontlik is die antwoord daarin te vind dat die

totstandkoming van In sendtngstasie w8.ar inboorlinge

gekersten sou word ell n vorm van onafhanklikheid sou genlet

as III bedreiging vir h-JIIe voortbestaan beskotl -is.

Ten spyte van al die teenknnting het Schmidt manmoedig met

voortgegaan omdat hy nog steeds oortuig was dat ditsy taak

God se wil was dat hy hier onder die Khoi sy sendingwerk

moes doen. IIy het In vaste geloof in gebed gehad en in

alles die wil van die Here afgevra. As vol~ens hom die

antwoord positief WClS, het hy hom van niks cf niemand laat

aEsien van sy planne £lie (Krliger, 19()(: 24).

Schmidt sou geen bcsoldiging vir sy werk hier olltvang £lie en

WOH en het op '11 selfst:JndLge \vyse In bestaan gevoer. Toe

die Goewerneur hom by In gelecntheid hulp aangcbted het, was

sy antwoorci "ich solite pflanzen und bililen und wollte

nielTiand beschwerlich nog lastig fallen" ( f3a 1 i 108K: 1 3) .

Hiermee word Schmidt .se V i1 S be r a d (~ll h e i d 0 In r n s uk s e s van s y

\ve r k tern a () k d u j deLi_ k ten to () n g est e 1 •

NaaS d i.e verkOild ig Lng van die \voor d en sy pogil1gs om die

Khoi te leer lc'es en Skl~yf, h(~t Schmidt sy hedrywighccle in

twee onderafdelings verdeel, naamlik hujsbnll en landboll.

lly het horn daclelik beywcr om naas die oprigting Vc111 I n

w00nhllis vir hOfllself ook die Khoi. behulpsaam te we(~s om vir

hulle self dienlik(~ wonings OJ) te rig. Alle benocligde

bOllmateriaal is plaaslik gevind.

r1et betrekkLng tet landboll het Schmidt In vee1 mneiliker·

taak gehi1d. Daar !TIoet in gedagte geholl w~rd ddt hierdie

inho('rlinge uitsluitlik vecboere was en ddt tuin- en landhou
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iets heeltemal vreemd a~n hu11e leeEwyse was. llit die aard

van die saak het veetpelt oak baie minder harde arbeid

geverg el1 kon Schmidt hulle baie moeilik claar"toe oorhaa1 am

hul1e oak op die kweek van groente en graan toe te spits.

Na vele probeers1ae en mislukkings het hy egter weI later

daarin geslaag ani oak 'n helangste1ling in die verbouing van

groente en graan hy hu11e aan te wakker.

Op onderwysgehierl het Schmidt dit nog steeds as sy grootste

taak gesien om die Khoi in die Christel ike leer te onderrig.

In hierdie opsig hel hy egter 'n geweldige oprlraande stryd

g e v a e r • Di tis weI t e beg r y pea sin g e rl a g t e g e h () U Iv 0 r d d a t

om k1asse by te woon, te leer lees en skrywe deur hierdie

mense as hee1temal oorhoclig beskou was. Dit het ingeclrllis

teen hu11e he1e lewenspalroon. Schmidt heL 'n bale streng

vorm van dissipline toegcjJas wat ook vir die Khoi vreemd en

dikwe1s onaanvaarbaar was.

17

Schmidt het euter volhard en

eerste formele klas begin.

mettertyd aangegroei tot daar

meer as 30 leerlinge was.

o p 2 7 0 k t 0 her 1 7 3 i~ met s y

Hieroie klein getal. het

mel sy vertck in 1744 reeds

..
As gevolg VRn toenemende druk, soos reeds vroeer beskryf is,

het Schmidt in 1743 verlof van DuitsLanrl aangevrn om 113 sy

moederland terllg te keer. Verlof is toegestiJan en op 5

Maart 1744, nadat hy in Oktoher 1741 van sy gemeente in

Baviaanskloof afskeicl geneem het, het hy uit dLc Kaap

vertrek terllg na sy vaclerland. n Tydperk Vi3n byna 50 jS8r

sou verloop voordat claar weer opvolgers vir Schmidt

uitgestuur sou word.

Ten spyte VHn die teenkanting erl selfs openlike vynndigheicl

wat Schmidt hier te~Bekom het, het dLe saadjie wat hy hier

gesaai het lOi',le\"endLg gebly en Inter vrug gf~dril. So kan
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ook tereg ges~ word dat hy ook hegte vriendskapshande hier

opgebou het met sommige koloniste en ook regeringsamptenare,

wat 'n aanduiding is dat sy werk hier tug nie tevergeefs was

nie.

Wat belangrik is om hier op te let, is dat Schmidt reeds van

die begin af daar-na gepoog het om behalwe skolastiese

opvoeding hom ook toe te l~ op praktiese onderrig waardeur

die inboorlinge gehelp en aangemoedig kon word om 'n

selfstandige en eerbare leefwyse daar te stel en na te

streef en af te sien van gebrllike en gewoontes wat vir hulle

skadelik was. Objektief beskou sal erken moet word dat die

18

ongeveer vyf

nie.

jaar van Schmidt se arbeid nie tevergeefs was

2.4 Die aankoms van drie sendelinge uit Duitsland in 1792

In 1792 het drie Morawiese sendelinge

Schwinn en K~hnel in die Kaap aangekom.

by name Marsveld,

baie verbaas en

in BaviaansklooF wasMet hul aankoms

verheug toe hulle , n

die drle

groepie

sendelinge

lnhoorlinge

aantref wat deur Schmidt onderrig en gedoop was en wat

getrou gebly het aan die lertng wat hy nagelaat het (Kruger,

I 9 6 (): 5 3 ) . 0 n d e r h u 11 e was 'n ~. n h 0 0 r 1 i n g v r 0 U 111 e t die n a a 111

van Lena, ook hekend as Oude Lena omclat sy reeds op

gevorderde ouderdom was Sy het 'n klein Byhel, wat deur

Schmidt aan haar geskenk was, te voorskyn gehaal, en omdat

sy op daardie stadium nie meer goed kon sien nie, dit aan 'n

jongvrou oorhandig \vat vlot in Nederlands uit die Nuwe

Testdment vir hlllle voorg~lees het. Dit was 'n bewys dat

ten spy t e van d i. e bet r e k 1 ike k 0 r tty :1 per k van S c 11 In Ld t s e

bed len ing, die teenk,lnting wat hy hier ondervind het en die

lang tydperk w~t in die tussentyd verloop het, die saadjies

wat Schmidt hier gesaai het, tog lewendig gehly het.
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2.5 Morawiese Kerk se doelstelling

sendelinge na die Kaap

met die uitstuur van

19

van ~endelioge dit oie

die heidene te maak en

Die kf~rk het hom dit ten doel gestel dat met die uitstuur

net daarop gerig was Oill Christene van

hulle te leer lees en skryt nie, maar

hulle oak in so 'n mate op te voed dat hulle selfstandige en

bruikbare burgers !cCin word.

dr"l.e sendelinge

Dit was juis met hierdie doel voor oe dat die keuse op die

geval het, omdat hulle oak gekwalifiseerde

amhagsmanne was en dus ook in hierdie opsig hulle kennis met

die inboorlinge kon deel. Ilulle ambagte was onderskeidelik

di~ VBn kleremaker, skoenmaker en messemaker (De Boer en

Temmers, 1987: 24).

Janssens en De Mist wat Baviaanskloof in 1806 hesoek het,

was so bei'ndruk met wat hulle daar gevind het dat De Mist

gelas het "dat 250 riksdaalders aan di2 genootskap geskenk

word as 'n blyk van waardering van staatswee vir die werk

wat daar gedoen is" (Coetzee,'9'58: 412). J8.nssens is

eweneens getref deur die gedrag, sinrlelikheid en

godsdienssin van die Ilottentott~ wat daar gevestig was. Dit

was toevallig oak .Janssens wat Baviaanskloof n<-1 Genadendal

herdoop hel.

2.6 'n Nuwe begin deur Marsveld, Schwinn en K~hnel en die

oprigting van die eerste skoal in Baviaanskloof

d ~_ e g e val van

[n 1793 het die drLe sendelinge

werksaamhede begin. Net soos in

in aile erns met hulle

Schmidt was

daar ook hewige teenkantLng teen hul werk. Allerlei

ongegronde en banale klagtes is by (lie owerheLd ingedien

( Kr ~ g e r, 1 9 6 () : 6 2 ) . 0 0 k rI i e II 0 1 1 ;'1 i1 rI seC; ere EI) r In e e r d eKe r k

het tot die stryd toegetree. Oilgelukkig vir di.e klaers het

hulle nie mcer dieselfde simpatieke oor van die owerheid
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gekry nie omdat laasgenoemde begin beseE het dat die meeste

van die klagtes ongegrond was. Die owerhede self het aak

nou in t n toenemende mate belangstelling begin toon in die

werksaamhede te Baviaanskloof en van tyd tot tyd amptenare

daarheen gestuur am hulle be1angste11ing te toon en om die

sendeli.nge in hul werk aan te moedig.

is die eerste skool to Baviaanskloof in die

die sendelinge se huis geopen met ongeveer

In April van dieselfde jaar was daar reeds 80

aIle oud.erdomme.

Op 3 Maart 1793

woonvertrek van

25 leerlinge.

leerlinge van.

Die skoaldag is in. drie skofte ingedeel, naamlik vanaE 08:00

vir valwasse mans, IHter in die oggend vir kinders en in die

namiddag vir vroue.

Teen 1794 was daar reeds 70 kinders, 70 vroue en 70 mans wat

die skool besoek het. t n Versamelhuis is in 1796 opgerig,

maar dit het nog nie die probleem van akkommodasie apgelas

nie. In 1799 het Gaewerneur Macartney toestemming verleen

dat t n kerkgebou sowel as 'n skoal opgerig kan ~ord. Die

skao! is amptelik op 3 Januarie lROO geopen met 'n

leer~ingtal van 250.

Onderrigmetodes was baie elementer. Su is byvoorbeeld 'n

laag wit sand op ~ n swartgeskilderd(~ skryfbord gegooi. !lDie

leerlinge het rondom die skryfbord gekniel en is geleer h08

om met die \I.'ysvinger die letters Vdn riLe alfabet te vorm"

(Balie, 1988: 47). Oit gee 'n duidelike beeld van a1 die

probleme waarmee hterdie pLonters te doen gehad het, maar

hulle is nie hierdeur ontmoedig nie en het moedig

voortgegaan omdat hulLe hulself rieur God geroepe gevoel he~

vir hulle taRk.

liierna is In rectelike mate van erkenning van owerheidswe~

ontvang en het si1ke ten opsigte van die onclerwys begtn vlot.
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Baie aandag is ook reeds in daardie vroee stadium aCin die

onderrig van musiek gegee, veral op die gebied van sang.

Dit blyk dat die Khoi 'n natuurlike aanleg vir sang gehad

het, met besondere welluidende en harmonieuse stemme. In

hierdie verband het Lady Ann Barnard in 1798 tydens 'n

besoek aan Baviaanskloof en nadat sy 'n kerkdiens bygewoon

het, gese: "About 150 Hottentots joined in the twenty-third

Psalm in a tone so sweet and loud, bllt so just and true that

it was impossible to hear it without betng surprised"

(Balie, 1988: 45).

Andere wat oak tydens besoeke aan Baviaanskloof, later

Genadendal, bRie be'{ndruk was dellr die pragtige song en

nat u tl r 1 ike a anI e g vir mu s i e k was .Ii u gus t i.1 d e ~1 i s t , M

Teenstra, Latrobe, Millian BuncheJ en die Amerikaanse

sendeling George Champion wat by n gelecntheid gese het:

"The h a r 'n 0 n i a u s voices of the II ott e n tot S C 0 III h i n i n g \.,,1 t h the

solemn tone of the organ, as th-,y resounded through the

spacious building were truely deligh:::ful" (Balie, 1988:

46) •

21

Sang en

groat rol

mense.

instrllmentale lTIusiekopleiding SOll nog later 'n baie

speel i_n die kultllrr>le opvoeding van hierrlie

Die diverstteit van hllilp opvoedingsprogram spreek

tot lof van hLerdie sendelLnge.

Gedurende hierdie

aan Nederlands as

tyciperk

t i1;1 1 .

is daar hoofs<ldklik ;JanrlRg gegee

Haarnemenrle goe\,'erneur VJaJe was

-Letwi1t telellrgesteld toe hy tydens 'n besoek aan Genarlendal

gevind het dat Engels toe nog nie in d i.e _ 1(001 onderrtg -is

n i e . Na a anI e i din g hie r v il n i s d dar d:1 d e 1 i k beg i nine t die

o n d err Lg van Eng e 1sen die sen del i n g e h e t hie r n .'1 elk e

Sondagmiddag 'n diel:s in Engels geholl en het die inwoners

Clangemoed tg om Vnn die Engelse LektUlIr tn (1 i.e btblioteek

gebruik te lTI.'lak. 'n Engelse leesklas i_s ook later twee keer
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per week aangebied. Teen 1838 kon 'n groot persentasie van

die skoolgaande kinders Engels vlot lees.

Die biblioteek waarna verwys is, is reeds 1n 1825 opgerig.

Ook reeds in 1831 is die eerste kleuterskool in die land te

Genadendal geopen.

Die standaard van onder rig is deur die boere in die

onmiddellike cmgewing van Genadendal so hoog aangeskrewe dat

hulle oud-leerlinge van die skoal op Genadendal aangestel

het om die slawekinders op die plase te onderrig. As gevolg

van teenkanting van die koloniste is gemengde skole

heeltemal afgeskaC.

Behalwe vir die werk wat op Genadendsl gedoen is, was daar

weinig wat die staat op daardie tydstip gedoen het om

onderwys onder die Nie-Blankes te bevorder. !lulle rol was

beperk tot periodieke geldelike skenkings. Dit was nou

duidelik dat riLe kerk onderwysversk<1ffjng aan die

inboorlinge, verai die wat op Genadendal gevestig was, as sy

selfopgelegde taak heskou het.

Die kerk se taak om 'n hydrae tot opvoeding te lewer, word

on d e r s t r e e p dell r Ba v inc k wa a r h y s e: "Die k erie he eft de

hand in het huisge~in. het huisgezin heeft de hnnd in rie

school; dLe kerk bcreirlt niet voor eell hemelsch koninkryk,

ma a r wape Tl t ,) 0 k v 0 0 r d 1 tIe v en" ( na v inc k, d a t Ll rn 0 n b eke n d :

125). ~i ~q duidelik dat opvoedkundiges dit eens was dat

die k p r ': :1 i e net ' n t a a k g e had he t ten 0 psi g t e v <1 n

geestel:. 0pvoediQg en voorbereiding nie, maRr het ook 'n

plig om die opvoerleling te lei en te hegelei tot volle

volwassenheid.

Dat die Morawiese Broederkerk dus ten volle betrokke geraak

het by (lie opvoedingstaak en die onderwys as sulks Is weI in

die lig van voorgenoernde sielling delJr Bavinck geregverdig.

22
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Hy s@ verder: "Vooreerst is de opvoeding niet aIleen een

be lang den enkelen mensch zelf en voor de kleinere kringen,

waartoe hy behoort. Ook voor het welvaren van het geheele

volk as zoodanig is het van het grootste gewicht dat de
•. 0'

personen, die te sa am dit Yolk vormen, goed zyn opgevoed.'

(Bavinck, Datum onbekend: 225). Opvoeding en onderwys kan

as 'n langtermynbelegging gesien word, waardeur 'n gesonde

gemeenskap vir die toekoms daargestel kan word.

In die lig hiervan het die Broederkerk voortgegaan

onderwysbedrywighede voort te sit en uit te brei.

2.7 Praktiese opleiding in ambagte en ander bedrywe

am sy

Op hierdie stadium is dit nodig dat een en ander gese word

van die praktiese opleiding wat die inboorlinge onder

leiding \an die sendelinge ontvang het. Soos reeds vroeer

gemeld, het die keuse by die uitstuur van s2ndelinge op

diegene gevnl wat bo en behalwe hul roeping as spndelinge

ook gekwaJifiseerde ambagsmanne was. Namate die werk te

Genadeadal uitgebrei het, is al hoe meer vakmanne in

Duitsland geselekteer am met clie snel-uitbreidende

werksaamhede op nywerheidsgebied te Genadendal werksaam te

wees. "Daar aIle Morawiese Broeders een of ander meganiese

of 1andboukundige beroep uitgeoE~fen het, is Al hulle kennis

in die verh,1nd tot voordeel van hul1e volgelinge aangewend'l

(Schreuder, 1951: 115).

di.e eersteEell VAn

gestel het nn hul

take wat di.e sendelinge hulself ten dne1

d3nkoms was am In voorliefde vir tuinhGu

by die inboorlinge te kweek.

by hul wonings gegee,

wanneer te plant.

Hulle is elk

geleer hoe om dit te

Aanvanklik was daar

'n stuk tuingrond

bewerk en wat am

nie In baie groat

mate van entoesln,sme nie orndat die Khoi op daardi_e tydstip

slegs in veeteelt belanggestcl het. Na volharding deur die
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sendelinge het die Khoi later self begin groente kweek.

Hulle is ook onder rig hoe om graanlande voor te berei en om

graan te verbou. AIle benodigde implemente is eiehandig

hier onder die leiding van die sendelinge vervaardig.

Verbouing van koring en ander gewasse het later so toegeneem

dat 'n meul vir die maal van koring in 1797 hier opgerig is.

Op hierdie stadium kon die oprigting VQn gebotle, met aIle

werk daaraan verhonde, self onderneem word omdat die

24

inboorlinge r~eds die boukuns was as gevolg van

die deeglike opleiding w~t hulle ontvang het.

Een van die grootste take wat ooit hier onderneem is, was

die bou van 'n brug oor di~ Sondereinderivier. Tot op

daardie stadium was dit hRas onmoontlik 0111 elil":! riviet" Ln die

winter oor te steek en n brug oar die

noodsaaklikheid (Kr~ger, 1966: 143).

rivier dus 'n

In 1824 was hier oak reeds 'n lonpnde boegoebedryf gevestig

en is groat hoeveelhede boegoe aan hancteli1Rr~ in Kaapstad

gelewer. Vrugtebome is op grootskaal aangeplHnt en vrugte

is gedroog waaruit oak 'n aansienlike inko!nste verkry is.

Hierdie bedrywighede het oole die aanplant van hop-- en

kasterolieplantasies ingesluit.

In 1831 het n ler wat n opgeleide leerlooier was,

Genadendal aangedoen. Hy is op 'n kontrakbasis aangesteJ

wat daartoe gelei het dat die pla8s1ike inwoners in hierdie

ambag opgelei kon word en groot getalle velIe plnaslik

gelooi en voorberei vir verkoop is. 'n Ander bedryf

waarvoor Genadendal bekendheid verwerf het, was op die

gebierl van

hoogstaande

wa- en

gehalte is

meubelmakery.

vervaardig en oral

Kakebeenwaens

rond verkoop.

van

florerend was oak die meubelmnkery.Net so

die Van der Stel--,

and era n d ere i. s

Regency- en Overberg-stoele vervadrdig.
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Dit was fynafgewerkte meubelstukke

vakmanskap van die hoogste gehalte.

wat getuig het van

25

Werkswinkels vir grofsmede is ook opgerig waar allp landbou-

implimente en gebruiksartikels vervaardig is. "Op 9

Augustus 1846 kon ' n pragtige bronskandelarir met ses lampe

en wat onder leiding van die sendeling Neuhaus vervaardig is

in die kerk opgesteek worci" (Balie, 1988: 100) .

het, was die vervaardiging van ffiEsse van

Die gebruiksartikel

bekendheid verwerf

waarvGor Cenadendal seker die grootste

verskillende formaat en vir verskillende gebruike, die

bekendste waarvan seker11k die herneuterffi l2:S was, wat

wereldwyd bekend geword het. Tydens 'n tentoonstelling in

Londen in 1851 is selfs 'n reeks messe wat te Genadendal

vervaardig is, daar uitgestal.

Oak die vroue is deur die sendelingvroue en sendelingmans

opgelei as kleremaaksters, 'n kuns wat hulle gou baasgeraak

het en werk van 'n hoogstaande gehalte gelewer het.

2.8 Vestiging van 'n drukkery te Genadendal

Een van die belangrikste ontwikkelinge wat onder leiding van

die sendelinge te Genadendal

vestiging van 'n drukkery.

tot strind gekoIn het was die

Aanvanklik was die drukpers aldaar uitsluitlik g~rnstalleer

met die oog op die druk van geestelike lektuur, maar namete

daar vordering gemaak is met. die drukkerskuns kon die

drukkery ook later op kommersi~le gebted dienste lewer wat

onge~wenaard was vir daardie tyd.

In 1828 het Hans Peter Hallbeck pogings aangewend am , n

drukpers te beko[T\. In 1834 is 'n houtdrukpers deur persone

in Zeist, Holland, aan Genadendal geskenk. Die druKpers is
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egter weens

gestel nie.

die dood van Hallbeck in 1840 nooit in werking

26

Eers in 1859 het sendeling Benno Marx daarin geslaag om die

drukpers onder leiding van Eerw. Franche vir die eerste keer

in werking te stel (Balie, 1988: 104).

Dit was In baie Oq pers en die metode van gebruik baie

primitief, maar dit het weI in die behoeftes voorsien.

Aanvanklik is 'n groot verskeidenheid kerklike literatuur

gedruk, waaronder De Bode, Maandbladje v~~r Kinderen, Het

Tekst-Boek der Broederkerk en Die Almanak. De Bode is veral

geskiedkundig omdat dit onder die eerste vyf godsdienstige

nuusblaaie in die land tel. Namate die drukpers en die

gehalte werk wat daAr gelewer was, bekend geword het is meer

moderne drukperse aan die drukkery geskenk. Dit het die

drukkery in staat gestel am al hoe meer gevorderde drukwerk

te doen en onder andere kon bladmllsiek ook gedruk word, wat

n@rens elders in die land gedoen kon word nie.

Die studente wat in die tussentyd in die opleidingskool

opgeneem is, was hoofsaaklik verantwoordelik vir die

instandhouding en werking van die drukkery. Dit het dus oak

in hierdie opsig 'n belangrike bydrae gemaak in die

opleiding van hierdie toekomstige onrlerwysers.

'n Noemenswaardige bydrae wat die drukkery ten opsigte van

die onderwys en onderwyser-opleiding ge1ewer het, was die

druk van n tweemaandelikse tydskrif die Teacher's Review.

Dit het onder andere artikels van opvoedkundige belang,

wenke oar lesvoorbereiding en lesaanbieding en lesers se

onderwysprobleme bespreek (Balie, 1988: 140). Die

drukkery het a1 hoe meer uitgebrei en kon werk van

hoogstaande gehalte 1ewer.
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Die clrukkery \JCl S tot op 11icrd'~r' s til d i : m dec] Ii (~ n di.e

27

opleidingskool, ITICl8r is :in 1913 na i1 ruLmer OebOll
"

vecskuif

en sou vanrt~3n ab n s e 1 [ s t :1 n dig c b C' II r yr () p e t- e c c •

2.9 Opleiding van Onderwysers

Na In ate rn A (> r en meer g c sin [1 P 11 II 11 P n p c; (CC' n ;-) d f' n II ;l 1 gevestLg

het, ~v:-1S d i tv;1 fl S e 1 r: s p r- e k Ie: n d d L1 t rl i I; I (; Ie r 1 i 11 ~o, get .1 1 1 C' i n die

skoo] nok \'innig ~c;ort aanVJas.

T:1 1 1 e po gin g s is dC'11t- die j ,-{ ,- (_. dellr elL e o Iy ,: r he: d ('

i13ngewenr! om onrlerwys aan

basis i]i1<lr tf' st"l, :niJar OfT! CC'II of anilc~l- redf? '''/:\S diL .:In()it

jl1is s'\ksc:'svol II i to • C i e r () 1 ~,; at. dip s t;1;1 t g e s p c (~1 11 C' t ten

opsi.gt~e V ~l [1 o n d (:~ r Iv y S vcr s k ,1 [ fin [! a:-1 n

hoofsa:lkli.k h(~perk by d r,1 C' S (CoC't/,ce,

S 11 b s i <Ii. (' ~; i -: die ;-; (0 11 d i 11 \' " k () 1 ('
\..J .

beL;t ,11 Ill;1 ;1 r

V ;1 n t r) (' a r die ~; r () 11 rl s 1 ;1 ~', \f d 11 11](' \)ic'-

Bl:1flke--undt-:rwy,':3 gevurml! (C()eti~C(" 4 ') ') ) .

Namntc dic'

da:lr ook

I, e :-; t ;1 ;] Il •

1 C'!-' r 1 j 11 g g L' 1.1 1 1 (? L'1 d i (' sen cJ L 11 g s k () I (:> : ~ (' :< C 0 C -j h c t ,

11 ; t t II () e g r- () I: fO t- 1J c h () (> r L;) ad n () p g (~ 1 ei d c ():1 cJ c: r wy s e r s

II II Y;) (:' Ii d (' i~ f' 1; () 1- t '-I d 11 O,ll!,.'rlv\·.'-1(;rs lJ"L ilctn,s

IL 11 j i)(:~ c k twC'e p1:]:\,sl ik,,: o ;n as

(,11 (i (' r Iv y .'-1 C' r s c' p g () ; L~ i t () vJI)r':j rittl Ie 1 •
iJ ; 1 L i.'

h (, 1 () i- I. ( 011 i s i n

1 it n p c' s t c: 1
.> P r- i v ltc' () [) 1 t' Ld i. n t., Villl L('I'1'J i 11gol1c!erlvy:;c:rs \.,':-1 S

(, g l (> 1- fI 1 I~ d i C' V:1 n n i <'.~ .. lIu11(;

j i L (' i Ij d I' Ii k ,) ,1 () (' ] h';1 S () ill 11 V () L Ii <l d r ,I i :2, ('> I) jl I c' i dill g '; k i) (1 1 \' l r

()nl:()r~\riv»ers l!t l I' S LeI [:1 L:) 'j 7 i 1C' t !II I 1 h p (~ k I I ;1 il bes()ek

!lui Is,. v () r '-~ Ii '~ r' , ) ,) L g" L11 II ,) t \' i r d L f;

(J n t- i .'~ L i IJ I~ V,j IJ ~ -) \ ) II <.:: k () I) 1 . r II 1,'-; 1 :') j~; (1 j C () P 1 (' j din ;-~ :..; k () ,) )

II III I' 1 p, 1 1 1 ill ,j I I' V ,J fI
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Genadendal amdaL dit die ('ersLe orle idir,uskaol vir

and e r w y 5· e r s vall h Le r rl i e a a r d. inS u i r; - A f r Lk ;1 \va s .

Die skoal is begin met elf: leerlinge wa~1rVall die meeste van

Ge n 8 den d aIEl f :< 0 In S t i g sendingstasies

soos Groerlkloof

was en

Ulamre) ,

die ~lnder

Elim

'Inn

en Fnon. Die

opleidingstyrlperk het g l~ W isselL u sse n vier en !lege jaar

(Balie, 1088:

Gedurende die

'52) "

tydperk 1882 1904 i s d il ; I r 11 it· :=;1 Ll 'i t 1 i k v ;:j 11

Engels as onclerrigmedillln g e b r 11 i k gernaak. BaLe streng

gehandhaaf enctissipline is

hulop1.ei!iing, wat oor

stu cl e 11 t: E," i. S L 11 cl i e t y d per k v d n

s e s j ,1 a c g c' s t r e k 11 e t, n i e toe g e 1. a :1 t

am hulle O\lerhllLse I.e hes'Jck nie. Be) en b C' hal \y (> h 11 1.1 e

akademiese kur-sus he t h 1111 e oak 'n I. (~ () log i. e s (0)

kursus gevolg W;l t v a k k C' S 0 O~:; B y h (' 1. :-j t u ,1 Le, Ry b (~ 1 k \I 11 ric, D II i.. t s

en kerkgeskieclenis inges1.l1i.t het. Ceourende die ('prste:' twee

janr is veral ;'landag geskenk [1;11l onderwysillctodick l die

vo1gende twee janr aall prd!<ti ese onclcrvillri il'tg '.1:-:; '-~tll{!ent-·

onderwysecs ell die l,l i1 S t c {1 rl 11 \' 0 () r b e r ci d Lng vir

riie afle van d epa r L C In e n t e 1 t' eksamen. Ccdurende c! i (~

t .y d per k van () p 1. e i. Ii l. 11 ;:; Lsd i (:' () P 1. e i d t n g s k () 0 1 g (~ r e e 1. d d e u r die

S I. 1 peri n ten d (' n L v ,1 n () n d e r \v )-) g C~ .( n s p (~ k tee r .

;\ 1. d i (' v 00 r n (;!11 end (\ 1. (' r a i1 r s (\ [1 \Y (~ r k e r S V;j n cl i eke r- Ie i s d 11 C:i i n

d i (\ C P 1 e i din g s Ie 0 () 1 o p g (~1. e i . S t II cl (:' n l f: r:l () e s hulle ook met

D i the t 11 u L1. e L 11 .s t i-lil t g (> S t c 1. ():n b 0 en 1)(' h ,'11. we

d '.! (\ 1 t Yri :; 111 e t~

r1nrp gchelp.

Sk C)('11i11;1kery, k 18remdkery ('II skJ-ynwerk J 11 die

h 11 1. 1 C' l\ k i\ d (' In i c'", e k \v i 1 1. i fi. le'1 s i f' S n () k 0 11 d e ,- vi! J rl i 11 g e 11 0 pI (' i rI i 11 g

i fl I' c' n () r d fl d (\ 1- P [" ; I k! i (' "> (0 rig L i. n g () [' t e rll) e 11 •

>111'; i e k he t. II baLe b (:L a n g 1- i Ie I; dc' (' 1 V;,11 d it: k II r r i k ! I lLJ ill

11 i t g C 111 a :1 k (' fl s t \1 d (; n t. (~ verpIL~; () III eCIl () r nndr'r

:n us i e 1< i 11 S t 1- I! '11!' 11 t 1- (' he s p (\ (' t '.

I) rn ;} s () r r (~ '1 i.':; t c, Ie <: r k k ,) () r - ': II bl; 1 ;1 ':; 0 r k f: :-j 1 (' LIJ 1- S f) P t f' t ref' l r1
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Ii i. e gem e l: n t e s wasr hulle later \oferksaarn sou woes. Die

29

1, e 1 a n g r i k s teL n s t rum e Il t e h'at bemeest(~r moes word, was clie

orreI, '1;001, kl.avi.er en DClsuin.

Reeds in 18511 het die studc:nte oie speel van die onrierskeie

instrumente so bn.i1sgeraak dat hul.le hul. eerste uitvoering

oar PAasfees v ,1 11 d il a r- die j.1. d r k 0 n gee. HLerdjc uitvoerings

h e t 1 il t ern i. n s t e 1. 1 -i 11 8 g e ci 11 r e n rl e fee s t c g e w 0 r den i 11 1 [3 (, 1

is reeds sover gevordcl- di1L die stlldentekoor dLe "Halleluja"

uit IIandel se HessLas uLt:gl"'vner het ( S c h :n i d t, 1 C) '3 S : 14).

Een besondere b r -L 1 j ;1 il t e musLekstudcnt in die

opleidingskool sy opleirting ontvang het en later met die

opleiding van anclcr studl.nt(:~ gehelp het, W ;1 S E \~ e her . By

was die eerste c~n Bover hek(~lld d i::~ en LE~ s t. (: '1:1 nee 11 ad end a 1

wat I • 1 1 c 1 "11 m1J s 1. e «(' (S i1 me 11 d L g f' e het en dai1rdeur I 11 "Associate of

Tonic Solf,q College" gf~worcl het (Sc]lITILclt, 1941: 14) . By

was 'n meesterLn orrelspel en tydens '11 besock (-1,111 Kaapstad

het hy vcr-lof ontvang om in clie KateclrClCll d i (' orrel te

bespeel terwyl die kerkgdngers die gf::boll IJ C' ;- 1 ;1 ;-j the t . s'- y

spel \v3S V:.1n so II hesondersc: gehalte d;ll_ (l i. c: grooLste

gedee~.te vall

om na sy spel te III i st(-'r.

Tn die l,l<lS!:C' k Wd l' t van cl i E' neg t' r1 t i ~ n d e ee 1.1 r::1l begin

t win t i g s t e '2 f' \ 1 1)(' t die () [11 e i cl Lng s k () oJ vcr s k e i e verilnder inge

onderga<ln tell ojJsigte '1<\ 11 beheer, t () e 1 d ti n g s v ere Ls t e s ,

kurrikulull1 (~n so Inl'er. r: e n b;1 i e bel:1 n ~~ r ike ve r a II d e r i. n g \va t

Lngetree 1IC?t, was die toe ~.~ p wi n g d :1 t: S t 11 den t e c: e n Ie e e r per

j :1 a r h u 1 () ill" r- It ui s k l) II b e s () e k . Da:·]r I:C
; tnt die slutsom gekom

dat dip V l'" r h i. II ten i s t II sse II ki.ll d (-.; 1 () II e j- h '1 L s b e v () r d f~ r 1 -i k -L S

V 1. r rl i. (" f) P V [} f) d i. '1 ~J, ': 11 k .1 C ;1 k t E:' t- h n il i n \1
CJ

V (.111 die> stlldi~ntejeug.

II j t 'n peel 21 g () g i esC' Ollgpllnt hc>skou rn 0 (> t d <1.'1 r \oJ it (1 r d e ri 11 g

l! Ltg ,i :1 11 vIr cl i f.> we r- k W d L i 11 hie r I] i f' -j n c i g L 1 II P, i; \~ d i) (~ n 1. ~ ten

opsigtC' V-in die' opleir1lng VC"ln t()ek()111stl.\~(> :~(>,11'\'II~~klpslc~iers.
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Nie net is daar aandag geskenk aan die akademiese opleiding
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nie, maar sorg is ook gedra dat die taak en pligte van die

aspirant-onderwysers by hulle ingeskerp word ten einde hulle

in staat te 3tel om as ware opvoeders die opvoedelinge wat

aan hulle sorg toevertrou sou word met 'n goeie voorbeeld

voor te gaan. Van die galle reels W;it by hulle ingeskerp is,

was onder andere:

1. Gee al u tyd, gedagtes en krag 38n u werk.

2. Pro beer om

te vel'staall,

die moeilikhede wat u kindel's moet oorkorn,

3 . Pro bee r die he s t c P 1 a Ii u. 1. t t e v i n d 0 m II k Ln d e r s v () a r u 1. t

te help.

Maenie slap wees nie, maar neem dLe juk wat u op die

kindel's se skouer 15 self op.

5. HOll noait op om te studeer nie.

6 . Wee t d a t u a 1 Tee n s u k s e s ~.,;1 1 h e ;1 S U W () 0 r dee n u wan del

as 'n

1935:

goeLe Christen

17) .

ooreenstem met mekaar ( C 1 • d
c) C ,lID 1 t,

Die e i. n d doe 1 va p d i t' j. n r Lg t Lng was 'n 0 p v 0 e ili. J] g Iv;1 t d i. e e i. s e

van 'n sen d Lng s k 0 ole n die e i s e v ;1 n d i. e () n d e r w y s d epa r t e III e n t

in een sa;lll1voeg.

1n 1910 is die eerste jong dogters tot dLe opleidingskool

toegelaat om vir die onderwysberoep opgeleL te word. Dit is

te betreur dat d il <.-1. r in die j;~ r e , n ernstige

I1j e n i n g s v e r k i. 1 tussen d i.e r(~gerillg van die en die

kerkowech(~id ontsta<1fl het ten (jp~:;i!;t0 van heleirl.
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Die owerhede sou bereid wees om geldelike steun aan die

skool te verleen op voorwaarde dat 'n vorige versoek van

hulle nagek.om word, naamlik: lIlt i.s highly desirable that
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the s c h 0 () 1 s h 0 U 1 (1 b est 8 f fed 11 y com pet e n t E u r 0 pea n

(Schmidt: 1915: 19). Dit het daartoe ge1ei

opleidingskool in 1920 weens gebrek aan die nodige

teachers"

dat die

fondse as

'n s e 1 Est a n cI i gee e n h e i d m() e sop It 0 II f II n gee r .

uitweg was om die "Pl,pil Teacher"-klasse by d Le

te 1yf. Dit was op daartiLe stadi.um egter reeds

Die enigste

laerskool in

duidelik dat

(lit slegs , n tydelike uitkol11s sou bi(~d en dat die eincle V811

dio bestaan Viln die opleictingskool reeds in ~3ig was.

Deur rniddel uitfaseringsmetode het die laa~:;te padr

1935 af:-;tlld'"er::,tudente in

finaal gesluit ( '-" . 1
~Ci1mL( t,

en Lsd Le

2 () ) .

opleidingskonl toe

'n Glorieryke tydperk

i n die g e ski 0 den i s van d Le ~~ I) r1 wi (' S e B )- 0 erie r k e r k t C' n () p s Lg t e

van opvoeding het hiermee ten geloop. , n Groot

jammerte voorwaar.

2.10 Voortsetting van ondecwys aan laerskoolleerlinge

Op hierdLe tydsti,p Ln clie

hele aental onclerwysers

V Ll n Ge n a (i end iJ 1 he t 'n

dit> oplC'idingskonl

() n g p L \'1 Y r: r> 1. (t

afgestudeer !1nt, onderwysbetrekkLngs

dl~yfkrag

Hallbeck. fly

on d e:- v y S gel) 1. e \!

\,;'\s \v(~rklik'n per.S()IJrl

beklee.

met

1I,31lS

visil~

gront

Peter

en het

homself onderske i, ;JS non d e r \'1 y sma n • jIy het op baLe gebiede

van die o 11 cl e r w "s 111l~ t 1111\ve idees voor die dag g(,~k()111 Wilt

toegepas Ls en l.·lt :c b ;1 i e s u k s e s v 0 1. bed r y j" Ls . So was

byvoorbeeld rite orrigting Velll '11 klf>lltc'rsk<Jol te C;enadendal

In U3J1.. l) L t was so silk s (~ S v I) 1 :1 ;1 t ~-; elf s V :'111 d L(~ b ncr e i 11

dte oll1l'ewinp
~) t.. ") van C c [1 :1 d e 11 d a 1 beg e rig w :1. S om hulle kinders ~. 11

die 81<001 t (~ C e 11 a cl end ;1 1 in t!" s!.zryf. 11 S t e r k gee s tel Lk e

\,vilarneemba;1r

herlewing

Ge n ad end ;1 1

was ook in hier\iif~

wat sy

t YtiL n

() I) r s p r I) rl g

die

;1 1 d a a r

omgewing van

",II;ld hpt en

daartoe lJygpdra het. dell: d (1:1 r n 1n0rkwdiJrdLge
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waarneembaar was tussen die boere 'ran die orngewing aan die
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een kant en die sendelinge en inwoners van Genadendal aan

die ander kanL.

Aand i e beg i n van die t \"r i II t i g s tee e u is' n jon g Eng e 1 s e

dame, mej Sar8 Hanna, as hoof van die laerskoo1 3dngeste1.

Sy was 'n ware dame in aIle opsigte en onder haar bekwame

leidiog en toegewydheid het die skool gegroei sodat daar i_n

1914 met 'n persooee1 van meer as tien 1eerkraJte reeds 307

kinders die skool bygewoon het. Van hierrlie dame se

aangename persoonlikheid en algehele toegewydheid tot die

opvoedingstaak kan van die mees senior inwoners met wie

onderhoude gevoer is vanrlag nag getuig. Na die

u i t die n s t red e van " :,1 iss Han na" i n 1 <:) 1 ') he t v e r s k e i 12 0 II d--

studente van die

1aerskoo1 beklee.

opleidingskonl d ie hoofskap vall die

Me t die u its 0 n d e r i n g van II ~'1i:3 s Han n i.l II Iv ;1 sal die s k [) [) 1 h 0 () f d e

oak geordende leraars o!ndat die kerk hierdeur wou verseker

dat" cl i eGo d s die n SOil d err i g n Len age 1 ;} a t S () II \V 0 r d n i e 0 In ,1 a t

h u 11 e g e g 1 0 he t d a t: d i t d Le f 0 11 d.q In E~ n t vir 'Jl go e i e

Christeltke k:lrakter g(~le het" (RalLe, ]C),'H3: 1(7).

2.11 Einde van 'n "goue era"

Aand i e beg L n van d i.. e L. \"r Ln t L l:. e r j;1f e he t !l S tor rna g t i g e

tyclperk tn die geskiedcnis van Cenadenrla1 aangebrr0ek.

'n 1'Ier:Cbare

was 3i11l

sedelike

die orde

verval,

Vein dLc

gepaard

dag.

In e t s w;, k k e r k h Ywon i.. n g

n OnoerLol)!l van

0:1tevredenhetd met die dorpsbestlluf dellr die kerk W;IS

wad r net' III !J (J a r . Res k u 1 cl i g Lng s 1. s tee n Ii i to k e r k i 11 g e b r Lng .

Onder alldere is gpnoern dat hOIlL en bome uil: die bosse

ve r k a 0 pis son d e r ct i1 t (~i eke r k ]1 e h f) f ) r 1 ikE ina n. s LeLever s 18 e

aan dLe gerneente voorgele het. Die indruk WHt geskep is, LS

dat die kerk tot 'n mate v;ln kolon-LalLsme beskuldig ~ s .
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Geld wat uit Genadendal se bronne verkry i~, is na Duitsland
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gestuur of vir persoonlike voordeel aangewend. Die hele

aangeleentheid is op die spits geclryf toe verteenwoordigers

van die kerk geclagvaar is am op 21 i'1aa r t 1922 riie

verskyn op aanklagtc wat deurKaapstad teHooggeregshof in

sekere inwoners

gemaak is.

van Genadendal teen die ker-k aanhangig

Die uitspraak van die HoE WAS egter d:1 t geen getuienis

gevind kon word dat enige grond vervreem is of cnige bates

a a n g ewe ndis, ;) n d e r S :1~:; tot d i. e v I) 0 r dee len 0 n t VJ i k k e 1. i n g van

d i. e d 0 r p s elf n I. e (R ali (~, 1 q 8 8 : 1'58).

Die saadjies van onm1.n en \,,:lntrolle is egter gcsaai W;l t

gekulmineer het in weder.sydse dreigementc Cll ook tot gevolg

gehad het dat talle in",J()ners die kerk verlil.--lt het en

sodoende die weg gebElan is v i l~ riie vestiging van ander

k ,~ r k g e II 0 0 t s k a p pet E:-~ Ge n a den d a 1. .

I n 19 2 6 h e t d i. e Broe d e r k Ie? r k f. ina a 1 dip h p h e e r (' n b (, c; t: II U r van

die sendingstaste Cenaoencii1l aan 'n nuutvp,kose BI~stuursri1;ld

oorhand-Lg. Dit sou bet e k (~n d a t d Le l)rof-~:lerkerk slegs op

sekere dele van die ~endill~sti1si.e 3;1f1Spraak kun maak,

waarvoor die kerk kiJarl: en transport ontvi1ng hl~t. DLt het

dus beteken Jat d i (" Hroeclerkerk slegs jllrisdi.ksi.p kOI1

ui.toef:en tC~1l

toegeken is

o psi. g t e v :1. n

(Thlie, lC.j,S~8:

grond W(lt

1'59).

de u r Ii i est;1 a l a a n h 0 In

Vo I ~~ens bronne was cite o 0 r- h i1 n di gill g '[ a n -j i e b p h e e r v ;1 n d 1. e

'n B e ~ t II 11 r s r a ;1 [i '11 orooLc-, v e r 1 1. g ti n g vir

he t v i. r hOI11 hads onhOlldh::lar geword het. Die onmin wat da::lr

b Y s () mIII i g e g e h e (~ r she t 0 () r d i. e w y sew ;1 a r 0 p d i. e sen din g s t a s i. e

delle clie k (~ r k hest I I I I r \oJ;lS, W;-lS fl i e bevorderlik v i_ r dte

gee s tel ike L(~ w P van eli. e g e In f? e n t e !1 i C' •
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Genadenda1 het selFs 'n telegra~Die plaaslike

van gelukwense

leraar van

namens die kerkraacl en gemeente aan d Le

34

Bestuursraad lOet hul eerste slttlng gestuur, \v83rln die wens

uitgespreekis dat hu11e die eenheid in die gemeenskap sou

Lewaar en dat die werk wat gedo~n sou word altyd tot eer van

God sou wees (Balle, 1988: 159) .

Die kerk het am verskeie relies nie.: ju ~s 'n keuse in d.ie

oorhandiging van dle unrpsbest.uur gehad nle, lDaar of die

verandering wat plaasgevind het juLs vir Cenadendal as sulks

en in besonder die opvoerling van sy kinders ten voordeel

g est r e k 11 e t, b 1 Y vi r die s Ie r y \v e r 'n ') p e v r a d g .

riaL ctie Broed!~rkerk nOll nie meer virAfgesien van

die uiterlike

die Ceit

sorg van die send il1gstasie verantwoordelik

was nie, het riie kerk getroll aan sy roeping V()Ortgl~gadrl om

om te s1.en na riie sLe1.eheil van sy lidmate en am in die

onderwys en opvoertingsbehoe ftes van Gell<ldendill tc voors len.

Die jaar 192G was vLr die Br()~rlerkerk en 111 besonrter vir die

sendingstasie Genadenrlal '[l donker· jaac in as een

opsig. Ook in hierdLe "tjdperk moes die kerk dLe

Onderwysrlepartcment ontvang omVel n dieon t s tell end cop ,i rag

dte opleidingskool op '31 DeS2mber 1<)27 nd va 11

waardevolle diens te sIll it. '11 NLlW~ opleid ingskool sou op

Worcester opgerLg \\'orcl. Vertoe deur d1.e Brocderkc;rk tut die

onderwysowc;rheJe om die opleiri1.ng~3k()ol oor 'n pallr jilar ui.t

te faseer, egl:er gunstig oorwceg en die lili1stC

eersteji1drstuclente het in 19'34 a f g est IICI e e r en k () 11 h Ii 1

opLeiding hy

1G9) .

antler opleidingskol.e vol tooL (13alLe, 19R~3:

VoorwClar W ie!:3 die sl u i t i 11 g V ,1 n rl i e () pi e i d L11 g s k 001 te

'11 minrler i1 a t1 ;', e n i1 III ,-, LI1 (i i e

g e ski l~ delI i s v a 11 dLe Bcoedcrkcrk, mel=> r so 0111 d Cl t elit die

e e r s t l' va [] s y SO 0 r i: l [1 cl i e g e ski e tl (~ II i s \' i1 n S 11 i d - i\ f ri k a \V d S •
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2.12 Totstandkoming van 'n sekondAre skool te Genadendal

35

Sedert die jaar lq26 is die 1aerskoo1 stelselmatig vergroot

en het die leerlinggeralle van om en by 300 gegroei tot

ongeveer 450 in 1937.

Dit het daartoe aan1eiding gegee dat die plaaslike leraar,

Eerwaarde L R Schmidt, in n ver:')oek aan die

Superintendent-Generaal van

sekondere skoo1 te Genadendal

toegestaan.

Onoerwys

op te

gerig

I i g .

het om

Die versoek

, n

is

Op 24 Januarie 19'38 is die skoo1 alTlptelik geopcn met twee

leerkragte en 26 1eerlinge. Die 1eerlinggetal tlet oor die

jare aangegroei en in lq47 het dit ho~rskoolstatus verkry.

Interessant 0111 daarop te let oat die skuol jllis in dieselCoe

gebou wat in onbruik gernak het

opleidingskool gehuisves was.

met die sluiting van die

In 1954 het die skonl verhuis na tyde1ike houtgeboLle op 'n

tyoperk Vdn hoogstens vyr:tien jaar benut

terrein wat

geboue sou

deuY" die

vir 'n

staat beskikbaar gestC'lis. Hierdie

word, maar 'n nUWl~ steengebou is eers in 1989 be trek .

oprigting, deur die Brocderkerk, van twee

Herrnhut-lluis vir hoerskonlseuns en Hester

Nog t n

GeT•._cl end <11

koshuise,

lIJy1pQ111

is die

naamlik

.L n die geskiedenj.s van opvoeding te

Dorothea-lIllis vir dogters, wat in 1957 opgerig :i_so

Die s e u n s k 0 s hili s was gehulsves in die,<.:;elfde gehuu wat CiS

opleidingskool en Later deur die sekond~re skoal gebruik is.

Di.e dogterskoshu is W;-1S gehu Lsves in d Le Oll prirnere sko01 wat

toe in o n h r u i k w ;1 S n a d a t die p ri rn ere s k 0 U lila I n Il U 'w e g e bOil

verhuis het (Dalie, 19S8: 218).
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Die eerste koshuisvader van IIerrnhut-IIuis \<las Eerw. J J

Ulster, later Biskop Ulster, bygest~.Hi'l deur sy gade. Di.:::

koshuismoeder van Hester Dorothea-Tiuis was mej M Kroneberg,

n dogter v;::~ n een van die vorige hoofde van die

opleidingskool en Idter oak van die primere skoal van

Genadendal (Balie, 19.>38: 21.'3).

Soos die naa:n fIerrnhut aandui, naarnlik "onder die hoede van

die Here", kan hierrlie paging van die Broecierkerk werklLk as

n geloofsdaad beskou \>{ord, aangesien die Broec1erkerk

hiermee In ekstra finansiele las op homself geneem het. Ook

hier kan d Le beskerming van die Opperwese duidelik

waargeneem word omdat d:Le koshuise tot 1985 suksesvol en met.

baLe seen toe die S \v d;1 r f i 11 a 11 s i e1 eve r p 1 i g tin g e

13roederkerk koshuLse

ciLe kerk

besluit

genoolisaAk het

van

om albei

om

koshuise te

twee

sluit. Dte

vir

hoerskoolleerlinge op to rlg, het leerlinge van oar die hele

geleentheid gebied am in hierdie rustige landelikeland die

gebied te :;t.udeer. Tydells 'n 0pI1al11e \vat deur skrywl:"r, as

lid van die ho~rskoalpersoneel, in 1982 gedocn is,Ls daar-

bevind (Iat d:lar leerlinge van nie rninder as 47 verskillende

dorpe van oor die hele land in CpnadenrIal oj) skool \<las nie.

Talie aansocke moes janrliks afgekellr word as gevolg van

gebrek aan rllimte. Die rede vir hierdie geweldige toename

van aansoeke vir toelating tot die skool Inoet sekerlik in

die lig gesien word dat drldr huisvesting in kerkkoshLllse

heskikbi1dr was waar godsdiens 'n haLe sterk inslag gehi1d

het, onder s t r e;1 ~~ toe s i g g est u dee r III 0 e S 'v/O r dell k e r k die n s t e

gf~reeld bygewoon moes word. Dit daartoe gel e i

se SOste

h e 1 e 1 ;1 ndt n

n ,"" till tel 1 e k t u eel g est i. 'n II lee r e Il v 0 0 r b ere i i s

Die feit datn i.e, In3Ar ook geeslelik v.:,rcyk i .'~; .

oudleerlinge in hul honderde vall ool' d i.e

Sepr..cmher 19'3:-j Lyclens die hocrskool

leerlinge nie

verjadrsc1dgviering Ild Genadendal gestroom het, is afcIoendc

heldys rlat cIi e s Ie () Le mc't. hul koshllise II grooL I'o1 gespeel
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het ter voarhereiding van hierdle jongmense wat nou as
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volwassenl'S hul plek op aIle vlakke volstaan.

Vit persoonlike gesprekke wat met bale van hierdie oud

I2crIinge gevaer is, lS dit bale duidelik dat hulle groot

waurdering het vir die Christelike inslag wat die kerk ook

vHn hul opvoeding te Genadenrlal gehad het.t e r; 0 psi g t e

die slu·iting V c! 11 d i. e kerkkoshuLse in

Met

1985 het nag 'n goue

era in die geskiedenis van opvoeding hier te Genadendal ten

e i n d e g e IC 0 m .

Die staat het onrlerneem oin die k ash II is v 1 r dog t e r s b y die

kerk oar te neem en te hedryF tnt t.vd en wyl di.e koshuise by

die nuwe skoal gereed is.

Die nuwe ho~rskoolgeboue is pas voltooi en betrck el1 twee

koshulse wat verblyC sal bied aan 100 seuns 'n 100 dogters

sal hope1ik met ingang 1990 in gebrllLk geneem wore!.

Die prim@re skool van Genadenoal het tans 'n 1eer1i11ota1 vanC)

1eer1i.ngta1 van 27 "ieerkragte. n \.Jye kurrikulum

net meer as 600 met 25

sao met

Ieerkragte ell die hoerskool 'n

met vakkcuses die basjes(~ vakke en tale ook

vakke soos Niltuur- en Skeikunr!c>, Landr)Ollwetenskap, Ekonomie,

Tik en WiskuJ1,ie LnslllLt.

2.13 Verdere olltw·ikkeli.ng van die drulckery tot ' n

selfstandige sakeonderneming en die totstandkoming van
, n Boekdepot vir Christelike lektuur

Tot en 11 rec!elike klein skaal

hedryf. IIool"sa;lk 1 ik Chr~ ,coLel ike lektuur soos die

maandelikse van d i C' I2.~teksboekie

k e r k '11m i1 n .'[1 ," e . k e r k 1 Lk r: I p k t I I 11 r i s g p d t- II k . AIle

set\\(Jk is ;'C'r haJld ger!oC'[1 ('11 o () k d i (> d r 11 k P p r sis in e t l~ i e

han.d :;topecec[.
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In 1964 is' n Duitse drukker, Hans Ottlik, na Genadendal
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gebring met die opdrag om die drukkcry te moderniseer en die

bestuur daarvan oar te neem.

Dit was verstommend am waar te neem wat hierrlie man in 'n

seuns wat pas hul studies

baLe kart tYlljie kon vermag.

geInstalleer en twee plaaslike

Nuwe moderne drukperse is

aan

die seko!1dere skool voltooi het, is as drukkers oygelej.

Die drukkery is heeltemal gekommersialiseer en 'n groat

verskeidenheid drukwerk VrlIl baie h();~ gehalte kon gelelver

wo r ,.1. Dit het egter nie meegebring dat d ~_ e d r u k k e r y n i e

meer -klike lektuur gedruk het nie. Die drclk;<ery St; taak

\va s i, ,II e r see r s ten s om in die d r uk b e hoe ftc s van die

Droederkerk te voorsien.

In hierdie tydperk is ook onder andere 3 uitgawes van die

plaaslik gedruk, die jongste sot1.Q..~~~~~~(:: Ge s a n g b 0 e k

as 1986, saam deur die Lutherse EvangeJiese Kerk

onlangs

en die

Morawiese Broederkerk

is hier gedruk.

uitgegee. Oak volleJige hoekuitgawes

Met die vecstryking van Hans Ottlik se kontraktermyn 1S 'n

drukker VilTl Ka a pst ad, '.1 lid van die Broerierkerk, James

Adonis j aangestel

neem.

0111 die beheer va:l d iL~ d rlJkkery our te

Die drukkery het

en pc>rsoneelmoderne masjiene

van

is

k rag t (; t k rag g e p,a it n ,

tor::gevoeg, die geboll

stel2ds meer

in die behoeftes van die k-rk voorsien oie, maar

ver;sroot en

nie aLleen

met reg kal1 gese word dat hierdLe onderneming

ook tot 'n groot melte in die v8n d i_l' hell' gerneenskap.

Vanwee die uitbreiding waJ:: by die drukkery plaasgevind het

en die v 0 III me d r- u k \v e r k wat geproduseer is, was d Le kerk

genoodsaak om 'n boekdepot te Genadend~l op te rig 0111 die

verspreiding en af,set v;}n kerk1i1<e 1\'>kt11 1:r t2 bellartLg.
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In 1970 is Hendrik Pieters as die eerste beSLlJurder van
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genoemde Boekrtepot aangeste1. Mnr Pieters

verbonde aan die Sendingwinke1 te 21im.

was voorheen

1ektclurverskeidenheid'n Groot

verkrygbaar en besockers van oor die

is by die

he1e land

boekdepot

besoek die

depot ger2eld op soek na geestc1i.ke lektuur en vir die

aankoop van

Genadendnl.

boeke wat hi-lndel oar die geskiedenis van

2.14 Genadendal se kultuurskat - Die Museum

In elke yolk of gemeenskap se verlede is daar hoofmomente

waarop hy trots is en kultuurp,oeri(~re wat hy graag vir die

nageslag wi1 bewaar.

So ook het die Morawiese Broederkerk en vera I Genarlendal 'n

geskiedenis waarop hy met reg trots kan wees. Dit is met

groat dankbaarheid en wiJarderi1g om te kan se dat daar

uiteindelik met die kerk se 250ste herdenkLng van sy bestaan

'n museum geopen kan word waar die ontstaan en geskiedenis

van ontwikkeling ten toon gestel knn word.

Alhoewel dit die eerste daadwerk1ike poging is wat aangewend

lS om 'n volwaardige museum daar te stel, kan die eerste

tekens van bewaringsbewustheid saver teruggevoer word as die

aankoms van die Jrie sendelinge Marsveld, SchwLnn en K~hnel

in 1793. Nadat hulle die geskiedkundige Nllwe Testament van

Ourie Lenn in ontvangs geneem het, was hulle eerste taak am

'n houtkissie, waarvan die hout afkomstig was van die eerste

peerboum deur Georg Schmidt alhier geplant, te maak am die

Bybel daarin te bewaar. Hierdie Bybel in die peerhoutkissie

i s van d a g n 0 gee n van rl i e k 0 s b ;'} :] r s tee n me e s his tor i e s e

artikels in dLe geskiedenis van dle Broederkerk in Suid-
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Afrika. 00 r d t t~ he tal die scn.delinge pogings
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aangewend om gebruiksartikels te hewaar.

Die per soon

artikels en

wat egter

dokurnente

die meeste

te beW3i'lf,

gedoen het

was Eerw.

-, rn 11 i s tor t e s e

Schmidt wat

baie jare ler'aar vall Genadencinl was. Net groot nougesetheid

het hy dokumen.te bewaar en gebruiksactikels uit die verlede

beveilig.

A W Habelgaan, wat toeIn die

leraar

sestigerjare het wy1e eerw.

van Genadendal wa-, besef dat dit noclig was om 'n

gebou as museum aan te wys en. as sodanig in te rig. Heelwat

kultuurhistortese gebruiksartikels wal in Onbr\lik geraak

het, het 'n veilige b~re- en uitstalplekkie verdien wnar dit

d e u r bel a n g s tel 1end e sen b e S 0 eke r s b e s i g t i, g k 0 n Iv 0 r d ( Die

~uisvriend, Februarie 1989: 17 L ).

Die enigste beski.kbare geboLl was die all klellterskuol (li~31)

wat nie meer i.n gebruik was nie. In 1966 is die mllseum daar

ingerig. Hierdeur is die eerste daadwerklike aksie geloorls

om die inwoners daarvan bewus te mask om hul erfenis te

bewaar. Dit was egter baie gou duidclik dat hierdie geboll

heeltemal on~oereikend was om die mllseum tot sy volle

potensiaal te laat ontwikkel.

Ru i f1l t e moe s g e v in d 'v 0 r d vir k 1 ass i f i s e r i n g, res t 0 U r a s i e e n

behoorlike bergplek. Hierdie projek het gestalte gekry toe

die Broederkcrk in 1987 sy 2S0ste bestaansjaar gevier het.

Die ou opleidingskoolge1Joll wat later as sf)unskoshl1is gebruik

was, is heeltemal gerestollreer en In hehoorlike Museum kon

ingerig word wat gedurende die feesvierillge in 1987 amptelik

ingewy is. (Di.e Huisvriend l Februarie 1989: 175).

duideli.k dat met die

Ui t 'n

museum,

persoonlike onderhoud wat met

Isaac Balie, gevoer is, was dit

die kurator van die
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oprigting van hierdie ITIllSeUm dit die kerk se oogmerk was om

weg te beweeg van etnisiteit. Dit moet nie gesien word as

'n museum wat die kultuur van slegs een besonderse

bevolkingsgroep uitbeeld nie, maar 'n museum in die ware sin

van die woord. Dit is te betreur dat daar in hierdie opsig

'n mate van vooroordeel of 'n gebrek aan belangstelling by

die owerheid te bespeur is.

!d

Met die oprigting van die

die oprigting van die

herdenk. Trouens, die

opvoeding aan Genadendal

museum in sy huidige vorm word oak

opleidingskool 150 jaar gelede

museum is gewy aan 250 jaar van

(Die Burge\.: 25 Februarie 1989).
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HOOFSTUK 3

42

3. DIE DRIELEDIGHEID VAN OUERHUIS,
VENNOTE IN DIE OPVOEDINGSTAAK

KERK EN SKOOL AS

3.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk word besin oor die rol van die kerk en

skoo1 in die opvoedingsgebeure ell die moont1ike vennootskap

tussen die twee in die opvoeding van di8 kind.

Tree elkeen in sy eie be lang op, het elk 'n afsonderlike

roeping en einddoel met die opvoeding van die kind, of is

hulle werklik vennote VAn mekaar?

As die woord opvoeding gebrllik word, tree 'n drj_eledigheid

dadelik na vore, naamlik die vennootskap tussen ouer, kerk

en skoo1. Alhoewel vir die doeleindes van hierdie

verhandeling nie in die pte ingegaan sal word op die rol van

die ouer nie, is dit tog noodsaak1ik om sy rol aorsigtelik

ook by te haal.

3. 1 . 1 Ouer as vennoot

liEn hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jau hart

wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek

as jy in jau huis sit II (Deut 6: 6 - 7). Gedagtig aan

hierdie opdrag van God in samehang met die helofte wat e1ke

Chris tel ike ouer by die dooptafel in verband met sy/haar

kind afle laat nie die mi.nste twyfe 1 dat die opvoeding van

die kind vir die Christenouer 'n Godgegewe opdrag is nie.

"Dit i3 Gods bevel aan die ouers aan wie Hy die kind skenk,

om hom groot te maak: hulle is die eerste en natuurlike

opvoeders vall die kind." (Coetzee, 1970: 319).
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Dit is dus in dte eerste plek die ouer se plig voordat die

kind aan die sorg van die skool toevert~ou word om die kind

op te voed ooreenkomstig "die Ierin~ en vermaningr! van God

pn sodoende by hom die deugde V2n 'n Christenmens in te

skerp. Dit is oak voorts die ouer se verantwoordelikheid om

die regte gesindhede van geloof, lteEde, gehoorsaamheid,

eerbied, eerlikheid, selfbeheersing en positiewe

wilsontwikkeling by die kind tuis te bring en om 'n

huisatmosfeer te skep waarin hy kan opgroei, wat hom te aIle

tye sal leat beset dat hy deur sy lewe oak God se wil moet

nastrewe en uitvoer.

43

Dit kan dus gese word dat binne die Christelike

gesinsverband word die kind in 'n intieme en God-gewilde

verband gelei en ondersteun tot sinvolle lewensontplooiing

om tot eer van God te lewe en so sy doel te bereik

(Algemene Jeugkommissie, 1984: 4).

naamlik die van gesin,

Christelike opvoeding

opvoedingsvennootskap,

is nie.

Daar bestaan dus nie

die

die

ouer

minste twyfel

'n onrnisbare

dat in die

skakel in die

kerk en skoal,

3. 1 . :2 Die rol van dLe Kerk

Net so as in die geval van die

oak 'n Godgegewe teak om

opvoeding van die kind.

ouer of huisgesin het

bemoeienis te maak

die kerk

met die

sekere samelewingsverbande

wat hierdie ontplooiing- of

God het in Sy

daargestel of laat

opvoedingsproses as

kerk en skoal.

alwysheid

ontwikkel

taak sou he, naamli.k, die gesin, die

Al drie het dus

die kind. Al

te doen met die opvoeding en onderwys van

drie het dieselEde uiteindelike doel met die
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onderwys. En tog

naas mekaar en

werk hulle ole plaasvervangend oie, maar

aanvullend tot mekaar (Algemene

44

Jeugkommissie, 1984: 3) .

Voor Sy hemelvaart het

belaogrike opdrag gegee,

Hom 'n volk te versamel

hulle te leer am tot Sy

Christus aan Sy kerk " baie

naamlik om uit al die nasies vir

en van hulle dissipels te maak en

eer te lewe. Hierdie "leer" sluit

ook die opvoeding en ond(~rwys van die kind in (Matt 28: 19

20). Dit beteken dat die kerk as Sy liggaam in

gehoorsaamheid aan die Woord en in die 1ig van die Skrif sy

getuienis op aIle terreine in en teenoor die w@reld lewer,

dit wil se ook in die formele, nie-formele en informele

onderwys (Algemene Jeugkommissie, 1984: 5).

As instelling het die Kerl( opgekom uLt die hesonrlere genade

van God, en moet dit die Woord van God bewaar, verdedig en

aan die jonger geslag leer en meedeel. In die Kerk is

saamgebind mense van gelyke oortuiging, kinders sowel as

'lolwassenes.

Hierin Ie juis die verhf'lnd tussen die kerk en die skool,

want die kerk behou prinsipieel die reg van medeseggenskap

in die wereldlike onderwys en opvoeding van sy jeugdige

lidmate. Die kerk mag en moet toesig hou oor die lewe, leer

en wandel van sy lidmate; dit mag en moet toesien dat sy

jeug onderwys ontvang en opgevoed word in die leer wat na

Godsaligheid lei (Van Rensbtlrg, 1949: 21).

Vir die opvoeder hou die opvoeding van die kind oak bepaalde

impli':asies in: opvoeding is in wese hn.rtsvorming en

hartsopvoeding van die kind wat aan die opvoeder se sorg

toevertruu is (Vnn der Walt, 1983: 14).

Die kinders uit Christel ike huisgesinne is

hulle verskeie kerke, en as sulks het die

dooplidmate van

kerk 'n bale
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besliste plig om bemoeienis te maak met die opvoeding van

die kinders wat aan sy sorg toevertrou is.

Sander geloof is die menslike bestaanwyse ondenkbaar (Van

Zyl, 1973: 106). Dit is hierdie geloof in sy Opperwese wat

die kerk by die opgroeiende kind lewendig moet hou. Die

mens het nood aan 'n geloofsanker. Daar moet in gedagte

gehou word dat die kind 'n w@reld ingestllur word waarin hy

aan al1erhande sondlge bedreigin30 blootgestel sal word en

dan is dit juis dit wat die mens in afhanklikheid na God

laat gryp (Van Zyl, 1973: 251).

45

Van die mens word verwag om sinvol te leef en rlit beteken

dat daar volgens Christelike behoorlikheidseise of

maatstawwe geleeE word. Hierdie else word deur Go~, die

Christelike kerk en die Christelike gemeenskap aan hOITI

gestel (Visser, 1982: 106). Oit is dan oak die plig van

die kerk urn aan hierdie eia te valdoen. Dit is dus die kerk

se taak, sonder dat hy op die terrein vall die skool en

onderwys begewe, om toe te sien dat ook vir en Ila die kind

se sieleheil omgesien word.

Daar kan sekerlilc nie vandag in Suld-Afrika van opvoeding

gepraat word, en dit Sillit onderwys aan aIle

bevolkingsgroepe in, as daar nie erkenning gegee word aan

die kerk vir die rol wat hy gespeel llet en die bydrae wat

gele~er is in die daarstelling van onderwysgeleenthede nie.

Alhoewel die prim@re opvoedingstaak van die kerk die

godsdienstige opvoeding van die kinders van sy lidmate is en

nie soseer Eillansiering en £asilitering nie, het die kerk

tog in die

gespeel in

fasiliteite.

onderwysgeskiedenis in die RSA ook

die oprigting van onderwysgeboue en

'n groot

die skep

ro~

van

Daar kan verwys word na die vele kerkkoshuise wat oar die

jare heen deur verskillenrle kerkgenootskappe opgerig is om
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huisvesting te verskaf aan

plekke moes kom am 'n

koshuisgeriewe verskaf aan

geestelik gestremde kinders.

leerlinge wat

skoal by te

behoeftige2n

46

van verafgelee

woon. Ook is

l:Lggaamlik en

Vele weeshuise lS oak

kosteloos gehuisves en

1137). Die kind moet op

en gesteun word sodat

deur die jare opgerig waar kinders

opgevoed is (Kritzinger, 1937:

di~ vroee ouderdom nog steeds gelei

sy verhouding tot God, die ander en

die w&reld tot ware verantwoordelikheidsverhoudinge kan

cntwikkel (Gunter, 1964: 466; Van der Walt en Dekker "

1982-3: 221).

Met die oprigting en bedryf van sko01koshuise het die kerk

dus 'n essensiele taak verrig tot die verwesenliking van

hierdie doel, naamlik die bevordering van onderwys en

opvoeding in sy geheel. Met die daarstelling van hierdie

inrigtings is huisvesting aan hulpbehoewende leerlinge

verskaf, maar bowenal kon die kerk deur mLddel van hierdie

instelling die geleentheid gebruik am oak die Woord van God

aan die jeug te verkondig en lewendig te hOli. Nie net is nB

hulle liggaamlike behoeftes omgesien nie, maar hulle is ook

in kontak gebring met die Woord wat hu1le tot geestelike

verdieping kon lei .

..
Een van die vroeere leiers van die Morawiese Broederkerk was

Johan Amos Comenius. By word meermale beskou as een van die

grootste opvoedkundiges na die Hervorming. By het gelewe in

die jare 1592 - 1670 en is gebore in Niwnitz in Boheme. By

het verskillende opvoedkundige werke geskrywe, waarvan

Didactica Magna die bekendste is. By was verbonde aan die

Morawiese Broederskool te Pierau en is later as leraar

georden. In 1618 word hy na Tulneck In setel van die

Boheemse Broeders in MoraviR, beroep waar hy die leiding oor

kerk en skool oorneem. Behalwe sy herderlike pligte was hy

nou weer voltyds 'n onderwysman (Coetzee, 1970: 222).
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Ook by Comenius staan die godsdienstige

opvoeding voorop. By hom was daar geen twyfel

se bestemming sy geluksa1igheid by God is nie.

doel in

dat die

die

mens

47

Deur die sondeval het ddar Egter 'n verwydering tussen God

en die mens ingetree en die heerlikheid van die beeld van

God is in die mens verlore. Maar aIle dank aan God dat die

mens weer deur Jesus Christus in God geluksalig kon word.

Die kragtigste middel tot diens van die mens om homself uit

hierdie vervalle toestand te red en geluksaligheid by God

te verwerf, is die opvoeding. Dit is dus die taak van

opvoeding en onderwys om die mens daardie kennis van homself

en van ander dinge te gee wat hom tot selfbeheersillg, deug

en vroomheid sal lei. Di~ kind moet dus opgroei in kennis,

deug en vroomheid: in di& drie I@ vir Comenius die hoogste

doel Vln die o~voeding (Coetzee, 1970: 224).

Volgens Comenius dus was dit die kerk se taak om bemoeienis

te maak met die opvoeding van die kind am te verseker dat

hy, die latere volwassene, gelet word tot 'n diensbare

burger in relasie tot sy medemens, maar bowenal tot

verheerliking van God.

Sedert die totstandkomil1g van onderwys in Suid-Afrika is

daar oak talle voorheelde waar die kerk die inisiatief

geneem het om nie slegs behulpsaam te wees met die

verkrygillg of verskaffj.ng van boekkennis vir die kind nie,

maar waar ook pogings aangewend is am sy toekolnstige lidmate

op praktiese gebied vir die volwasse Iewe veor te berei.

So is daar ambagskole opgerig en werkswinkels ingerig waar

een of ander ambag of vaardigheid aangeleer kon word wat hy

of sy later weer tot diens van sy of haar medemens kon

aanwend. Verskillende kerkgellootskappe het oak die behoefte
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ingesien vir die oprigting van opleidingskole waar

onderwysers upgelei kon word. Daar kan sekerlik met reg

aanvaar word dat die oprigting van opleidingskole deur

kerk~cnootskappe nie net 'n behoeftebevrediging ten opsigte

van onderwysopleiding was nie, maar in die eerste plek

gegaan het om onderwysers op te lei wat daartoe geroepe

gevoel het om 'n rol te vervul ten opsigte van die

omhoogleiding van die kind na volwassenheid ter ere van en

in nastrewing van die wil van God.

48

Die kerk was ook instrumenteel in

die plattelandse gebiede en

selfversorgend kon word (Balie,

die opleiding van boere in

het so gehelp dat mense

1988: 1'38).

'n Baie belangrike ontwikkeling, ook deur bemiddeling van

verskillende kerkgenoots~qppe, was die oprigting van klein

fabrieke en tuisnywerhl~de op sommige sendingstasies. Om

maar enkeles te noem; 'n leerlooiery, hoedefabriek,

messemakery, meubelmakery te GenadendaL en later 'n looiery

en sk<)enfabriek te Wupperthal. Berlrywigltede op Genadendal

het benewens die reeds genoemde oprigtin~ van 'n drukpers

ook die oprigting van 'n koringmeul ingesluit.

'n Ander gebied waarin die kerk ook 'n leirlende rol gespeel

het, en wet seker nooit na waarde geskat kan wurd nie, is

kultuuroordrag. Hier word veral gedink aan die opleidi~g

wat gegee was ten opsigte van musiek. Veral in die

Morawiese Broederkerk het musiek tot vandag toe 'n baie

groot rol gespeel. Sorg is gedra dat leerlinge 'n grondige

kennis van musiek ontvang. Orreliste, koorleiers en

blaasorkesleiers is opgelei, wat later weer op hul beurt in

di~ opsig diensbaar kon wees in die gemeenskappe waar hulle

gedien het. Dte oordrag van kultllur rIeur middel van musiek

he t t n b a i eve t" r y ken d e i n v1 0 e d 0 P jon g men s e, wan t i 'I die

beoefening danrvan wek dLt ook by die leerling of kind 'n

sin vir dieper waardes. Dit is 'n gees tel ike verryking wat

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



49

hom as volwassene altyd daaraan sal her inner dat hy of sy

ook deur middel van musiek sy God kan dien (Kr~ger, 1966:

179 - 181).

Daar kan op hierdie stadium by die Christenmens geen twyfel

meer bestaan dat die kerk die reg tot bemoeienis in die

opvoedingsgebeure van die kind het nie. Soos later aangedui

sal word, is die einddoel van die kerk en di~ van die skoo1

met betrekki.ng tot o[)voeding een en diese1fde, naamlik dip.

beg~leiding en omhoogleiding van die kind tot volle wasdom

ter ere van sy Heer en Meester.

3. 1 .3 Die rol van die s k 0 0 1 i n die --22. v 0 e ,d__i_n->.g-,--_v_a_r_l_d_5__c_'

kind

Opvoeders se siening van die aard, wese en dOAI van

opvoeding verskil dikwels vanwe~ lewensbeskoulike verskille.

In hierdie studie word die klem geplaas op 'n bepaalde

Christelik-pedagogiese perspektief.

Humanisties-geori~nteerdeopvoedkundiges hl11dig 'n siening

wat om die mens gesentreerd is, met 'n miskenning van die

bestaan van 'n God en dus ook 'n miskenning van die feit dat

ten opsigte van die opvoeding van die ki.nd 'n God- of

hiernamaalsgerigtheid van besondere betekenis is. Die

godsdienstige lewe van die mens is hoogstens van sekondere

belang.

van die Christel ike opvoedingsfilosofie is

geskapene na die beeld van God is, bestem

Godswoord deur Sy liefde met wederliefde te

sy naaste soos homself lief te h@ (De Vries,

Hierin setel die taak van die opvoeder en dus244) .

lewe na, n

1985:

vir

beantwoord en

Die vertrekpunt

dat die kind 'n

ook die skool as opvoedingsinrigting.
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Vanuit 'n Christelike perspektief gesi~n, beteken dit dat

die kind van kleins af gehelp moet word tot 'n begrip van

goed en kwaad volgens die verordeninge van Godswoord

(Gunter, 1975: 174 - 177). Dit is dus die taak van die

Christelike opvoeder om sy opv.)edeling deur middel van die

skool tot hierdie einddoel te lei.
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Die Christen se siening van opvoeding bots lynreg met di~

van die humanistiese ideologiee waarna reeds verwys is.

Volgens Gunter verskil die Christen se siening omtrent die

wese en doel van opvoeding byvoorbeeld radikaal van die van

die Naturalis en Pragmatis. Vir die Christen is opvoeding

nie 'n saak van aanpassing by die natuur of natuurlike groei

ter wille van meer groci soos hierdie ideologiee beweer nie,

maar gaan dit am die begeleiding van die kind deur

aanvaarding, steungewing en positiewe beinvloeding langs die

weg van onderrig en voorbeeld tot 'n lewe van liefde

1iefde tot God en die naaste in die wereld waarin jy woon.

Die totaaldoel van opvoeding is die omhoogleiding van die

kind tot die goeie lewe, want aIleen 'n lewe van~it die

geloof as 'n positiewe eksistensiele verhouding tot God en

daarom ook tot die naaste en die wereld is die ware en goeie

lewe (Gunter, 1970: 56). Volgens hom is kennis van die

wereld en vaardigheid noodsaaklik en wesenlike bestanddele

van 'n Christelike lewensideaal.

In sy boek :~§J?~J(te van die Teoretiese Opvoedkunde se Gunter

dat daar nooit uit die oog verloor moet word dat die kind 'n

totali t e i tis n ie, 'n we senali g g a arnE: ;" S i e 1_ • Di t i 3 die

skoo1 se taak om daarna te ,]trewe om l'ldie Christelike ideaa1

van 'n volle goeie en deugsame lewe saam met C~ vir die

medemens in die wereld

122).

tot e'er van Cod" te lei (1975:

Tussen die Christelike lewensbeskocing en opvoeding is daar

die nouste verband. Albei wil die mens en dus die kind na
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'n volwaald.iL~e, gelukkige mens1ikheid lei. "Deur God as

Vader en die mens Jewenslank as Sy kind te beskol1, 3 die

God-~ens verhouding van die Bybel uiteraard 'n pedagogiese

verhoud:Lng ll (Pi8L-:Jrius, 1976: 245). Die opvoeder en dus

die skoal se taak is am die he Ie kind op te voed. Na

liggUCtffi
,
en siel. Daar is dus verskillende aspekte van die

kind se opvoeding waaraan aandag gegee moet word.

Die intellektuele aspek waar besondere aanctag gegec word aan

die intellektue1e ontwikkeling van die kind, is uiters

Eweneens is ~ie ontwikkeling van die liggaam van

ofJvoedeling

die kind van groat belang en ffi3g claar

opvoedingsproses nagelaat word nie

sekerlik

um die

• t-
POOLL in di.e

gedurig claarop attent te mank dat sy liggaam die tempel van

God is en as sulks gerespekteer moet word.

t a a k 0 ITl die kin d 0 pte v 0 e d 0 In t e

leef op die samesyn van sy

behoort aandag geskenk te

oak die

wereld wilarin hy

Ook

met ander

is.

die sedelike,

medemens aangewese

word aan

wese is en in die

skool se

sosiale'nhybesef dat

Dit is

woarde die norme VAn reg en verkeerd waarvolgens die kind in

die samelewing moet lewe. Die religieuse aspek van

opvoerling VCln die kind, as di.e norrnattef 1100gs waardevolle,

kan nooit genoeg beklemtoon word nie. Jlierdeur kan hy

gedurig herinner word aan die Cod-ek-relasie en sy lewe lank

onthau dat hy in relasie staan teenoor sy Skepper (De

Vries, 1985: 1 2) .

Dit is oak die skool se taClk om leters te vorm, sterk leiers

wat later hul plek in die samelewi.ng kan volsta:J.n en hul

Christel ike beginsels kan handhaaf. Die uiteindelike doel

in terms of his destiny as a

van ChristelLke

development of

opvoed~_ng tot

the individual

leierksap is: "The full

chili. of hLs Creator" (Cawood and Gibhon, 1980: 165) .
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Ten spyte VRn wat die siening mag we0S Vrtn diegene wat 'n

snder lewensbeskouing huldig, kan daar by die Christelik

geori~nteerde opvo8der geen twyfel bestaan oor wat die

aangewese weg behoort te wees wat die skool moet volg met

betrekking tot die kind se omhoogleiding na volwassenheid

nie. Christelike opvoeding is immers Bybels gefundeerd en

geskied in opdrag van en in gehoorsaamheid aan die Woord van

God. AIle denkrigtings wat 'n ideologiese grondslag het en

die bestaan van 'n Opperwese misken, moet dus verwerp word.

Christelike opvoeding is 'n diens aan God in gehoorsaamheid

aan Sy wile Alles, ook 'n mens se toepassing van 'n

opvoedingsmetode, is van God afhanklik vir die ontstaan,

bestaan en voortbestaan daarvun (Van der Walt, 1980: 30,

6.,) .

Dit moet weer eens beklemtoon word dat die skoal nie

plaasvervangend vir die ouerhuis is nie. D:Le huisgesin,

kerk en skool het a1 drie dieselfrle uiteinrlelike doel met

die opvoeding van die kind. TIulle werk dus nie as

p1aasvervnngers vir mekaar nie, mdar naas en aanvullencl tot

mekaar (Algeme Jeugkommissie, 1984: 3).

die kind to ontwikkel

taegerus is,daartoe

daartoe dieom

l1ie, laat hy

oor Din die

is

ontwikkel enhelpte

opgelei

k i. ndd i.e

V<Ln

nie

van

wat

Deurdat die ouers

intellektuele vermoe

dit aan die skoal,

intellek en kennLs

verbreed.
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HOOFSTUK 4

4. EVALUERING VAN DIE OPVOEDINGSWERK VAN KERK EN SKOOL TE

GENADENDAL

4.1 Inleiding

Aan die hand van beskikbare bronne is in die vorige hoofstuk

53

aangetoon dat

en opvoeding

kerk en

van die

skool gelyke

kind is. In

vennote

hierdie

in die onderwys

hoofstuk sal

evalueer in welke mate die Morawiesegepoog word

Broederkerk,

om te

met besondere verwysing na Genadendal se

bydrae, daarin geslaag het om uitvoering te gee en getrou te

bly aan die Godgegewe

die hand hawing van

opdrag ten

die n,)rrne

opsigte

waaraan

van

T n

opvoeding en

Christelik-

geori~nteerde opvoedingsisteem gekenmerk word.

Pogings sal ook aangewenct word om vas te stel Ln welke mate

kerk en skool in vennootskap saamgewerk het om hul irieale

ten opsigte van opvoedlng te bereik. Om die he Ie

aangeleentheid in perspektief te plaas, SOil riLt noriig wees

1737 met dieam terug

aankoms

te gaan reg tot aan Jie

van Georg Schmidt

begin van

aan die Kaap, waar

onc1erwysvoorsiening aan die inheemse bevolking, te wete die

Khoi, sy werklike oorsprong het.

4.1.1 GE~Ui._~~b..mi cl~ __3 e ~Lcl£~~__~~~__~~~~_-=-a-=-a~n-=----,d::.-i_e

i n~b 0 0 r 1 i n g e

Daar kan met oortuiging ges@ word dat met die koms van Georg

Schmidt na die Kaap nie net bekering tot die Christendom,

met betrekking tot die heidene alhier, beoog is nie, maar

opvoeding in die ware sin van die woorrt.

In die 17 - 18de eeu het daar Tn baie sterk gevoel van

peitisrne in ~'llropa geheers. Aangevuur deur hierdie gevoel
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het ook die Hernude Broederkerk homself geroepe gevoel om

sendelinge na vreemde lande te stuur om onder heidene

Sekerlik nie net bekering nie, maar

rr.et ander woorde opvoeding

bekeri ngsvlerk te

ook om mense op

horison verbreed

doen.

te voed

sou word,

tot In beter lewe waardeur hul

vEln

die mens in sy totaliteit.

Georg Schmidt is gekies om na die Kaap te kom toe daar

verneem is van die spesiale behoefte wat daar bestaan het om

bekeringswerk onder die Khoistamme alhier te doen.

Onmiddellik na sy aankoms in Baviaanskloof het hy met aIle

erns met sy werk begin (supra, Hoofstuk 2, p. 20). Schmidt

het hom dit ten doel gestel om nie net na die sieleheil vaD

hierdie mense om te sien nie, maar ook pogings aangewend om

hulle te leer lees en skryf. Alhoewel sy dienstydperk weens

sekere omstandighede redelik kort was, het hy alies in sy

v e r moe g e doe nom be hal we s y her de r 1 ike pI i g teo 0 k ! n v 0 r In

van onderwys, hOE element~r ook aI, daar te stele

dielDSkoolvoGrsienin~J en die kerk se aandeel_____________---=-::..n.. ,4.1.2

_<?-~d e~iL_'0~ {1 k :!:.~~~r. s ~_r~__ ~_':!.~~~~ 0 0 r d rag n a

h e ~~a t tinlL_~ d i ewe c kin I3 a v i a a n s k 1 0 0 f

Met Schmidt se terugkeer na sy vader land het daar In

onderbreking van byn8 SO jaar a8ngebreek waarin die

opvoedingswerk op Baviaanskloof tot stilstancl gekom het.

Met die aankoms van Marsveld Schwinn en K ~i h n e 1 is die

opvoedingswerk egter weer in aIle erns aangepak.

Reeds in 1793 is 'n skool weer heropen. Geen skoolgebou was

vir hierdie doel beskikbaar nie en klasse is in een van die

vertrekke van die huis van die sendelinge gehou.

In 1814 is die eerste volwRardige skoolgebou in gebruik

geneem. Ree dE.:' in hierdie tydperk WRS dit duidelik dat die
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sendelinge baie groat klem op godsdiensonderrig geplaas het.

Nie aIleen moes 'n kind intel1ektueel opgevoed word nie,

maar ook onderrig word om aan die Woord en Wil van God

gehoorsaam te wees. So is daar byvoorbeeld 'n boekie Die

namen van Jesus aan elke leerling oorhandig wat goed op

skool pr~steer het. In ander gevalle is leerlinge vir

uitsonderlike prestasLes met n Bybe1 of Nuwe Testament

be loon (Balie, 1988: 48).

Hierdie geskenke sou nie aIleen dien tot aansporing nie,

maar sou ook verseker dat die kind gedurig in aanraking bly

met die Woord van God en hom of haar daaraan herinner om 'n

Christelike lewe te lei. 'n P'rsoon wat 'n groat rol

gespeel het in die opvoeding te Genadendal in hierdie tyd

was Hans Peter Hallbeck, n Sweedse teoloog. Hy het

spesiale pogings aangewend om geestelike lektuur ook aan die

skoolgaande jeug beskikbaar te stel.

Gedurende die 19de eeu is daar geweldige vordering gemaak op

onderwysgebied en is die kurriku1um uitgebrei om aan te pas

by stelsels wat in oorsese lande in gebruik was, maar dit is

belangrik om daarop te let dat ten spyte van die uitbreiding

op intellektue1 viak Bybelonderri& steeds die belangrikste

vak in die skoolkurrikulum was - 'n bewys dat die kerk

no ug e set g e wa a k h e too r die ~e s t ~I :~k e a p v 0 e din g va Ii. s y

lidmate.

Dat die kerk bo en behalwe intellektuele ontwikkeling, 'n

ho~ premie op die geestelike ontwikkeling van sy kinders

geplaas het, kan gesiAn word in die 1ig van die strewe am

die kind ornhoog te help lei am te word wat hy behoort tP.

wees. Dit is dus 'n paging tat ware kindgerigte apvaeding

waardeur die kind moet word soos hy behoort te wees en slu:l t .

in sy opvoeding tot kennis, aanvaarding en eerbiediging van,

en gehoorsaamheid aan die gesag van die norme van reg en
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verkeerd, goed

1975: 57).

en kwaad, behoorlik en onbehoorlik (Gunter,

56

In aansluiting hierby lS spesiaal aandag geskenk aan die

aanleer van aeestelike liedere. So is byvoorbeeld Die

Morawiese Gesangboek, !he Training School song book en die

~angvriend gedurende sanglesse gebruik (Balie, 1988: 92).

Om aan te toon wel)~e belangrike rol godsdiens destyds in die

s k 0 01 g e s I' eel he t, k an g e n oem war d d a t met d 1 e beg i n van die

20ste eeu dit gebruiklik was dat ouers die eksaminering van

die leerlinge aan die einde van die jaar bygewoon het. 'n

Spesiale program is vir die geleentheid apgestel. Selfs

hierdie seremonie is begin met die sing van 'n geestelike

lied waarin die kinders eers our hulle Bybelkennis getoets

is en daarna het die gewone skaolvakke gevolg (Balie, 1988:

128) .

Dit is ook beduidend om dearop te let dHt sedert die

totstandkoming van 'n formele onderwysstelsel te Genadendal

aIle skoolhoofde, met die uitsondering van 'n Engelse dame,

Miss Hanna, almal geordende leraars was. Hierdie tradisie

word tot op hede nog gehandhaaf. IHerdeur het die kerk

verseker dat Godsdiensonderrig in die skoal nie nagelaat sou

word nie omdat hy geglo het, en steeds g10, dat dit die

fonrl~ment vir 'n goeie Christelike karakter gel@ het (Balie,

1988: 167) .

Oar die jare heen was die hall van Sondagskool 'n gereelde

ins telling en is dlt vandag nog die geval, waardeur verseker

word dat die kind in gereelde kontak gebring word met die

IVa a r d van God.

Gedurende skoolure word die dag begin met '~ gesamentlike

m8rese~n en i~ elke individuele klas word die anse Vader

gebid of 'n gesangvers gesing voordat die leerlinge vir die

dag verdaag. Spesiale perioJes word oak afgestaan aan
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Bybelonderrig.'n Spesiale feesdag, bekend as KinderEees,

word elke jaar op die 17de Augustus of die naaste Sondag

daaraan gevier. Oit is ter herdenking aan 'n geestelike

hervorming wat op 17 Augustus 1727 onder die kinders van

Herrnhut in Duitsland plaasgevil het. Die leerlinge van

die skoal word spesiaal afgerig am geestelike liedere op

hierdie dag voor te drs. Die trarltsle van hierrlie fees word

oar al die jare getrou gehandhaaf omciat tereg geglo word dat

die viering daarvan 'n geestelike verryking vir die kinders

tot gevolg het.

Die Morawiese Broederkerk is trarlisioneel 'n singende kerk.

Derhalwe word oak in die skoal spesiale aandag aa~

sangafrigting gegee en het skoolkore oar die jare heen sang

van 'n bale hoe gehalte gelewer.

57

skrywer was

Een van die aangenaamste

'n besoek aan

p(~rsoonlike

die prlmere

ondervindLnge van

skoal gedurende n

etenspouse en 0m aan die einde van die pOtlSe te hoor hoedat

een van die leerkragte 'n tafel-dankgebed begin sing en a1

die leerlinge net waar hulle voor hulle klaskamer staan ult

volle bors inval en saamsing sodat dit oar die he1e vierkant

van die skoo1terrein weergalm. Dit is sedertdLen aEgeskaf,

maar dit. het by die kind die wete ingeskerp dat- hy teenoor

sy Skepper dankbaar moet wees, oak vir die voedsel wat hy

nuttig CPs 103: 2).

Gedagtig aan Jesus se

en Eerste Advent by

genaamd Hosanna. By

en a1 die leerllnge

vorm van beurtsang.

tntog in Jerusalem word oj> Palm-Soncl.ag

'n spesiale kerkdiens 'n lied gesing

hierdie geleentheid sing die kerkkoor

van die skool hierdie koorstuk in die

13aie indrukwekkend.

Dit is almal geleenthede wat

die kind te her inner aan sy

deur die kerk

Bemelse Vader

gesker word am

en horn daarop
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attent te maak dat

Heiland kan dien.

hy ook deur mirldel van sang sy Heer en

58

In die tagtigerjare is 'n junior kerkkoor op die been

gebring. Die koorlede is hoofsaaklik afkomstig van die

senior primere leerlinge, bygestaan deur 'n aantal

oudleerlinge wat huidiglik in die junior klasse in die

Sekondere Skool is. Hierdie koor lewer sang van uitstaande

gehalte en tree dikwels by kerkdienste en ander spesiale

geleenthede op.

Leerlinge van beide Primere en Sekondere skole word

aangemoedig om by die kerk se basuinkoor aan te sluit. Oor

die laaste aantal jare bestaan die basuinkoor hoofsaaklik

uit leerlinge verbonde aan di~ twee skole. Uit persoonlike

ondervinding na 'n jarelange verbintenis met die blaasorkes

het bewys dat ook in hierdie opsig wonderlike opvoedingwerk

gedoen word, waar die kind onder andere dissipline, 'n

liefde vir musiek en bowenal [} liefde en respek vir

kerklike instellings en die norme wat daarmee eepaard gaan'

ontwikkel. Dit bring die kind tot die besef dat hy oak op

hierdie wyse die Here kan dien.

Alhoewel sang en sangonderrig as '11 sekandere

skaolaktiwiteit gesien kan word, dien dit oak die

pedagogiese doelstelling dat dit in diens staan van die

opvoedende onderwys van die leerlinge en is dit dus beslis

'n bydraende faktor in dien~ van opvoedende onderwys

(Gunter, 1975: 58).

In die sekondere skoal word daar oak na gestrewe am streng

Christel ike norme te handhaaf. Die leerlinge, alhoewel

hulle aan verskillende kerklike denominasies behoort, is

almal afkomstig ult Christelike huisgesinne en dit is vir

hulle dus nie vreemd dat Christelike norme ook in di~ skool

nagestrewe word nie.
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M8rese~n word op 'n gereelde grondslag gehou en die

kurrikulum ma3k oak voorsiening dat bo en behalwe die vak

Bybelkunde, wat 'n eksamenvak is, Bybelonderrig ook aan al

die klasse aangebied word. Dit is egter te betreur dat

sommige leerkragte hierdie geleentheicl m;_sbruik deur d:lt vir

ander doeleindes aan te wend.

Dit ten spyte word

daarna gestrewe am

akademies toe te rus

s t r eng gee s tel ike nor 1Ii e g e han d h a a fen

oak Jie sekond~re leer ling nie net

nie, maar hom ook daarvan bewus te maak

dat dit van elke Christenmens verwag word am na die Wil en

tot eer van God te lewe.

Pedagogies gesien, behoort elke skoal, om te beantwoord aan

die eis van opvoedende onderwys in die ware sin daarvan in

en deur sy vakonderwys en a1 sy ander werksaamhede en

aktiwiteite toegespits te wees op die ontwilckeling van sy

leerlinge in hul totaliteit, dit wil s~, voorsiening maak

vir die onderwysende opvoeding van elke leerling as 'n

ondeelbare liggaamlik-geestelike geheel in sy relasie tot

die wereld van voorwerpe of dinge, tot die medemens en tot

die Transendente. Met ander woorde, die skool moet hom ten

doel stel am na die beste van sy vermo~ by te dra tot die

liggaamlike, verstandelike, sedelike, estetiese, sasiale en

godsdienstige opvoeding van sy leerlinge (Gunter, 1975:

69).

Beide skole te Genadendal het in die verlede, en so nag

steeds, daarna gestrewe am uitvoering te gee aan hierdie

eise wat aan hulle gestel word en daar word gehoop dat dit

in die toekoms nag steeds die geval sal weese
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4. 1 . 3 Opleiding van Ond~rwL~~L~

Die ontstaan en ontwikkeling van die opleidingskool vir

onderwysers te Genadendal is reeds in 'n vorige hoofstuk

redelik brcedvoerig behandel. By die keuring van kandidate

om tot die opleidingskool toegelaat te word, het die kerk

baie streng Christelike norme toegepas.

kandidaat aan streng

is noukeurig gelet op

tot sy beroep en sy

sy God (Schmidt,

Bo en behalwe die feit dat die

akademiese standaarde moes voldoen,

die kandidaat se geestesinge8teldheid

moontlike toekomstige diensbaarheid aan

1935).

As 'n bestaan in die wereld, het elke mens 'n taak om te

verrig ter wille van homself en die gemeenskap waarvan hy

lid is. Trouens, sy hele lewe is 'n opgawe, opdrag of taak

vir die behaorlike vervulling waarvan onder meer arbeid in

een of ander vorm noodsaaklik is. Hy is in staat, en nog

meer, geroepe tot arbeid (Gunter, 1975: 89).

Dit is sekerlik die mens se geroepenheid en berEidwilligheid

tot arbeid en diens wat die kerk genoop het am ho~ eise aan

sy onderwyskandidate te stel. Daar is veral oak gelet op

leiereienskappe, want onderwysers wat by die inrigting

opgelei is, sou bes moontlik later na ander gemeentes

uitgeplaas word waar hulle leiersposisies sou beklee.

Baie aandag is oak gegee unn opleiding in musiek. Daar is

van aIle kandidate verwag om minstens eeTI musiekinstrument

te leer bespeel, want dit was die oogmerk van die keck dat

die dienste van hierdie mense later aangewend sou word as

orreliste en koor- en basuinkoorleiers in die verskillende

gemeentes waar hulle werksaam sou wees. 'n Hele aantal

studente wat in die opleidingskool te Genadendal hul

opleiding ontvang het, is later as leraars georden.

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



Die verskillende vertakkinge wat die opleirling van hierdie

Jong onderwysers behels het, moet nie net gesien word in die

lig van hul bruikbaarheid later nie, maar ook in die lig

daarvan dat dit vir hulle geestelik verrykend was. Veral

met be trekking tot hulle opleiding in musiek. Dit is 'n

erfenis wat vandag nog in die Morawiese Broederkerk

waarneembaar is.

Die totaliteitskriterium wat Gunter as 'n voorvereiste vir

die opvoedende onderwys van kinders stel, kan ook hier van

toepassing gemaak word omdat in hul opleiding daar nie net

'n vakgerigtheid tot ontwikkeling en uitbreiding van kennis

was nie, maar ook die ontwikkeling van die estetiese.

'n Goue era in die opleidtng van onderwysers het in 1934 vir

die Morawiese Broederkerk ell vir Genadendal in besonder ten

61

einde geloop toe die opleidingskool

finansiele steun finaal moes sluit.

weens gebrek aan

Sedert die begin van die 20st~ eeu het die kerk die

instandhouding en bedryf van die opleidingskool finansieel

al hoe moeiliker gevind. Die Departement van Onderwys was

bereid om finansiele steun te vecleen, maar die voorwaardes

wat gestel is, was vir die kerk onaanvaarhaar (Schmidt,

1935: 20).

Met die karige middele tot hulle beskikking het die kerk

moedig voortgegaan, maar moes helaas in 1934 die deure van

hierdie inrigting finaal sluit. Op hierdie stadium was daar

juis onderhandelinge aan die gang om ook studente van aDder

kerkgenootskappe toL die skool toe te laat. 'n Keuse moes

gemaak word om die skool op Genadendal te behou of om 'n

soortgelyke skoal op Worcester op te rig. nie keuse het op

Worcester geval, deur bemiddeling van hulle parJ.ementslid.
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Dit is 'n groat jammerte dat 'n sameloop van omstandighede

62

daartoe gelei het dat so 'n geskiedkuHdige inrigting wat oor

soveel jare sulke prysenswaardige werk verrig het, sy deure

finaal moes sluit.

4. 1 .4 Q2.leiding van ambagslui

Die oorspronklike doel met die uitstuur va •. sendelinge na

die Kaap was am bekeringswerk onder die Inboorlinge te doen

en om hulle vir die koninkryk van God te wen.

Die Broederkerk in Duitsland moet egter ge100f word ., 1. r

hulle visie

kies wat bo

eD

en

wysheid om sendelinge vir hierdie teak te

behalwe hulle geeste1ike taak en roe ping ook

opgeleide ambagsmanne was.

verder gestrek as slegs om

die breer sin van die woord,

Hulle taak en opdrag het veel

siele vir die koninkryk te

3ko1asties, maar opvoeding in

wen. Opvoeding, nie net

was een van hu1 be1angrike oogmerke. Hierdeur sou hulle

daarin slaag am nie net die inwoners van Genadendal tot 'n

Christelike leefwyse oor te haal nie, maar am deur middel

van die aanleer van eell of aoder ambag of beroep mense

sel£versorgend te maak en t n breer visie op die toekoms te

gee wat hulle in staat sou stel om genoeg te verdien am

gerieflik te kan lewe.

Gesien in die lig daarvan dat dit elke goeie skoal se taak

is am sy leerlinge voor te berei vir die arbeidslewe, kan

as baie posttief bestempel word.

die pogings

aangewend is

wat in hierdie opsig deur die sendelinge

Wat aangeleer

was sou dan nie net tot eie voordeel aange~end kon word nie.

Daar sou vi.r hulle loopbane beteken waar hulle, uit 'n

Christelike oogpunt gesten, ook hulle naaste tot diens kon

wees ten opsigte van hulle kennis en vAardigheid en so ook

tot eer van God kon arbei.
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historiese gebcue Cfl :lie kerkplein en ver2.l die pragtige

kerkgebou is

hulle a.:-beid

alma1 !l1onumente tot I1ngedagtenis aan hulle wat

in dien;:; van die verkondiging van di.e Woord en

die ujtbretrting van Sy kon~nkryk aangewend het.

4.1 . 5

Die doe1

Roerderv
- ...1.-

van opvoeding, naamlik begelaiding tot geestelike

volwassenheid, beteken juis n sinvolle en sel f~Jtandige

bestaan. Deur hierdiE opvoedingsakti.\o/i.teite i.s leer I i.nge

so~,'el as volwassenes gehelp om op selfstandige wyse in die

gemeenskap te b est :J a n e 11 terselfdertyd te volcioen ;Jan die

Bybelse eis V <1 nee r b ;1 r e arbeLd en mf~dedeelsaamhcid aan die

wat nie het nie.

Een van die cerstt? take wat Schmidt na sy Elankorns in

Bavi.aanskloof aangepak het, was om die plaaslike inwoners in

landbou to laat belangstel. Dit was geen maklike taak nie

aaligesien die Khoi tradisioneel veeboere was. IIy het egter

in sy pogings volhard en spoedig Ilet die inboorlinge die nut

van tuinbou ingesLr'Il en die grond begi.n hewerk.

Met die aankoms in l791 van die drie sendelinge wat Schmidt

se werk moes kom voortsit, is opnuut danrlni:: aan hi-erdie

dspek gegec en bee-:" go ui. s 1:1 n d -- en t IIi. n h C) II 0 pIn g r () C) t en

georganiseerde skaal aan8~pak.

Tnwoners het selfversorgend geword wat hulle kosvoors~erling

hotror en soveel is geproduseer dat oortollige prociukte in

S 0 v era s die Ka a p v e r k 0 0 P k \) n IV 0 rd.die omgewing

Besoe!u:rs aan

en selfs

Genadendnl in di2 19de eell was nangenanm

verras en baie bei"ndruk met die netjiese tuine wat hulle

claar aangetref het.
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Vrugtebome is ook op groot skaal aangeplant, wat daartoe

gelei het daL!n florerende droevrugtebedryf op Genadendal

tot stand gekom het.
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Veeteelt is ook verbeter en uLtgehrei, en groot skeersels

wol is jaarliks geskeer.

Selfs 'n Hop- en kasterolieplantasie is aa.ngeplal1t en tydens

'n landbouskou in Ka3pstad in 1886 het Genadenda1 spesia1e

pryse ontvang vir sy produkte (supra, Hoofstuk 2: 24).

4. 1 .6

periodes verlaat op soek n3 werk,

dat daar p1aa81ik werkgeleenthede

se~dingstasie vir lang

het die sendelinge besluit

am te voorkom inwoners die

geskep moes word. Hulle

het gevrees dat hierdie lang a f\..resigheid Vi1.11 k e)" k

afvalligheid l.n die hand sou werk en dat dit nok sou beteken

dat kindel's vir lang tye U.lt dLe skool i'lEwesi.g suu weE's.

001' die tydperk 11317 18!+O het meer as die helfte van die

inwoners hul bestaan klerernakers, skoenmakers,

messelaars, skrynwerkers, mesmakers en leerlooiers gemeak.

Onder andere is di.e pragtLgste st.ocle en i1ncter art.ikels i.n

die skrynwerkerswinkel gernaak (supra, Hnofstuk 2: 2') ) .

Die mees bckendc bedryf en eell W;1arvoor Gelu3den\lal sckerlLk

a1.t:yci onthuu sal \vorci., is die florerende mesmnkery wat tot

stand gekolll het. 'n Groot verskeiclenhcid rnpsse is

verv;-1iirdig, waarvan die bekendste di(; mes \vas Hat l<lter in

d i. e a Lg e In e n f,> S P ,- e e k t ;1 a 1 a s die "11 ern cut e r" be k e 11 ct s a \l s t <l a 11 •

Die messe wat op Gel1adendal vervnardi.g is, was nie net hier

so florerend was, gesluit moes word en

onregvcr·dige rneded Lng ing d a art 0 e 'j e ] e i

te lande

jammer ddt

die hedryC

bekend r:;n

wat eens

gesog nie, maar sclfs oorsee. Dit is

het dat
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baie mense

100).

daardeur sonder werk gelaat was (B,qlie, 1988:
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Ander bedrywe het inseslllit kopersrncewerlc, "ramakery.

leerlooiery, matras-

35).

en hoedemaJcery (supra. Hoofstllk 2 :

'n Meul is Dole opgerig, wat Genadendal selfvoorsLenend

gemaak het ten opsLgte van die maal van koring. Nie net het

di t 1-11 die behoeftes van Genadentl8.1 voorsien nie, maar ook

die boere van die omgewing kon van riLe meul gebruik maak

(Balie, 1988: 66) .

sendelinge naam1ik

Ten opsigte

in

van a1

hul

bogenoemde

oogmerk

tl.lisnywerhede het die

om

familieverbrokkeling teen te werk. Deur plaaslike

en sy seuns en selfs he1e families om die s(~nclingstasLe te

verlaat op soek na 'n heenkJme l1ie.

'n Ander be1angrike faktor was ook d a t die 1'1 e est e va rl die

inwoners nOli in st.aat. was am 'n ambag of beroep te beoeEen

wat hulle vir die res van hul lowe selfversorgend sou maak.

Voorbeelde van gebrlliksartike1s uit hierrlie goue era in die

geskiedenis van

aldaar te sien.

Genadendal is vandag nog in die mllseum

4. i . 7 Q.i~ Sendingmllseum

Die museum moet nie ne: go,sien word as 'n bewdarpl~k Vdn

'Judhede uLt die verlede nie. Uil8.r moet op die

opvoedkundige wHClrde van d Le musellm gelet word. Behalwe die

feit oat dit vir dLe kind die geleentheid bLed I .om n 1. nsae

te kry in die verlede van die Broerlerkerk en in besorlder di~

van Genaden<ial, word ook met di.e instancihouding van die
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museum beoog dat dit as n naslaan van bronne-inrigting moet

op georganiseerdeLeerlinse kan

skolastiese waa~de

wyse na die museum

die

kinddie

Behalwe

dit oak

vors.tena

besit, maak

projekte

wat dit

amword

dien.

gebring

bewus van kunste soos musiek en praktiese vakke soos

boukuns, meubelkuns en die drukkuns plus 'n insig in die

te wek am hul erfenis te bewaar.

algemene leefwyse in

trots by die nageslag

vori3'= eeue. Die museum behoort ook , n

Mettertyd word oak beoog dat die museum nle net as naslaan

bran vir laer- en sekond~re leerlinge sal dien nie, maar oak

op tersi~re vlak van nut sal wees.

4. 1.8 Die Drukpers

Balie gee in sy boek D-ie Geskledenis van Genadendal 'n----,-_._-- .._._--,_._.~_.

breedvoerige beskrywing in verband met die ont.staan,

ant wik!\.eling en bectryf van die drukpers. Wat hier e g t e t- van

is om vas te stel watter opvoedkundige waarde die

a p ".~ i g tin g en bedryf van 'n drukpers vir Genadendal ingehou

het, veral ten opsigte van di.e druk en verspreiding van

geestelike en opvoedkundige lektuur.

Die eerste drukpers is opgerig tydens die bestaansjare van

die opleidingskool. Uit 'n pedagogiese perspektieE gesien,

b I:! son d ere bela n g

1; die oprigting van 'n drukpers juis

orndat dit 'n voorbeeld

in

is

hierdie tyd van

van koc)peratiewe

onderwys, WRar die driehoekverhouding tussen kind, skoo1 en

p0tensi~le werkgewer beklemtoon word.

Die jong seun word deur die skoal akarlemies voorberel, maar

~erselfdertyd word by in aanraking gebring met die drukpers

.",aar hy die vaarrtigheid kan aanleer wat hy Jan in sy latere

lewe vruglJaa: kan aanwend, veral in die gemeenskappe waar hy

werksaam sou wees. Ter\.Jyl 'n gedeelte van die stlldente nR

klas die dorp ingestuur is am behulpsanm te wees met skoen-

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



en kleremakery moes die

wees om die drukkuns aan

ander by

te leer.,

die drukkery behulpsaam

'n Groot aantal geestelike lektuur is gedruk, onder andere

traktaatjies vir kinders. 'n Engelstalige blad is ook

gedruk waarin allerlei onderwysprobleme bespreek is, SODS

lesvoorber8iding, lesaanbieding en algemene onderwys

aspekte.

Dit is dus duidelik dat die oprigting van die drukpers deur

die kerk nie n kommersi~le oorweging was nie, maar om

opvoeding te dien. Deurdat ciie voorgenoemde lektuur aan

aIle oud-studente beskikhaar gestel is, het dit hulle op

hoogte gehou van die jongste ontwikkelinge op onderwys

gebied (Balie, 1988: 140).

L~.1.9 Koshuise

Die oprigting van koshuise beide vir- primere en sekondere

leerlinge wat oor Wes-Kaaplanct versprei is, is seker een van

die grootste enkele by(lraes wat die Morawiese Broederkerk

met betrekking tot opvoeding gemaak het.

Daar is onder andere:

Dan I Wessels Hostel vir skoolkinclers op Welgemoed;

Birnbaum Hostel - Houtkloof;

Freda Strassberger Hostel - Esselbank;

Ella Gordon Hostel - Karwyderskraal;

Elizabethfontein Hostel,

Hostel vir skoolkinders - Sondagsklo~f, en

Elim Tehuis vir verstandelik-gestremde kinders.

(Kruger, 1984: 181)

Al die vaorafgaande hostelle hied

hulphehoewende kinders op afgele~ plekke

weens die afstand vanaE die naaste skoal

huisvesting aan

en aan kinders wat

nooit In skoal sou
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kon bywoon as dit nie was vir die feit dat hulle in sodanige
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hostel kon tuisgaan n1e. Aangesien die meeste van hierdie

kinders se ouers gewone arbeiders is en nie enige fooie kon

bekostig nie is kinders kosteloos gehuisves (Kc~ger, 1984:

181) .

Van wee die £lard van hierdie tesis, sal daar vervolgens meer

breedvoerig ingegaan word op die oprigting van die twee

koshuise vir hoerskoolleerlinge on
J

Gen£ldendnl, te wete

Herrnhut-lluis en Huis Hester Dorothea.

Dit is betekenisvol om daarop te let di'lt s (~d e r t die

oprigting van die koshuise in die vyftigerjare di'lar , n

geweldige toename in aansoeke tot tuclating tot die

sekondere skoo1 van oor die hele lanci was. ~1c t weinig

uitsondering was aansoeke vergesel deur 'n versoek

dat die

word.

leerling in een van die koshllise gehuLsves moes

Die Genadendal Sekondere skool, tans bekend as Sekondere

skool Emil Weder, W8S oor die jare heen bekend as 'n skool

wat uitsonderlike akademiese prestasLes gelewer het. As ciie

sestigerjare nagegaan watter

uitslae van veral die

word, sal

vyftigerjnre

gevind word

en oak die

goeie

uitslae behaal is. Van die onderwyspersoneel van daarrlie

jare kan net met loE gepraat word. Ten volle tc'egewyde

mense tot die opvoedingstaak.

Sonder am enige afbreuk te doen aan die ywer en toegewydheid

ven die
, ..

personeeloln n hoe akademiese peLl claar- te stel en

vriHlg tog

die invloed

te handhauf,

atmosfeer van

ontstaan die

die sendingstasie

ollwillekeurig of

Genadendal en

die

van die kerk dent" micldel van clie koshuLse oie tot '0 baie

hoe mate bygedra het tot hierdie goeie skolastiese prestasLe

nie.

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



69

In Mens het aie indruk gekry dat ouers van elders wie se

~inders in dLe koshuise gehuisvcs was In mate van gemoedsrus

geniet het, wetende dat die kerk t n wakende oog oor hul

kinders sou hou.

Die koshuisouers met hulle

met die hoogste integrtteit

leerlinge uitgeoefen het.

perSOIlee 1 \..Tns

W3.t streng

gekeurde persone

toesig oar die

Op Sondae was van aIle koshuisgangers verwag am beide die

oggend- en aanddienste by te woon en gereelde m8re- en aand

se~n is gehou. Leerlinge het gereelde studie-ure gehad wat

gehandhaaE moes word en van aIle inwoners is verwag om

streng aan die re~ls gehoorsaam te weese

dat met die handha\ving vall streng

leerlinge 'n groat mate Vdn

en 'n duidelikheid oar wat hy

wil en te doen, hoe hy hom

(Gllnter, 197'): 64).

Daar bestaan min twyfel

dissipline daar by die

doelgerigtheid ontwikkel is

behoort te ken, te kall, te

behoort te gedra en hoe nie

Daar is nie gehuiwer om gesag en dissipline toe te pas as 'n

koshuisganger sou oar tree nie, maar dit is aLtyrt gedoen

ooreenstemmend die pedagagiese kriteriull1 van "fern.e O[

s t r eng e dog s i :TI pat i eke dis s i. P1 i n (~ 0 p n v e r s tall cl i g e )

v e r s i g t i g e, b i. 11 ike e n men s wa a r dig e IV y ,s e . " ( l; 1.i n t e r, 1 9 7 '5 :

70) .

Daur kal1 dll:'-, met oortuiging gese " 0 r d d a t die be,s t a a n v u ,1

die koshuise in 'n baie groot mate byg0drn het tot rlie goeie

akademiese ui.t~lR~ en karakterbou gem0ct nan die w21s1ae WilL

b a i e van die:) u d - k 0 shu i s g 3 n g e r sin h 11 1 v () 1 \v a 8 S e 1 ewe b e h a a :1.

h e t . Da ark () Il ;:Hi n v Cl a r w 0 r d rI d t die h y lL- ,'J. e van d Le k () s h 11 i s e

veel dieper gegaan het as slegs skolasciese prestasics.
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Die kerk het deu1' middel van sy k03huise daarin geslaag am

dissipline by die leerlinge te kweek wat tot selfdissipline

in hul latere lewe gelci het. Die Christelike norme wat aan

hulle voo1'gehou is, he t sekerlik tot hul karakteropbouing

bygedra.

daar d8ur

Dit is verblydend om te hoar met hoeveel deernis

oud-leerlinge gepraat word van hul jare in die

koshuis, streng reels ten spyt. Met weinig uitsondering is

die gevoel dat dit vir hulle goed was am daar te weeSe

plaasgevind het, asof koshuisreels

Dit is jammer dat daar later n mate van afplatting

nie meer met dieselfde

'n Bydraende faktor virnougesetheid toegepas is nie.

vel' slapping kan moontlik daarin gevind word dat \>Jeens

die

n

Lesluit van die Onderwysdepartement gEen losiesheurse meer

aan leerlinge wat nie ciie naaste skoal aan sy ouerhuis

besoek, toegestaan word nie. NeeI' sekondere skole op die

plattelandse dorpe is opgerig, met die gevolg dat die

akademiese gehalte van dLe leerlinge wat toelating tot die

skoal gesoek het oak nie meer dieselfde was nie.

In die afgelope aantal jAre was die aansoeke vir taelating

tot die skoal hoofsaaklik beperk tot kindel's uit stede met

een of ander sosiale prohleem. Weinig, indien enige, van

hierdie aansoekc 18 afgekeur omciat die skool ook in hierdie

opvoeding wou

slagoffers

opsig tot

hierdie

diens van

kinders, wat dikwels

wees deurdat

die

daar vir

van

verankerdheid inomstandighede buLte

die lewe gebied wou

hulle beheer was, 'n

word deur hulle te aanvaar in hulle

terugvoerLng wat

leerlinge vandLl.g

ontvang is,

vol.staan

blyk dit

aan

dievan

samelewing

baLe

die

Geoordeel

1.11

dat

is.hulle

plek

soosis

hnlle

dLtandershe:Ld,

waarin hulle hul bevind.

Die Morawiese Broederkerk kdn sekerlik met trots terugkyk op

baie jare van geseende werk en die waardevollc bydrae wa~

dLt gelewer het ten opslgte van opvoeding van nie Ilet sy eic
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lidmate, nle maar oak

gelowe.

die van anner kerkgenootskappe en
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Gemeet aan die voorafgaanGe kom 'n mens dus tot die slotsom

dat die Morawiese Broederkerk en veral op Genadendal daarna

gestrewe het om 'n volle vennoot in die opvoedingsgebeure te

wees en alles in sy vermo~ probeer doen het om die Godgegewe

opdrag uit te voer: "Laat My lammers wei. .... Pas my skape

op" (Joh 21: 15 - 16).

Of die kerk in die toekoms steeds da3["in sal slaag am soos

in die verlede in noue v~nnootskap met die skoal saam te

werk am 'n ware Christelike opvoedingsisteem te handhaaf,

sal slegs die tyd kan leer.
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HOOFSTUK 5

s. SAHEVATTING, GEVOLGTREKKING EN TOEKOMSPERSPEKTIEF

5.1 Samevatting

Daar bestaan 'n ontiese verband tussen verlede, hede en

toekoms en daarom is die verlede nooit yerby as 'n gedane

saak nie. Daar moet altyd in gedagte gehou word dat die

mens ook deur middel van sy opvoeding uit die verlede in die

hede en vir die toekDms leef (De Vries ~t al., 1982: 3).
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In die lig van hierdie uitspraak is daar in hjerdie studie

gekyk na die rol wat die 110rawiese Broederkerk as

opvoedingsvennoot in die verlede gespeel het. Daar word

egter nie hiermee volstaan nie en daarom word die aandag ook

gevestig op sy rol in die toekoms.

Nie aIleen vir die kind nie, maar oak vir die volwassene

bestaan die verlede, die hede en die toekoms nie in

afgeslote tydperke nie. In die vorm van t~adisie is die

verlede in die hede teenwoordig, terwyl die mens ook elke

dag aan sy ete verlede sin gee deur die wyse waarop hy die

verlede soos dit in sy lewe gestalte aangeneem het, 1n die

hede teenwoordig stel en sekerlik ook met die DOg op die

toekoms sal doen (De Vries et al., 1982: 103).

Die Morawiese Broederkerk het ongetwyfeld 'n ryk tradisie

wac hy uit die verlede opgeboll het deur sy bemoeienis as

opvoedingsvennoot van die skool, 'n tradisie waarop hy trots

kan wees (vide supra, hoofstuk 2).

Om slegs te roem op die verleJe sander om te bevraag en te

besin oar die toekoms sou egter geen doel dien nie.
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Die kerk het In duidelike roeping ten opsigte van opvoeding

Nou staan die kerk voor In keuse ten

rol in die toekoms. Die kerk moet besluit of

gehad.

gaan wees met die omhoogleiding van die

opsigte van sy

hy nog gemoeid

kind i.n die

nedendaagse samelewing en onder die heersende omstandighede.

Dat kerk en skoal tot hiertoe besliste vennote van mekaar

was, kan nie meer betwyfel word nie. Elk het sy ro1 gespeel

en In bydrae gemaak ten opsigte van die opvoeding van die

kind (vide supra, Hoofstuk 2).

ophou nie, is

skool

bestaan \"i1

sien na die

se taak ten opsigte van opvoeding nooit sal

vanselfsprekend. Die kerk sal egter moet

kan nie wegsy rol in die toekoms. Die feit

word nie dat:. die kerk, a e hy sy"

altyd die plig sal he om am te

opvoeding van sy lidmate.

besin oor

geredeneer

regverdig,

geestelike

Dat die

TweehonderJ-en-vyftig jaar ge1ede het die Morawiese

Broederkerk gehoor gegee aan die opdrag van God om uit te

spyte van baie terugslae en

Die kerk het sy roe ping nie net

gaan en bekeringswerk onder

opdrag het die kerk ten

opoffering probeer uitvoer.

die heidene te doen. Hierdie

gesien am siele vir die Koningkryk te wen nie, maar oak am

op te voed en daarrleur 8y lidmate tot selfstandige en

selfversorgende persone te lei.

Oor die hele land en i.n besonder op Genadendal is die bewyse

sigbaar van dit wat ct ie kerk prebeer doen het en nog steeds

doen, veral op (He gebied. van opvoeding en onder\vys. Gor

die jare heen 11et die kerk daarna gestrewe om nie net aandag

te gee aan die akademiese opvoeding van kinders nie, maar

daar is ook gestrewe na praktiese opvoeding en om die kind

bewus te maak van

oordrag.

die estetiese deur middel van kultuur-
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Die doel van die tesis was om aan te dui in hoeverre die
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kerk in sy doe 1 ges]aag het.

Daar moet vir geen oomblik gedink word dat die pad wat die

kerk oor die afgelope 250 jaar gevolg het altyd net een van

voorspoed was nie. Reeds sedert die aanvang van sy werk in

1737 was daar teenkanting teen die vestiging van 'n

sendingstasie te Genadendal. Afvalligheid het dikweis

voorgekom en die geografiese verspreiding van lede van die

kerk het dikweis daartoe bygedra dat die werk Die na wense

geviot het nie.

Politieke druk het ook dikwels In nadelige uitwerking op die

werk van die kerk gehad. Onenigheid en twis onder lede van

die kerk ten opsigte van kerkbeheer en -bestuur het ook 'n

nadelige invloed or die ontwikkeling van die werk gehad.

Daar is oak bewyse gevind dat baie waardevolle geleentheid

vir kennisoordrag sadoende vir die nageslag verlore gegaan

het. Daar is ook gevind dat daar tans 'n groat mate van

geestelike afplatting en oppervlakkigheid, ge~eet aan die

verlede, ingetree het. Dieselfde norme waardeur die

sendingstasie, en veral Genadendal, gekenmerk was, word oak

nie meer gehandhaaf nle.

5.2 Gevolgtrekking

Wanneer die belangrikheid van die opvoeding en onderwys

gestel word teen hedendaagse tendense en veranderde

Iewensbeskouings wat ondervind word, en die uitdagings wat

deur die rnoderne samelewing aan die onderwys gestel word,

moet daarop gewys word dat iets wat op die gebied van

opvoeding en onderwys nagelaat word, nie maklik weer herstel

kan word nie. Daarom kan dan oak verklaar word dat daar

geen terrein is wearop die kerk deur sy inspanning of

nalatiglleiJ so diep in die lotsbepaling van die toekomstige
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mensheid ingryp as di6 van die

(De Vries et al., 1982: 119).

Oi)Voeding en onder\oJYs nle

75

Dit kom dus daarop ncer dat indlert die kerk sy betrokkenheid

by opvoeding SUll prysgee, die in'lloed ,,,at hy ill die verlede

gehad het, nLe weer maklik, indien o () i. t, 11 e r win sal word

By die evalueri.I1:~ van oJnst:1ndi.gh(~d(~ vandag, gl~meet aan die

verlede, rnoet n3 ons oordeel vo1.gencle faktore

moont.lik 'n

geneem word.

in.loed da,qrcp kon gehad het, III a;'~nrnerking

S. 2. L

In die vraee ge~:;kieclC'nis va.n Cena'!cndal worrl ons heril1li,~r

aan die feLt riat Icing tydperke van arwesigl:eid deLlr i.nWUIler~-;

van die s e fl d i 11 g s t a s i. ei. '1 h u 1 sueken ,~ g e ski. k t (:~ Ive r k 'n b rOil

van ko,11me r vi. 1.- rl i e om ria t d i I: (1 f v ;1 1 1 i g h e i ct

van di.E'

2) .

kerk in clie 11;lnd gel-Jcr-k hc:t (vide sunrn,
.._-,---~

Hoofstuk

Dit is muontlik ook

siluasl.e dal dic' gClllccnskclp !lie mf~er ~;() 'n heg'l.p eenh(~id is

nie. Net so () s de ,-:i t Yd s, 1;1 lI;?', i. Tn-J 0 ncr s v a tl d :l g fl ():~ Ge nil cl end a 1

verLa8t OJ) s () C' k n; 1 g e ski. k L e ·,V Ie: r k , D i t h 1.-' t \' C'r alb (~ t r c; k k i. n g

') a a r j s wei n i, g () f g (~ e n Ive r k s g c 1 e e nth e (: C' I) P i; en:l den d i1 L n Lee n

:nons(' moot n () () d g f? Ii '.... 0 n g c d L e g e b i C' rl v.' t' L;l; 1 t elders 'n

h,-'en!<owc tl' Sf) E: k .. Dit het uitwerking op die

g e sin s 1 e Iv (' ell Ii (~ t d 1. k,oJC' 1 :.; van d ie

r! II i. s :~ ("> sin tot TH t 1.. ,-"
, , Jus v;)ns(~lr:-'))rckend dat d:ie

k (~ r k [) <) k 11 i. e !!l P f~ r rl Lesc 1 f ei (' L Jl Ii I () e d I) 0 r I:; y 1 c rJ e, Iva t n I) II W Y cl

v e r c'; Ii rei (i Ii () 0 11, k :t n II i t () P. rens () () ,S v 0 0 rIll: e n Jl i. c .
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Vreemde wereldse "invloede waarmee veral die j e u g, Iv e g v .:l n

7fJ

hul onerhuis, Ln o8nraking ko£O en wat. heclendnags algeme p l1 as

aanvaarde llorme beskou het 00k n afplattLfl8 ifl

geestelike waardes tot gevolg. Dlt he t 'n DaLe besli~3te

uitwerking op die jeug en dus ook op opvoeding en onderwys.

5 . 2 . 2 van

0JIA_~r~~Y_~'?..f::'}:..~~(i __~I:!. _~_~~C?.l.e__1~I~~lEI-!.l~ 1:.°:.._~;-:!. ~---,'~_a n g e::.; pre e k

behoort te word

Alhoewel d8ar begrip getoofl moet vir die kerk S2

hesorgdheiu dat geestelike waardcs gehanclhaaf en Codsdiens

nie in s y s k 0 lever VI ;1;-1 r 1. 0 U S W 0 r d n ie, e!l h y d u s h 0 f) f s C1 it k 1. Lk

skole in g ('~ In 2 (~ n L c sprerhkante as

R8ngestel het,

hoofde van

ie:; claar tot dLe

s e 1 E,'3 tan 'I Lg c

govolgtrekkLng gekoll1 ci i-l t

11ierdie beleid tot 'n mate b(:;vraagtelu~n k:1n word.

Dit het wel 'n geldelike hesp:1ring vir die beLPke'1

omelat sulke leraar-skoolhoofde slegs geocelt(~Li.k rieur di.e

kerk vergoed is. D L t 1 a ate g t e r d Lev r ;-J i-l g l) n t s t;j;l n 0 f d L t

nie tot g e v 0 1. g g e h n (1 he L rj:1 t n g, 0 0 L i1 i-l fl L <1 1 h c t () I',' end e C' II

bekwame opvoecters d Le 1«~ r k c ; k 0 1. eve r 1 ;11 t 11 (> t W c:' e 1\ S 'n 8 e b r e k

dan bevorcleri.ngsgeleenthedo nie.

'n Verdere bevindLng volgens die n:1 vo r so r , i s d ;1 t: meer

d 8 a d w e r k 1 ike pug Lng s a a n g ewe n d rn 0 e s l~ Co '..,1 e c s \H~ L a if! Ge II Cl ct end a 1

as opvoeclkundigc sentrum to behol1. CcdagtLg aan die

waardevo1.- 2 werk waL ge,toen i:-; ten <) P ,'3 i g ~: e van on d 2 r Iv y S

o n t ::3 t a and i e v r a ago f L1 ;:i a r n i e m(~ c r ci r II k 0 p cl L (~ r e ~~ e r Lng vall

die d.'1g u i tge()e Fen mOl':'S gewees hc't vir fin:'lnsieLe st:CUfl

n1.e. n ie \z(~rk hel i Il1lne r s vir- ~ .,) aLe I. 11 n behoefte

v 0 0 r s i e n \v a Cl r v 0 0 r ri 1 (~ s t n;l L n i (~ v I) 0 J~ .s LIe:' n L f1 g g C~ 111 :'1 a k he t n i e •

'n V e r d ere :1 S Pe k Iv ;\ t Lnonsst II d i (~ 11 :1 V 0 r (:' Ii (e> k () In h e L, Lsd i (c.

sky n bar e v (~ r \\,; 1 d r 1 () s i. n g van kll1.tIIllroordrdg. Die ~1 () r a WL C~ s e

Broe d e r k e r- k h ',' l
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die opleiding van musici

drasties verander en in

ondervind

(yide supra, Hoofstuk 2).

prioriteit wat op

Hierdie posisie het

word tans probleme

koorleiers te vind

aiD geskikte

geplaas is.

bale gemeentes

orreliste en

pogings sal

glorie van

waardevolle kultuursk,t in die

verlore m0~t gaan. Daadwerklike

'dord onl in bierdie Verb<111d die

laat berleef.

best<1an

aangewend moet

die verletle te

die gebrek aan

verband, hierdie

van die Broederkerk

van

hierrlie

gevolg

in

asDit sal jamm~r wees dat

behoorlike voorsiening

5 . 2 . '3

Die Broeclerkerk, en in

nag steeds, oar uLters

verlede.

besonrler CenaclendRl, het en beskik

waGrdc~volle kultuursk ltte IJ Lt sy

1 C) R7 cl R a (hI e r k 1 i :«~Ditis egter jammer dill: eer;.:; so

pogings aangewenci is om die

behoorlike museum te huisves.

onlangs dS

wadrdevolle erEpnLs in I n

As g e v 0 1 g hL e r van h l~ l. 0 () r die j;l r e h f~ en \v Cl a r d c? v 011 e il r t ike 1 s

wa t cl i eve r 1 e d e uL t b (~ (~ 1 d , v e r 1 n reg e g n ~: n cJ c: II r r! a t 0 U d h e d c -

jagters uit clie steele

het. HLerclie museum

di. t

moet

vLr

nie

Tn oppel en

ge,'--')i.cn

In e1 opger;:u,p

worcl as n

b e \oJ <1 a r pIe k v 1 rOll d h e d e u Ltd i. (: v e r

baie besliste opvoedkundige wRnrd0.

van besoeke fJ"rt die museum I n hI ik

K i I) Ii (~ r- s k d II r1(> U r mid del

nog,

het ook

va 11,I ie lee fwyse

d it ka n

Il : (', 1'1;1 ;"l r

() I)
I

kry

belar,grikermaarvoorvaders,hul

kultllLlrhE,wustl1Cl,d by hl111e wok, II vir

estetiese.

1 n Ander onrusbarende wi-larllc:lling L"; dic' I;!pr-:".h,lre g','c~st.elik(',

vprflolling 'ddt Vlll)(1;,g by die jellg [I "';p":ir i.e;. Swak

k e r k h y \oJ 0 n 'i Jl g dell r 1 c e r 1. i n ,~- (> van Ii i c' c; I I (\ 1, :-; \v ;1 I; b y h' ') I] i :1 g v; ~ 11
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die Sondagskool en die baie klein getnl kinders wat aan die

78

Seuns- en Dogter- Brigades hehoort, is onrusbarend. Ook wat

deelname aan die aktiwiteite van di.e basuin- en kerkkoor

betref, is daar in mate van gebrek aan belangstelling

wa a r nee nl b a a r . Sekerlik die mees onrusbarende [aktor is di.e

geweldige styging in die getal sW8ngerskappe onder jong

meisies van skoolg~ande ouderdom.

Hierclie toed rag V<:ln sake kan seker nLe sander meer Clfgemaak

word as tekens Vdn die tyd nie. Dit is aktuele probleme wat

ernstig aangespreek moet word om te verseker dat ons kinders

geestelik gesond en paraat bly, want.:: hulle is i In rn e r s d·i. e
mense op wie die toekorns var, d:ie kerk en die gemecnskap

geboll word.

Tot In groat mate k d ri d i. e () 0 r sa <l k vir 11 i e r d i. e toe d r <l g v ;1 n

sake in die sosio-ekonomiese oillstandigh(;de \vaarLn hierdie

rnense leef? gevind word.

Dit ten spyte mask. liit die verantwoordelikehid van die kerk

soveel grater o in 00 k alles in
..

s y ve r 1:10 e te Qoen om in

hierdLe ops~g opvoedLngswerk te cloen en te help verseker dat

ons jeug weer op die r(:>gte pdd geplaas ,vord, met die 08
gerig OJ) Jesus r:hristus die eLnddoel (lIebr 12: 1).

In Laaste a :--; p e k w;t t d (:' 11 r il i.e 0 n (I e r s () e k b 1. 0 0 t gel E:l S, i s die

h e den d a a g :,; e g e b r e k a a 11 a Il1 hag sop lei din 2, •

Pedagogies gesien, lS dit een van IN;l t: d Le

opvoecling en onderwys gestel W 0 r d 0 ~1l te sorg vir so \ve 1

individualiserins as d if ferens Las L(~ in sy ond(~rwys. Die

Jemokratiese skoul het die rnoeili.ke taak am enersyds te

v 0 0 r s i e 11 i n die ~; e III e e .I s k a p1 ike b e hoe [ t e s v ;1 n a 1. s y 1. e e r Ii. n g e

e II .'1 n dec r; y d s o i) k te s()r~ d;lt d i. (~ ;; I" 1 c e !1 t: h e d e \vat hy hied

~; e d i. f [ c~ r ens i e e r d e geleenthedc is \v i1 L die il1divitiuele

v (; r' ski L1. e t I. ISS e '1 kinclc>rs in a g n (; e 111 en il;1 n (; Ike ell reg I il a t
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aangebore moontlikhedegeskied sodat hy sy

verwer1:lik (Gunter, 1972: 217) .

ten volle kan

79

In die lig hiervan 18 dit 'n aangeleentheid waaraan aandag

geskenk bchoort te word. Net soos dit in die verlede die

geval was, waar die kind opgelei is om na sy eie vermoe te

ontwikkel en selfversorgend te wees, en boweal om deur sy

kennis en vaardigheicl or vakgebiell sy medemens tot diens te

wees en daElrdeur ook die wLl van G() (l u itt e v 0 e r, b e h 0 0 r t

dit vandag ook nog die geva~ te wees.

5.2.4 Staatsbeleirl wat stremrnend .Lngew(~rk het 011 die-----------,-_.- -_._~------_._._--._----_.- ._._..._.._~. __ . __._--~----

.~~1:y i k1~~~l~ IL8-_v ~~. __C?.l:!..(L~~~~_~_ k e r k s Ie 0 1. e

Dit is r ee (L~ gerneenplasige kennis dat sed e r' t d 1. e heel

vroegste jare verski1.1enrle kerkgenootskappc hulle rlaarvoor

beywerh2t

ver.~;ka_f .

o III opvoeding aan die inheemse hevolking te

Dit 18 ook algemeen bekencl dat k /~ r ke g(:lwe Id ige

finansiele 1a ste op i111 1 s elf geneem het: me t

onderwysv2rski::l[flng. A;-lnvanklik moes d i.e ker-ke in aIle
behoeftes Viln die skool vuorsien. He t t e r L y (1 11 e t Ii i est i::l at:

sommige van hierdie pligte o () r g e nee rn • Na ons oordeel moes

die kerksenootskappe egl:er te lank ;~(.:'buk gaiJfl onder hierdLe

fin a n s Le1 (~ 1 :1 .s, w;j t e i n tIL k d 1. est <1. d l s e v (~ rail l woo rife 1 i k 11 e i d

was.

Ontoereik(~ndc..' huurgeld wat deur die sl;inl aan d Le kerke

heta;ll Ls, kan aok as 'n stremmende [akt:or 8e:-3Len word, want

'n In e e 1.- r (~ alL s t i. e s <: v erg 0 e din g SOli (1 i. eke r k (~ Ln s t. i:l ;} t g est e 1

he t am

te stel.

nog beter fasLli.teLte ten opsi.'lte van onclerwys claar
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11 Verdere aspek wat hier genaem moet word, is die

80

u i t \-J e r kin g wa t die Groepsgebiedewet or onderwys gehad het.

Veral die sko1e in die stedelike gebiede is hierdeur geraak.

Ve1e skole,

as gevolg

onrler andere

hiervan sluit.

oak di~ van die Broederkerk, moes

Baie van die geboue stann vandag

nog as 'n herinnering aan 'n era '\'13 t vir altyd tot die

verlede behoort. Alhoewel dit op Geni1dendal nLe so , n

direkte uitwerking geh2d nLe, kan die gevolge van

hierdie grootskaalse verskuiwings van families tog oak daar

\'1 a a r g e nee In w0 rd. \veens die ontwrigting wat veroarsaak is

deur die verskuiwing van gevestigde families, het diL:

clikwels tot gevolg gehac1 dat k Lnd(~rs na grootollers in

Genadendal bestlllir

huisvesting was nie.

m() e s Iv 0 r cl, () md a t cl a a r vi.. r 11 \I lIe n i e In e c r

Hie ,j:' die s Lt u as i e was en is il () g s t~ e (' d s i1 i (0 be v 0 r de r 1 i k v i.. r ! 11

hegte familleverbi1nd en is allermins hevurrlerlLk vir- goeif-~

Oi' d e en dissipline wat sekerlLk in en 1. g C~ gocie

o p v 0 e d i. n g s Ls tel:' min g e bed mI) e t 1'1 e e s .

Nieteenstaande S () III ml (, eo negaticwe aspekte waarop aEgekom is,

is aaar tog 0 0 k g e 11 0 e gsa rn e b e \v y s e g e v i. n d Ii a t (I i e s L111 b 0 1 Le s e

peerboorn Wd.t 250 j(~2r geldc deur Cr:org ~;chmLclt in r,enadendnl

geplant i.s, gebloei het en nog steeds vrugtc:, dril.

5.3 Toekomsperspektief

D1. e t e mp () r ali. teL t: s p e cl ago g i e k ontleed or heile,

ver-trek vanu:LI~ milar SkUll () 0 k n ;1 d i C' v e r 1 e d e v i, r

1 •soverre CJC vel"lec!0 nntwoorde k a n v (' r s t [. e k op dLe vrae en

die probleme Vdn die hede. l1y heskoll egter nie net die hede

en die v e r 1 e den s h (~ 1:1 n g ,- i k n ie, :n dar v e r ;J 1 () () k d Let 0 (~ k 0 ms

( P Len a a r, 1 q 8 (): <3).
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Geeneen van hLerdie tydsmodi het enLge opvoedkundige
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betekenis as verlede, herle en toekorns nie saam gesien en

bedink word nie,

Die kerk en die skoDl weet dus w8tU>.r p:1d 'luLle saamgeloop

het. H u 11 ewe e t W;l t die po sis i_ e van d; t g J, ;n a a r Iva tho u cl i e

toekoms in? Waarheen is hulle op part?

Daar is
..

vroeer in di.e hoofstllk sekere knelpunte aangerol::'l

wat in die toekoms deur die kerk en die skool. aan6espreek

sal moet word; vrae waarnp antwoorde gevinrl sal moet word.

Foute wat in die vl~rlede hegaan is, sal onder d i.e loep

g e nee m moe two r d sud a t d a a r (/ p v e r bet e r k a J1 w0 r II v i. r ':1 bet e r

toekoms. In S n
'. ~. intre(~rClr1e getit'~ld: "Die

'r 1 '.' -l • 1"emporH_lceLtspel13gog1e( h:131 hy soos vol:~ nan ten opsigte

van die mens se temporaliteitsvisie: " '1 . I 1I a v 1. n g see n IV 1 ~1 t 1 a s

come to pass he can see ahead only beCi111~5e 01' the lLgh::: that

makes present

3 ) .

in him thi_ngs already seen." ( Pie na a r, l () 8:3 :

Huidige omstanrlighede i n ag geneem, is d a a r s (~ k e r 11 i e ITl Q n d

vandag wat d i (~ toekoms m(~ t , n mate v;}n hui·wecing

tegemoet gaan nLe" Di_t geld ook vir kerk en skui)l

He e 1 wa t per S 0 () nIL k eon d e rho 11 cl (~ (' n g e s pre k k (: i s in e l: 0 p v 0 e d e r S

r.::n (Juers oor hi(~rd i.e aangeleentheid gevoer- () 111 L e probeer

\tasstel wat hlll1e siening is oar die mool1tlike toekomstige

v e n n 0 0 t s k apt 11 sse 11 k (,; r ken s k 0 0 1 .

Die per~;one wat hi.erby betrek 1 S , a Ild- en h \1 i d L ~s e

onderwysers V'.:lll Cenadendnl en K :.1. i1 fl ;, t ;-1 d , SO 111 III i.~!, f.:' waarvan

vandag selC !loofde vall skol(~ i.·s. Dir:selrde geld ook vir

o 11 e I' s met w i_ e g e s pre k keg e v 0 e r L S e 11 w ,1 t 1 ate r b ere i d was 0 111

'n vraelys i n t e v u 1, W;1 a ron d e r, ill t e r- P s sa 11 t g e 11 0 e g, 0 () k 'n

Moslem-f~milie val.
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Ongeveer ')0

is.

v rae 1 y s t e i. s LI i t g ere i k wa a r van 4 ') t e rug 0 11 t van g

132

Op die vraag waarom hulle, alhoewel hulle 'n keuse gehad

het, besluit het om 'n kerkskool en meer spesifiek 'n

Moraw-i.ese skool, by te woon, was die ant\voord sonder

nit;30ndering lint huIoue,s wou toesien dat hulle solank

rnoontlik onder dLe invLoed van die kerk hly.

Daaruit moet aEgelei word d~t die ouer gegI0 het dnt die

kerk as vennoot van die skoal geheIp het oE kan help in dLe

karakt"rvofll1Lng en geestelike ontwikkeling van sy kind. Die

hi-erdie skole

hoe gehalte.

Vein akaderTJ.lese vakke

V,) 1 g ensgehalte van onderwys in

respondente, van 'n haie

Godsdiens oorbeklerntoon was ten koste

\-"8S,

Op d i (~ vraag

aIle

of

was die Clntwoord OIlOITIWonrle nee.

op 'n

skoal

het,

verdere vfLlag of die gcdsdienstige inslilg van die

e n i g ~ b 1 j' wen d e i Tl V 1 0 e ct 0 i) h u 1 1. e vol was s e 1 e ;,ve g e h a cl

was die 8ntwoord van a1 ctie respondente hevestigend.

Op die

plek het

re8ksie

ontv3ng

vraag of

in ([ ie

verkry.

i.s, \Vas

na die re.'.:;pon(l'~nte se mening goclsdi.ens nog

hedendaagse skoolopsct Ls ./ n haLe positiewe

Al vyf en veertig van wie vraelyste terug

h <1. i c b e s 1 ish Le roo r, n ;'j ~l ID 1 i k d a t God s die n s

\Vel 'n pick heto Ongeveer 20 van die rt~sjJofldente WAS in lIu1

twintigerjar(~ cn Vdn alma 1 is 'n positLewe ant\Voord ontvang.

OJ) die laastc vraag or na hul mening die keri< vandag nog en

ver81 in d if' toekorns betrokke moet \Vces by opvocd Lng en

onderwys is baie Lnsigge\vende en bel[\ocdigende antwoorde, uLt

die kerk Sf.:' ()()gpunt~, ontvang,

en vee r t 1. g V i1 n d 1. ere S jJ 011 den t c d 1. tee n s was cl a t

11Ct gedlltwoordSlegs drie

t1 its LII L t 1 i k I~

t e r Iv y 1 t w(~ e

t a;1 k

dat onder\vys

en v\2r8ntwoorrlelikheicl

en opvo(~ding

vall di.e stililt

die

is,

in sovel-rc d i. I: d i.e verskar:Ping vCln f ;1 S i 1 i t e i. t e en
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finansiering betref, dit die plig en taak VAn die staat is.

nie van

be ski k kin g '1 i e .

finansiele bronne tot sy

betrokke moot wees en bly

met die beperkte

Maar dat die keek

hierdieword amverder- verwagdie kerk

lewer

Daar kan

diens te

en sy invloed moet laCit geld b Y die 0 In h 0 0 g 1 e i din g van die

j e u g d i :~ C 11 i1 volle vol w(-] sse [1 Ill.: i d, Lei gee n t w y r: e 1 n i e .

Uit 'n persoonlike oncterhoud wat met

voorsitter van die Streekbestuur

E e r w ~1

van die

J R Wessels,

Morawiese

Hroederkerk in

geblyk:

Suid-Afrika Wes, gevoer is, het die volgende

Luidens 'n Sinodale besluit in met betrekkLng tot

onderwysverskaffing deur dje 13roederkerk is dadr besJuit dat

omstandighede dit

geen verdere

onderneem sou

uitbreiding
1 .•war c. n L e .

<1 '.1 n skale in stedelike gebiede

nOI)dsaak,

sal skolc~ uitgefase(~r word, !ni:'.lC onder gee n 0 In S t <l n (:i ~; h e d e

dU8rtoe vcrplig wo~d nie.

sal skole gesluLt

dit deur die staat

word solank dnar 'n hehoefte hestaan of

~vat die sendingstasies hetre[, sal cl Le k.crk sy betroKkenheid

by onderwysvoorsLening e 11 die () II 1J [) e rl i n g v i1 11 S Y ki n d e r s b n i e

beslis nie prysgee nLe. Die kerk het jaar gelede

te wen maar oak om mensc te voed cot volle

s e1fs t d /} rJ tg !} e i rJ • If)' voel /7 Of!}/:/C 1£ J] O~J
'"

rJadrtoe

gerocpe.

1~ \' ;1 n g e J i (; s e 1) r 0 (~ (1 e r k c: r kBy die 11ende Sino~e

Suid-~Erika (Westelike

von di.e

St.reek) geho\\ Gel v ,1 n d ale,

i.n

P \) r t.

elizabeth, i.n September en Oktof>er 19/3;;3 is die volgendc

v 0 0 r s t. elL n g e die n C~ n in Ie: t 'n g r () 0 t me e r d e r 11 c i. II a a n v a a r :

"Ons steI vonr dat n komitee Vilfl skole i.n di.c le\{e geroep

word W3t die moo n t 1 i k h e i. d sal I)nr1.(~rsoek 0111 , n ~10 raw i e s e

kerkskool/skole oJ} sen i 0 r s C' k 0 11 J fA rev 1;J k tot s t cl fl d t e b r i 11 g
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en dat 'II integrale deel van Jj0 skoolkurriku1um ook musiek

insluit. Die komlllissie se verw)'singsraamwerk behoort die

volgende in te SI~lit: Mnatskap1ike en politieke

imp1ikasips; lewensvatbaarheid; personeel; akknrnmodasie;

10sies; kurrikulum; sport- en ontspanningsgeriewe, ens."

(Sinode Agenda, 1988).

Oit is vl?rblywend dat die keek bewus is van 1eemtes en

bereid l ::. om probll?me aal1 te spreek, vera1 met betrekking

tot op1eiding in musiek, die moontlike Gprigtin~ van

koshuise 2n 'n kurrikll1um wat voorsiening kan ;naak vLr

praktiese opleiding.

dllidelik gestel, oJ)sLpte Viin
~- 1..'-:,1

Met die

standpllnt

aannnme van hierdie

waar

voorstel

hy staan

het

ten

die kerk sy

die

opvoeding VCln sy opgroeiende jeug, beioe op primere en

sekond~re vIak, en meer as ooit tevore yael Jie kerk homself

daartoe verbind om net SOOS in die verlede baie aktieE

hetrokke te wees by opvoeding en onderwys.

Die kerk sien nie slegs 8Y roeping en betrokkcnheid by

verryking nie, In elF! r w i.1 ook 1F!l1gs

onderwys in die 11g van karaktervorming

hierdLe weg

geeste1ike

sy kinders

dellr die geloof lei tot 'n heter' heejeling vir al die kinders

van God in die land VRn hul gpboorte.

Die kerk beset sy verpligtinge en het hOI11 claartoc verbind o:n

as vennoot

bOll, steeds

van die skool 'n beter toekol11s vir sy kinders te

te sorg vir dLe geesteli.kr:, OpbOll VF!n sy lidmate

en te h e 1 p 0 III r1i e kin rl n Len eta k a el e 1f1 i e S p ;1 r a a t t () h 0 II nip,

maar hom of haar a 1 t yo t e 1 a;l t be s e f (l at 11 u 11 e kin 0 e r S v CJ n

God is en volgens di(~ \VLJ van Goo moet: lelvc.

Daar' kan met innige dank ell waarclering terug gekyk word na

die Lange jare V:lll getroue elLens wat oie kerko, in besonder

die "I() raw i c s e J3roecll~rkcrk • aan opvoeding in SuLd-Afrika
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gelewer het, en daar kan slegs gehoop word dat die kerk ook

in die toekoms met diese1fde doelgerigtheid en getrouheid

die skool s,11onderskraag in die opvoeding en \)nderwys vail

ons kinders.

Die Broederkerk het pas sy 250ste bestaansjaar in Suid

Afrika herdenk. Het die hereikLng ViIl hierdie besoildere

my1paal in sy werksaamhede het dit horn 'n guIde ge1eentheid

gebied om in retrospeksie sy ver1ede te bedink. Waar daar

e g t eraa 11 d i. eve r 1 e cl e g e d i 11 k \"r 0 r d , t r e e h e dec I' v era 1 die

toekoms ook sterk op die voorgrond. Hoe groter die verlede,

hoe groter is die uitdAging wat die toekoms aan die kerk

ste.L.

Daar word geg10 dat die kerk in opdrag van en in lli.tvoering

van die Woord van God hierdie uLtdaging sal AanVa''lr.

85

Daar word geglo dat die Hernelse Vader Wrtt tot hiertoe die

k e r k gel e i e n Lng e 11 a d e 8 e d [;.1 h e t, 0 0 k sal sur g d a t die k e r k

in di.e toekoms, ongeag watter uildagings die opvoedingstaa:{

aan tom mag steI, opgewasse vir sy taak sal wees.

Mag ouers, skoal en kerk as vennote, aanvu'1end tot mekaar,

daartoe hydra drlt as sy lede eendag voor die GenaJetroon van

Gorl verskyn, hlllle met vryrnoedlgheid !zan se: !llfier is ek en

die kinders wat God my gegee het.'~ (lIeb 2: 13).
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