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VOORWOORD

Ek ag dit 'n besondere eer om hierdie studie in

verband met 'n nasionale onderwysbeleid vir die Republiek

van Suid-Afrika onder die leiding van prof. dr. rY J. Fourie te

kon onderneem. Vir sy noukeurige vletenskaplike leiding, aka-

demiese voorligting en persoonlike aanmoediging is ek aan hom

baie dank verskuldig. Prof. Fourie se jarelange verbintenis

met onde rwyal i.ggame soos die Nasionale Adviserende Onderwys-

raad, die Federale Raad van Onderwysersverenigings en die

hoofbestuur van die Oranje-Vrystaatse Ondervzysersvereniging
,

het aan my die voorreg besorg om onder iemand te studeer wat

inderdaad die vinger op die pols van die denke van die onder-

wyspr-aktyk in ons land het.

My opregte dank aan pr cf . N.T. van Loggerenberg vir

al die ges-orekke wat ons oor hierdie studieonderwerp gevoer

het a.sook vir die aanmoedf.gLng wat van hom af uitgegaan het.

Ook aan pr of , \1.J. Richards baie dankie vir j)rikkelende ge-

dagtevrisseling, pr ak t i es e hulp en die leen van talle boeke en

artikels. Sy belangstelling was al tyd 'n aanmoediging. Ek

i s ook veel verskuldig aan prof. l'L C....:. van ,Schoor wat sy be-

sondere v er s ame.Láng van boeke en pub.Li.Ir asd es veral ten opsig-

te van die Vrystaatse Hepubliek tot my beskikking gestel het

en by wie ek tydig en ontydig om raad in verband met tegniese

versorging kon gaan aanlclop.

Tlon slotte betuig ek my erkentlikheid teenoor 'n

vorige leermeester, prof. dr. P.S. du Toit, wat by my die be-

langstelling in die Geskiedenis en Afuninistrasie van die

Onderwys gewek het.
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HOOFSTUK I

INLEIDING

1. ONDERVfYSWETGEWING VW GROOT BETEKENIS

(a) In die stryd van die verskillende v o.Iker-een nar

sies om oor hulle geestelike waardes en nasionale lewens-

filosofie te waak, besef almal dat die onderwys een van

die kragtigste wapens is. Onderwysstelsels is egter nie

strak en staties nie, maar dinamies. Dit groei saam met

In volk en is gedurig aan In ontwikkelingsproses onderhe-

wig. Trouens, dit is In produk van die evolusie van In

volk. Die nasionale karakter van onderwysstelsels word

gevolglik nie net deur die verlede met sy soms vergete

stryd bepaal nie, maar ook deur die hede met sy eise be-

treffende nuwe ideale, nuwe beskouinge en nuwe ontwikke-

1. Vgl. J.M. Crijns, W. de Hey, L.M.H. Joosten en E.
Pelosi, de Mammoetwet, pp. 18-19; S.L. Hunter, The
Scottish Educational Pl~tem, pp. 34-43; en G. Baron,
Society, Schools and Progress in England, pp. 220-
223.

ling. Dit is dan ook opmerklik dat verskeie lande die af-

gelope paar dekades ernstige aandag aan die reorganisasie

van onderwys geskenk het ..l

Ook in Suid-Afrika het nuwe tydsomstandighede

nuwe maatreëls geverg. Die politieke en staatkundige ge-

beure wat in 1961 aan Suid-Afrika volwaardige nasionale

selfstandigheid in die vorm van In eie Republiek besorg

het, stel byvoorbeeld nuwe eise aan hierdie land se onder-

wys. Daarom tree as een van die eerste groot taleena Re-



2.

publiekwording na vore die daarstelling van 'n nasionale

onderwysbeleid en die nodige masjinerie om dit uit te

voer sodat die onden-zys wat 'n saak van groot nasionale

belang is, tot sy reg kom. Die federale onde~v'ysbenade-

ring van 1910 waarin die provinsies outonome gesag oor

gedeeltes van die onderwys ontvang het, maak nou plek vir

'n nasionale onderwysbenadering waarin elke bevolkings-

groep volle geleentheid moet ontvang om ooreenkomstig sy

eie lewens- en wêreldbeskouing tot nasionale ontplooiing

te kom. Dit is op hierdie ontwikkelingsweg dat Suid-Afri-

ka reeds binne vyf jaar na Republiekwording BYbelangrik-

ste jaar op onderwysgebied betree.

(b) Gedurende Februarie 1967 is drie Onderwyswette

van groot nasionale belang deur die Parlement van die Re-

publiek van Suid-Afrika goedgekeur: Wet nr. 39 - die Wet

op die Nasionale Onderwysbeleid, Wet nr. 40 - die Wet op

Gevorderde Tegniese Ond erwys en Wet nr. 41 - die Wet op

Onderwysdienste.
I'

Die drie Wette wat betrekking op die on-
.,

derwys vir blankes het-'-, is deur senator J. de Klerk,

Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap aangekondig as

die drie hoekstene waarop Suid-Afrika in die toekoms sy

onderwysstelsel vir blrolices sal bou en ons land bekend sal

staan "as een van die mees moderne Westerse nasies wat be-

tref die hele beplanning van ons onderwys en die sake van

die toekoms. ,,2 In hierdie verband is Wet nr. 39 van heel

besondere bet ekenl s , Dithet aan Suid-Afrika 'n násionale

1. Ander nasionale onderw,yswetgewing reël
~l~~~n van die verskillende nie-blanke bevolkings~
gr.oepe se onderwys afsonderlik op 1 n nasionale .
grondslag. .

2. Rep. van S.-A. ~ ,;gep~~t.~evan_Aie VoJ-ksraad (hierna
Hansard genO~a)9 15 Februarie 1967, kol. 1396.



derwys aandui. Hiermee is veel gesê:
,

dis 'n appel tot

•

onderwysbeleid gegee en is die wet wat deur die geslagte

wat kom as die ,)vIagnaCarta" van die onderwys in Suid~Af-

rika beskou sal word. I

Hierdie gebeurtenis word dan klaarblyklik as

van so 'n groot nasionale belang geag dat dit die aanvang

van "n nuwe era in die geskiedenis van hierdie land se on-

die verlede sowel as die toekoms van die onderwys in hier-

die land. Dit noop tot In histories-prinsipiële besinning

in die lig van die grootsheid van die gebeure.

2. DIE PROBLEDJI IN. VERBAND MET DIE ONTWIKKELING VAN

'n GRONDWETLOSE ONDERWYSB:8LI:ID EN 'n VERn:~ELDE

ONDJ:illVIT SBEHEER

(a) Grondwetlose onderwysbelei~

'n Land se grondwet moet vir In nasionale onder-

wysbeleid voorsiening maak. Daarsonder is die onderwys

beginselloos en koersloos en kan daar nie van doeltreffen-

de funksionering en koordinering sprake wees nie. Nou is

dit egter opvallend dat die Suid-Afrika-Wet van 1910 nie

In enkele woord oor 'n nasionale onde~¥'ysbeleid meld nie

en hierdie belangrike nasionale aangeleentheid gevolglik

niemand se verantwoordelikheid gemaak het nie. Dié

grondwetloosheid het aanleiding gegee tot 'n dilemma waar-

in Suid-Afrikaanse onderwys baie jare lank verkeer het.

So byvoorbeeld kon geen onderwysinstansie optree toe die

uitbreiding van beroepsonderwys op middelbare vlak 'n

landswye beplanning en koordinering noodsaaklik gemaak

het nie. Selfs nie die provinsiale administrasies, of

l~ Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 23 Februarie 1967,
kol. 1903.
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die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap of die Eer-

ste Minister kon daaroor aangespreek word nie. Die lands-

wette het nie vir die verteenwoordigers van die volk in

,die Parlement voorsiening gemaak om besprekings te voer

en beslui te te neem oor onderwysaangeleenthede wat deur

die provinsies beheer is nie. Omdat die geheel van die

land se onderwys nooit in die hoogste vergadersale in oën-

skou geneem kon word nie? het 'n nasionale perspektief ten

opsigte van die onderwys baie jare lank uitgebly.l

Die afwesigheid van 'n nasionale onderwysbeleid

het die onderwys hier te lande jare lank koersloos laat

verloop. Geen besondere poging kon op nasionale grondslag
"

aangewend word om die volk se ideale vir die onderwys in

die lig van hulle lewens- en wêreldbeskouing te vettolk

en te implementeer nie. In die beplanning en organisasie
:.

van die onderwys is weinig of geen aandag aan prinkipiële

en opvoedkundige grondslae gegee nie; meestal was 4it fi-
2nansiële faktore wat deurslag gegee het. Die ged~te dat

die onderwysbeleid voorsiening moet maak vir 'n verskei-

denheid van groeperings van volksgemeenskappe maar'.'oorspan

deur die perspektief van die nasie, het totaal ontbreek.

Die aanvaarding van Wet nr. 39 van 1967 het egter J?arle-

mentêre wetgewing op die wetboek geplaas wat aan hierdie

toestand 'n einde gebring het en wat aan Suid-Afri~a sy

eerste nasionale onderwysbeleid besorg het.

1. Vgl. Die Skoolbl ad, "Die Dilemma van Onderwys Ln
Suid-Afrika gedurende die laaste 15 jaar", Januarie
1962, p. 2; en Memorandum insake die behoefte aan
'n.Uni ale OnderwysbeleiSi en die~beein2...i..i:l.Il_g_·_,!_'¥ld~_g
hU1dige stelsel van verdeelde beheer t.o.v. mid~l-
bare onder'!£y'§',opgestel deur die Interkërklike ;
Komitee ven die Hollands-Afrikaanse Kerke van Suid-
.A:frika,p. 27. ;

2. Unie van S.-A., Verf~llagvan die Kommi ssie in sake
Tegniese en Beroepson~erwys (U.Go 657ï948j, p. 275.
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(b) Verdeelde onderwysbeheer

Onderwysbeleid word deur In stelsel van onder-

wysbeheer in die pr ak tyk beplan en geïmplementeer. Nasie-

nale onderwysbeheer het gevolglik te doen met die wetlike,

administratiewe en organisatoriese aspekte van iie onder-

wys. Dit verskaf die nodige onderwysfasiliteite.l Vol-

gens die Verslag van die Transvaalse Oorsese sending in

verband met Grondwetlike beheer oor die onderwys word In

land se onderwys beheer deur "die instansie aan wie in

die land se konstitusie die reg toegesê word om oor die

onderwys wetgewing aan te neem.1I2 Hiervolgens is openbare

skole uitsluitlik staatsbeheerde inrigtings, hetsy pro-

vinsiaal of nasionaal.

Die uiterste vorm van staatsbeheer oor skole is

wanneer al die gesag in die hande van die staat of In po-

litieke party gesentraliseer word en absolute uniformi-

tei t ten opsigte van alle onderwysaangeleenthede intree.

Dit is In tipe onderwysbeheer wat veral in totalitêre
,

state gewild is, hoewel die onderwysstelselook in lande

soos Frankryk toegepas is. Hierteenoor staan algehele de-

sentralisasie wat onderwysbeheer in die hande van plaas-

like instansies of gemeenskappe plaas en tot verskeiden-

heid en selfs uiteenlopendheid in die onderveys aanleiding

gee. Gedesentraliseerde onderwysbeheer gaan altyd hand

aan hand met die erkenning en implementering van die demo-

1. Vgl. D.H, Cilliers, Onderwysbeleid en -beheer in
Suid-Afrika 1910-1960, p , 3; G.J .B. Haasbroek en
R.F. Crowther, Sep.tral.een_J2_l8.-..ê:..~_l.ike_"peh~_eroor die
onde~ in enke]-e oorsese lande ~et _Y_E?.FW'y's:!-_J:};gna die,
beheep oor die onderY{;y§in die Republiek van Suid!'""
Afrilfa, Nasionale Buro vir Opvoedkundige en MaatSkap-
like Navorsing, Navorsingsreeks nr. 55, p.3 •.

2. Tv1., Onderwysdepartement, Versl§& vap~ sendipg na
QQ!§ese lande, 1965, dl. I, p. Il).
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kratiese beginsel in die onderwys. Die onderwysstelsels

van die Verenigde State van Amerika en Engeland is goeie

voorbeelde hiervan.l

Onderwys, veral tot aan die einde van die mid-

delbare skool, word opvoedkundig en organisatories egter

ook as 'n ondeelbare geheel beskou.2 Die verdeling hier-

van om sodoende gedeeltes aan verskillende instansies toe

te vertrou, hou ernstige gevare in vir die verwesenliking

van belangrike opvoedkundige grondslae. 'n Verskeidenheid

van beheerinstansies wat namens bepaalde gewestelike oorde

outonome gesag oor dieselfde gedeeltes van die onderwys

het, is ook nie bevorderlik vir die erkenning van nasiona-

le en volksideale betreffende opvoeding en onderwys nie,

veral as die nodige koo~inering ontbreek. In 'n stelsel

waarin 'n verskeidenheid instansies die onderwys beheer,

moet doeltreffende koordinasie van die verskeidenheid op

nasionale vlak as 'n dwingende vereiste beskou word.

Juis in hierdie verband is daar egter ernstige

aanklagte teen ons onderwys sedert Uniewording ingebring.

Sonder die bestaan van enige noemenswaardige koordineren-

de masjinerie is aan die vier provinsiale administrasies

outonome gesag oor die ondervzys tot op middelbare vlak

gegee, en 'n vyfde onderwysdepartement is later ook met

middelbare onderwys belas toe beroepsonderwys op middel-

bare vlak onder die gesag van die destydse Unie-Onderwys-

-
1. Vgl. Tv1., Onderwysdepartement, Verslê:& van II]. sen-

ding,na oorsese lande, 1965, dl. I, pp. 18, 32;
O.V.S., Onderwysdepartement, Rapport van 'n Oorsese
Send~n_g_oor Gedif'ferensieerde Middelbare Onderwys,
1963, p. 16; Haasbroek en Crowther, op. cit.7 pp.
5-11, 37-41; Kandel, The new era in Education, pp.
1~9r-125, 153, 174; en N. Hans, 90ID.E_aJ;'aj;iveEduc_C£:
t1on, pp. 254L 273, 290.

2. vgr.- P. S. du 1.'oit, Opvoedkundige Studies, p , 163.
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departement geplaas is.
,

Die verdeling en versnippering

van onderwysbeheer in Suid-Afrika het tot ernstige gebre-

ke in die onderwys aanleiding gegee; trouens dit het die
1onderwys in die geheel ernstig gestrem en benadeel.

Hierdie nadele word breedvoerig deur talle onderwyskom-
,

missies, soos die onder die voorsitterskap van Jagger

(1916), Hofmeyr (1924), De Villiers (1948), Pretorius

(1951) en Kotzee (1965) uiteengesit en sal gevolglik in

hierdie studie nie volledig bespreek word nie. Eers na

die aanvaarding van Wette 41 en 39 van 1967 leon In begin

gemaak word met die opheffing van verdeelde beheer oor

die onderwys. In hierdie wette word beginsels soos die

eenheid van skoolonderwys op In provinsiale grondslag met

interprovinsiale leo·ordinasieen medeseggenskap deur ouers

en onderwyserskorps as die grondslag van toekomstige on-

derveysbeheer in Suid-Afrika aangedui.

3. DIE PROBLEMATIEK IN VERBAND M)~T DIE HEORG.AN.l~ASIE

V 1ili DIE ONn::~R'vVYS OP NASIONALE GROND_~LAG

Reorganisasiepogings op onderwysgebied toon eg-

ter In verskeidenheid van gemeenskaplike probleme waar-

voor daar vandag veral in die Westerse lande In oplossing

gesoek word. Daar is byvoorbeeld die konsekwente,'erken-
"

ning van die demokratiese beginsel in die onderwys, die

beplanning van In nasionale stelsel van gediffere~sieerde

onderwys wat aan ~aal gelyke opvoedingsgeleenthede vol-

gens aanleg bied, die verlenging van skoolplig, dte voor-

siening in die mannekragpehoeftes van die land en so meer,

1. Vgl. Unie van S.-A., Verslag van die Kommissie' in
sake Te~iese en BeroëpSOnder~s (U.G. 6571948),
P.S. du oit, op. cit., ppo 161-166.
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skryf dat "the major influences affecting the character of

maar daar is veral ook die belangrike faktor van die kul-

turele agtergrond en lewensbeskouing van die volk. In

hierdie verband sê Kandel dat "the important fact that

stands out is that national systems of education today

constitute more than ever experimental laboratories deal-

ing with similar problems, to the solution of which tra-

ditional cultural backgrounds and current political and

social aims as well as economic forces will contribute

more than any universal theory of educ ation. "lOok Cramer

en Browne beklemtoon hierdie bel~~grike faktor wanneer hul

national systems of education today may be grouped under

seven headings: 1. Sense of national unity 2. General

economic situation 3. Basic beliefs and traditions, in-

eluding religious and cultural heritage 4. Status of pro-

gressive educational thought 5. Language problems 6.

Political background: communism, fascism, democracy

7. Attitude toward international cooperation and under-

standing. ,,2 Elke land moet gevolglik die oplossing vir sy

onderwysprobleme soek in In stelsel wat by sy eie land se

omstandighede aanpas en sodoende uniek en nasionaal van

aard en karakter is.

Onderwysreorganisasie in Suid-Afrika moet der-

halwe in die eerste plek die uitbouing van In eie Suid-

Afrikaanse onderwysstelsel ten doel stel wat voorsiening

sal maak vir die nodige eenheid sonder om die veelheid en

verskeidenheid van byvoorbeeld taal-en geloofsgroeperings

te negeer en wat oor In sentrale gesag beskik om die breë

1. I.L. Kandel, The new era in Bducation, p. 8.
2. J.F. Cramer en G.S. Browne? Contaaporary Education,

p. 5.
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beginsels en riglyne van die onderwys, die nasionale on-
,

derwysbeleid, neer te lê en om die beleid af te dwing.

Binne die stelsel kan die gesag dan gedelegeer word om

vir In v erslcet.denhei d in die praktiese nastrewing van

die nasionale doel voorsiening te maak; maar die nasiona-

le stelsel sal veral ook rekening moet hou met die tradi-

sies, historiese verlede, taal, kultuur, volksdenke, as-

pirasies en volkseie atmosfeer van die verskillende volks-

gemeenskappe, asook die nasionale perspektief van die na-

sie.l In die memorandum wat Bingle namens die Potchef-

stroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys aan

die IIGekoseKomitee oor die onderwerp van die Wetsontwerp

op die Nasionale Onder-wys-cadváearaad" v oorge.Lêhet, word

dit beklemtoon dat "alle wetenskaplikes op die gebied

van die Vergelykende Opvoedkunde dit reeds lankal eens

is dat 'n land se onder-wyss'te.Lse'Inet so I n eie kul tuur-

produk as sy letterkunde en sy kuns is - dit lê diep in

al die ankers van die volk verweefg Sy •••••• nasionali-

teit, sy godsdiens, sy lewens- en wêreldbeskouing, ens.,,2

Die nasionale onderwysbeleid dui die breë rig-

ting en koers van I n land se onderwys aan. Daarin word
.. "

die ideale vir die nasionale onderwy sste.lse'Lgeformuleer.

"n Nasionale ondcrwy sbeLei d gaan gevolglik oor -d i e "breë

beginsels en riglyne, die koersbepalende grondslae van

1. N.T. van Loggerenberg en A.J.C. Jooste, Verantwoorde-
like Opvo~ding, pp. 328-329.

2. Rep. van S.-A., Verslgg van die Gekose Komitee oor
die qnderwerp van d~~ ~etsontwerp o~ di~_ji~?l.g~ale
onder~s-adviesraad (G.K. 5-1962), p. 134.
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die onderwysbeleid van In land as "gewoonlik lewens- en

wêreldbeskoulik gefundeer en geïnspireerd, maar meestal

op grond van die heersende politiek en finansiële toe-

stand beplan ...... In teorie is dit die vrug van die

opvoedingsbesinninge van 'n volk en in die praktyk is

dit die kompromie wat getref word tussen die politieke

heersers, die finansies tot hulle beskikking en die ge-

noemde opvoedingsdoelstellings.,,2

Omdat In nasionale onderwysbeleid op grond van

In bepaalde lewens- en wêreldbeskouing geformuleer en ge-

implementeer word, is dit belangrik dat die volksideale

in hierdie verband reg vertolk word. In Suid-Afrika was

dit baie j are lank die behoefte om die verband tussen

teorie en praktyk nouer te trek. In hierdie verband wys

Ruperti daarop dat lifilosofiese grondslae en middellike

praktiese implikasies te dikwels geïgnoreer en op orunid-

dellike doelmatigheid gekonsentreerll3 word. tn Grondige

ondersoek in die lig van filosofiese grondslae en die his-

toriese agtergrond van die Suid-Afrikaanse onderwys is ge-

volglik dringend en gedurig nodig ten opsigte van elk van

1. Vgl. D.H. Cilliers, Onderwysbeleid en.-beheer in
Suid-Afrilca 1910-1960., p. 3; Aanvullende Toeligt~ng
by deel III van die Memorandum insak~ 'n Uniale On-
derwysbeleid en die v~rdeelde beheer ten opsigte
van middelbare onderv~, opgestel deur die Inter-
kerklike Karnitee van die Hollands-Afrikaanse Kerke
van S.-A., pp. 2, 6, en P.1W.Robbertse, IIOnderwys-
beplanning om in die Behoeftes van die Volkshuis-
houding te Voorsien" in Onderwysblad, November 1965 t

p , 353.
2. F. J. Potgieter, Skool- en Klasorganisasie , pp. 11-12.
3. R .M. Ruperti, ;r tn Paar aspektë van sekond1;re onder-

wys in die Verenigde state van .Amerika" in Txdskrif
vir Geestesw~tensk~, Maart 1966, p , 18.
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die tien ondervzysbeginsels soos deur Wet nr. 39 van 1967

neergelê.

4. TAAKBEPALING, TERREINAFB.AIC8NING EN BEGRENSING VAN

DIE ONE.illSOEK

In die Onderwyswetgewing van 1967 is saamgevat

daardie onderwysbeginsels waarop Suid-Afrika in die toe-

koms sy nasionale onderwysbeleid vir blanke onderwys moet

bou. Omdat Suid-Afrikaanse wetgewing as gevolg van die

verskeidenheid van blanke bevolkingsgroepe slegs die breë

riglyne en beginsels vir so In nasionale onderwysbeleid

kan aantoon, word dit egter die taak van opvoedkundiges

om verder oor die agtergrond9 implikasies en implemente-
,

ring van die onderwysbeginsels te besin. Die groot uitda-

ging wat gevolglik aan Suid-Afrikaanse opvoedkundiges ge-

stel word, is om die nasionale onderwysbeleid en nasionale

onderwysbeheer van die Republiek se nasionale onderwysstel-

sel vir blankes so te beplan en te implementeer dat dit

by die verlede aansluiting vind, dat dit in die lewens- en

wêreldbeskouing van albei blanke bevolkingsgroepe gefun-

deer is en dat dit met die eise en invloede van die moder-

ne tyd rekening hou.

Die drie Onderwyswette spreek dan op 'n ondub-

belsinnige wyse tot die Opvoedkunde as vakwetenskap. Vir

diegene wat hulle met die Admf.n'lstrasde van die Onderwys

en die beplanning van 'n eie nasionale onde~vysstelsel

vir die Republiek van Suid-Afrika besig hou, wag daar by-

voorbeeld die implementering van die neergelegde tien on-

derwysbeginsels van die nasionale onderwysbeleid in 'n

nuwe eenheidsbedeling volgens In duidelik neergelegde en

prinsipieel-gefundeerde nasionale onderwysbeleid wat met-
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een rekening moet hou met 'n histories-geworde landspa-

troon soos later vollediger sal blyk. Tot die wysgerige

pedagogiek kom die beroep om die prinsipiële riglyne aan

te toon waaraan verdere onderwyswetgewing en -beplanning

in Suid-Afrika moet voldoen sodat dit opvoedkundig verant-

woord kan word en ook by die lewens- en wêreldbeskouings

van die bevolkingsgroepe kan aansluit. 'n Studie van

hierdie wette gesien as 'n produk van die historiese ge-

beure sedert J an van Riebeeck se volksplanting in 1652

kan opvoedkundiges help om die historiese perspektief van

onderwysgebeure duideliker aan te toon. Genoeg om te be-

klemtoon dat die promulgering van die drie Onderwyswette

belangrike studiemateria8~ in die hande van opvoedlrundi-

ges plaas, veral vir diegene wat in die hervorming en toe·-

komstige beplanning van Suid-Afrika se onderwysstelsel op

'n nasionale grondslag belang stel.

In die lig hiervan word hierdie studie onderneem

met toespitsing op die volgende belangrike beginsels wat

in die Wet op Nasionale Onderwysbeleid (Wet nr. 39 van

1967) beliggaam is~ die Christelike beginsel, die nasio-

nale beginsel, die beginsel van onderrig deur medium van

die moedertaal en die beginsel van mede.seggenskap van

ouers ten opsigte van ondervzysbeheer. In terme van die

Wet word hierdie studie ook vanselfsprekend beperk tot

die onderwys van blankes tot op middelbare vlak.

Die hede kan egter nie by homself begin nie.

Trouens, die hede en die toekoms lê albei in die verlede

ingebed en vloei regstreeks daaruit. Daarom sal daar ge-

poog word om op die prinsipiële grondslag van die verlede

die eise van die nuwe tyd te bepaal en om die filosofiese

agtergrond van die volksdenke as rigsnoer te respekteer.
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H 0 0 F S TUK II

DIE FILOSOFIESE ONDERBOU EN AGTERGRONDPROBL~~ATIfl{

TEN OPSIGT:E: VAN ' n P MR BELANGRIKE BEGINSELS IN VER-

BAWD MET 'n NASIONALE ONDERWYSBELEID IN SUID-AFRIKA

1. 0 R I ë N TER ING

Omdat die Wet op Nasionale Onderwysbeleid (Wet

nr. 39) van 1967 op alle blanke bevolkingsgroepe van

Suid-Afrika wie se kinders openbare skole besoek, van toe-

passing is en 'n nasionale onderwysstelsel nie los te maak

is van die filosofiese agtergrond en problematiek wat ten

grondslag van die denke van 'n volk lê nie, sal daar in

hierdie hoofstuk In poging aangewend word om daardie fun-

damentele beginsels van die denkrigtings wat deur die eeu=

heen as die geestelike erfenis van die Suid-Afrikaanse be-

volking na vore gekom het en op 'n nasionale onderwysbe-

leid betrekking het, na vore te bring.

Hierin lê daar vir die Suid-Afrikaanse opvoed-

kundige egter 'n groot problematiek opgesluit, want nie

alle blankes wat hulle in Suid-Afrika kom vestig het? het

'n gemeenskaplike afkoms, taal, tradisie en lewensbeskou-

ing gehad nie. Tv1aarnog meer: die twee hoofstrome waar-

uit die afsonderlike Afrikaanssprekende en Engelssprekende

bevolkingsgroepe - elk met sy eie karru~ter - spruit, het

maar slegs In ander halwe eeu van gemeenskaplike verlede

waarvan die grootste gedeelte ook nog 'n hewige onderlinge

stryd om beginsels was. In Suid-Afrika is daar derhalwe

nog nie een volk nie, maar slegs In Suid-Afrikaanse nasie
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Van In sterk strewe na nasionale eenheid met die volle

behoud van eie identiteit, eie taal, eie godsdiens, eie

sedes en eie tradisies van elke bevolkingsgroep, is daar

egter wel sprake.2

Oor die gedagte of daar alreeds 'n sterk Suid-

Afrikaanse kultuur (waarbyonderwys ook inbegrepe is) be-

staan, skrywo A.P. Treurnicht: "Ons kan alleen maar in

baie vae tenne van 'n Suid-Afrikaanse kultuur praat en

dan moet ons dit spesifiseer en verduidelik in die lig

van wat ons gesamentlik raak. ,,3 Sonder om te kenne te

wil gee dat almal wat hulle in Suid-Afrika komvestig he+,

slegs een van twee geestesrigtings verteenwoordig of dat

die keuse van 'n lewens- en wêreldbeskouing deur 'n beson-

dere spreektaal bepaal word, kan gesê word dat, in oor-

sprong en geskiedenis die Calvinisme die wortel van die

Afrikaner se volksbestaan4 is en dat die tradisionele An-

gel-Saksiese denke van die Engelssprekendes hier tot ander

bane herlei kan word.

Hierdie dualistiese volkskaraktertrek of kultuu~

patroon maak nie noodwendig die daarstelling van 'n prin-

1. Vgl. P. J. Meyer, "Die nasionale grondbeginsels van
die opvoeding en onderwys in Suid-Afrika, meer be-
paald ten opsigte van die Afrikanerj eug" in onge-
pub.Lá seerde referaat nr. 3( a) van Volkskongres vir
Opvoeding en Onderwys, 29 September tot 2 Oktober
1969, pp. 12-13; A.G. Coetsee, "Nasionalisme as
Wesensfaktor by die bepaling van Onderwysstelsels"
in Koers, Januarie/Februarie 1966, p. 323; en
C.F.G. Gunter, Opvoedingsfilosofieë, p. 408.

2. Vgl. Beleidsverklaring deur die Eerste Minister oor
volkseenheid in die parlement op 2.2 April 1969.

3. Hoofstad, "Politieke Per-apek'ti.ef v , 28 Maart 1969.
4. Vgl. H.B. Thom, "Ons historiese vorming" in Die Waar-

des van die Afrik~, pp. 27-32; H.G. Stoker, Oor-
sprong en Rigting, dl. It pp. 328-329; P.J. Meyer,
Die Afrikaner, pp. 26-28; en W.J. de Klelk, Die Cal-
vinisme in 'n neutedop (StUdiestuk 36. Instituut
vir bevordering van Calvinisme, P. U. vir C.H.O.), p, 1.
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sipieel gefundeerde nasionale onderwysstelsel vir Suid-

Afrika met 'n nasionale onderwysbeleid onmoontlik nie.

Veral nie as daar algemene beginsels aangedui kan word

wat, ten spyte van die eie inhoud wat elke bevolkings-

groep daaraan gee, aan albei gemeenskaplik is nie. Daar-

by sal dit nodig wees omin alle beleidswetgewing in ver-

band met die onderwys met twee belangrike faktore reke-

ning te hou, naamlik die rigtingbepalende lewensbeskou-

like grondslag van die meerderheid van die blanke bevol-

king in Suid-Afrika, en die kwessie van die aanvaarbaar-

heid vir alle blanke bevolkingsgroepe - ook vir dié wat

hul besondere lewensbeskoulike eise daarin moet bevredig.

Ten opsigte van eersgenoemde moet die volgende

opmerking van A.L. Behr betekenisvol wees vir alle opvoed-

kundige beplanning vir Sui d-Afrika: "a seventeenth

century Prostestant religion with a strongly Calvinistic

trend became powerfully embedded into the web and woof of

South African life, and continues to thi s very day to in-

fluence the pattern of living, the morals and the think-

ing of the majority of0the White population of this coun-

try. "I By hierdie uitgangspunt sal derhalwe begin moet

word vir 'n verantwoordbare ontleding van die lewensbe-

skoulike onderbou van alle nasionale onderwyswetgewing,
,

ook die wat betrekking het op onderwysbeheer waarvan die

Calvinistiese en tradisionele Angel-Saksiese denkrigtings

in Suid-Afrika vanuit hul eie prinsipiële. vertrekpunte In

besondere plek aan alle instansies wat met die onderwys

gemoeid is, wil toesê.

1. A.L. Behr en R.G. lV~aC'Milli~n} Education in South
Africa, p , 2.



2. GRONDLIGGENDE CALVINISTIESE BEGINSELS VIR ONDERWYS-

BEHEm

Om oor die funksionering van die verskillende

gesagsinstansies - staat, ouers, onderwysprofessie en

kerk - wat by die beheer van die onderwys belang het, van-

uit Calvinistiese standpunt te besin, is dit nodig om al-

lereers die grondliggende beginsels van soewereiniteit in

eie kring en kosmiese eenheid as primêre Calvinistiese

prinsipes van naderby te beskou.

(a) Die soewereiniteit in eie kring van ges~struk-

ture

Alle besinning vanuit Calvinistiese standpunt

soos ook dié oor die gesag van samelewingskringe en kul-

tuurkringe, moet vertrek vanuit die skriftuurlike grond-

waarheid dat alle dinge uit, deur en tot God isl, omdat

dit vir die Calvinis die fundamentele en universele lewens-

beginsel bly. Hieruit spruit vir hom die beginsel dat God

Drie-enig die Absolute en Selfgenoegsame is; dat die ganse

skepping wat uit Hom ontstaan het en aan Hom behoort, aan

Sy volstrekte soewereine gesag onderworpe is vir welke

doel God dan ook die wetsorde vir sy hele skepping en vir

alle dinge hulonderskeie ordinansies gestel het.2

Vir die Calvinis het God nie net die kosmos be-

1. Romeine Il vers 36.
2. Vgl. A. Kuyper, Antirevolutjonaire Staat;kunde, dl.

I, pp. 261-266; J.M. Spier, Inleiding.Jn de ,YVijs-
1?.~geerteder Vlets:idee,pp. 38-39, 52-55;H.G. Sto-
ker, Die Stryd om die Ordes, pp. 220-221; J. Chris
Coetzee, Inleiding tot di.eAlgemene Teoretiese £p-
voedkunde, pp. 84-85; en J.J. Fourie, "Prinsipiele
toeligting in verband met die samewerking tussen
huis en skool in die ouer-onderwysersvereniging" in
Die Skoolblad, Maart 1968, p. 10.
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grens en aan Sy wetsorde onderwerp nie, maar ook tn ryke

verskeidenheid daaraan gegee toe Hy dit in radikale ver-

skeidenheid geskape het. So is daar dan die verskeiden-
,

heid van stof, plant, dier en mens en die van die verskil-

lende volkere, nasies en tale, elk met In eie bestemming

en doel. Vanuit die verskeidenheid wat in die samelewing

gegee is, spruit die verskillende samelewingsverbandel

waarvan die huis, die skool, die kerk en die staat vir

hierdie studie van besondere betekenis is.

Elke mens , kultuurverband, samelewingsverband,

j a, die ganse verskeidenheid, ontvang sy roeping en taak

van God en is in die uitvoering daarvan aan God verant-

woording verSkuldig. So ontleen almal ook hulle norme en

beginsels van God sodat alle samelewingsverbande soos ook

die huis, skool, staat en kerk In eie aard en karakter

asook tn besondere taak en eiesoortige gesag besit waar-

volgens hulle as gesagstrukture kan optree. Elkeen moet

egter die ander se mondigheid en gesag op eie terrein er-

ken en eerbiedig. Die verskeidenheid is derhalwe formeel

gelykwaardig; geen menslike verband mag geheel en al aan

die ander ondergeskik gestel word nie, omdat In absolute

soewereiniteit slegs in vertikale verband denkbaar is en

daar op horisontale kosmiese vlak nie In uiteindelike

hoogste verband is nie.

Die Calvinis beskou die verskeidenheid in die

1. Vgl. H.G. Stoker? Oors~rong en Rigting, dl. It
pp. 44-53.

heelal as van transendente oorsprong en komende van God.

Daarom is dit vir hom In onderling onherleibare verskei-

denheid wat geërbiedig moet word en nie gerelativeer of
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t t' t d' 1weg ge eore ~seer moe wor nle.

Hierui t spruit die baie belangrike beginsel van

eiewetlikheid of soewereiniteit in eie kring waarvolgens

elke lewensverband in radikale verskeidenheid In "uniek-

soortige eenheidH met tn "eie struktuur" vorm en In eie

selfstandigheid (mondigheid) "tn bepaalde eie aard en eie

roepingil of 'n eie soewereini teit ontvang om volgens sy

eie wetmatighede in sy eie kring oor sy eie sake te be-

l, 2s aa,

Dis egter belangrik om daarop te let dat die

soewereiniteit van die menslike verbande en mondigheid

van die indiwidu tn afgeleide soewereiniteit is wat van

God ontvang word en waaroor daar aan Hom verantwoording

verskuldig is. Dit word ook relatief gemaak deur die

grense van die eie kring waarbinne dit alleen geldig is.

Geen samelewingsverband het die reg om op selfgenoegsaam-

heid aanspraruc te maak nie, want absolute soewereiniteit

is slegs in God geleë. So beklemtoon Kuyper dat God se

oorspronklike soewereiniteit altyd die absolute bly wan-

neer hy skrywe: "In de tweede plaats heeft overdracht

1. Vgl. H.G. Stoker, "Die eenheid van die wetenskap.
In Ensiklopediese besinning" in S.A • .Akademie.
Referate gelewer op algemene vergadering, 1967,
nr. 3, p. 126. .

2. Vgl. Spier, op. cit., pp. 52-54-; Stoker, Die Stryd
om die Ordes, p , -229; en J.J. Fourie, "Prinsipiële
toeligting in verband met die samewerking tussen
huis en skool in die ouer-onderwysersvereniging" in
Die Skoolblad, Maart 1968, p. lO.

van souvereiniteit nooit anders dan in beperkten zin

plaats, en deze overdracht houdt nooitin, dat God haar

nu loslaat, opdat de mensch ze eigenmachtig zou uitoefenen.

Ook bij overdracht blijft de Souvereiniteit in God rusten

en de mensch doet slechts dienst als zijn orgaan of inst~
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ment. Maar tewens in de derde plaats is de souvereini-

teit, die bij overdracht door menschen wordt uitgeoefend,

gesplitst. Ze spreidt zich uit over velerlei en onder-

scheiden terrein, en draagt op elk dezer terreinen een

ander karakter. Er is het terrein van het Gezin, er is

die kosmiese wette en norme moet derhalwe van die oor-

spronklike soewereiniteit van God onderskei word.

Geen samelewingsverband mag sy bevoegdheidsfeer

ten opsigte van sy eie interne aangeleenthede van "n an-

der verband aflei nie, maar moet dit in sy eie Godgegewe

karakter soek. Oor die elewetlikheid wat elke samele-

[
r

wingsverband van God ontvang soos dit in "n direkte ver-

band met elkeen se roeping staan, het geen ander menslike

verband seggenskap nie. Geeneen mag ook sy grense sonder

meer verbreed of inkort of die grense van tn ander lewens-

verband voorskryf of verander nie. Wanneer Dooyeweerd

oor die "sphere-sovereignty" van die "modal spheres" skry-

we, sê:by dat "every modal as.pect of temporal reality has

its proper sphere of laws, irreducible to those of other

modal aspects, and in this sense it is sovereign in.itB

own orbit, because of its irreducible modality of meanin~."

As aanvaar word dat die hooffunksie van die ge-

sagsterrein van die staat regsvorming en regshandhawing

is, dat die kerk oor die godsdienstige bel~enis en lei-

ding moet beslis en die skool op sy beurt onderwys as

hooftaak ontvang, beteken die soewereiniteitsbeginsel dat

hierdie verbande ten opsigte van hierdie aangeleenthede

1. A. Kuyper, Antirevolutionaire ~taatkunde, dl. I,
p. 265.

2. H. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought,
dl. I, p. 102. (JEiekursivering).
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eiewetlik is, maar in hulle doen en late aan die absolute

soewereiniteit van God onderworpe is en die waarheid en

wil van die Skepper moet gehoorsaam. Geeneen mag die an-

der oorheers of strem in die vervulling van sy roeping

nie. Die kerk, staat, huis - ook al, die ander verbande

is nie geroepe om iets anders te wees as wat hulle is nie.

Die een mag die ander nie in sy roepingsvervulling ver-

vang nie en almal moet mekaar se selfstandigheid, vryheid,

verantwoordelikheid, spesifieke struktuur, taak en roeping

respekteer. Daarom kon Spier ook na die soewereiniteits-
_"

beginsel vervrys as "een van de grondpijlers, waarop de

calvini stische wi jsbegeerte rust. ,,1

(b) Die vervlegtheid van gesagstr:llit_u...~

Hoe skerper daar tussen die verskeidenheid in

die kosmos onderskei word, hoe duideliker blyk tn onder-

linge ineengevlegtheid. Ditkan ook nie anders nie omdat

God die radikale verskeidenheid samehangend geskape het.

Trouens, die hele skepping is In eenheid en die ryke ver-

skeidenheid wat God daarin gelê het, word deur In mekaar-

veronderstellende enkaptiese vervlegtingsverbend tot In

kosmiese eenheid saamgebind.2 Daar is derhalwe tn intie-

me ineengeweefdheid wat hulle van mekaar afhanklik maak.

Die een kan nie sonder die hulp en aanvulling van die an-

der sy roeping ten volle vervul nie. Die menslike ver-

bande kan derhalwe nie van mekaar geïsoleer word nie. Al-

1. Spier, op. cit., p. 53.
2. Vgl. H.G. Stoker, Die Stryd om dt~Qrdes, pp. 222-

235; Spier, op. cit., pp. 55, 104-107; J. Chris
Coetzee, Die Inleiding tot die Algemene Teoretie-
se Opvoedkunde, pp. 86-87; en Fourie, op. cit.,
p. 10, vir In beskrywing van die beginsel van
kosmiese eenheid.



21.

hoewel elkeen sy eie spesifieke roeping en soewereiniteit

het, is In onderlinge harmoniese aanvulling tn vereiste

en moet elkeen sy afhanklikheid van die ander erken. Die

roepinge van almal saam vorm In groot harmoniese geheel;

"As a general rule we could establish that no single

structure of individuality can be realized but in inter-

structural intertwinements with other individuality-

structures. "I

Uit die samehang van die verskeidenheid volg

dit dat die hele skepping intiem vervleg is. Die huis,

skool, kerk en staat is byvoorbeeld tot onderlinge sanie-

werking verplig, want slegs deur harmonie en nie deur iso-·

lasie nie, kan die deur God bepaalde roeping na behore

vervul word. Dit is dan ook die taak van almal om altyd

hierdie samehang te soek en te aanvaar sonder om die ra-

dikale verskeidenheid geweld aan te doen. Die verskeiden-

heid en die eenheid veronderstel mekaar en vul mekaar aan?

"want "Gods schepping is een groot en rijk geheel, in vol-

le zin een kosmos, een sieraad. Maar een kosmos met

rijke zin-verscheidenheid, en in die verscheidenheid veel

samenhangen, door we.Ik e de eenheid bewaard wordt. ,,2

In die universele wisselwerking tussen die ver-

Vrye wisselwerking bestaan hiervolgens wanneer

skillende samelewingsverbande onderskei Stoker tussen

drie beginselsg (i) Die beginsel van vrye wisselwerking.

(ii) Die beginsel van leenfronte. (iii) Die beginsel van

aksiefronte.3

die wede*sydse harmoniese aanvulling tussen byvoorbeeld

1. H. D'ooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought,
dl. 3, p. 627,

2. Spier, ~_cit., p. 55.
3. H •.G. Stoker, Die Stryd om die Ordes, pp. 235-239.
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huis en skool vry en vrywillig geskied.

Die beginsel van leenfronte tree na vore wanneer

'n samelevdngsverband van 'n ander een moet leen en oor-

neem d{t wat hy nodig het.lmaar nie self kan verska..fnie

soos byvoorbeeld in die geval van die skool wat in sy

taclDrervulling nie kan klaarkom sonder sekere regsbevoegd-

hede en regsbeveiligings nie en dus op juridiese gebied

by die staat leen. Op die vraag wie die beleid insake

die gebruik van die geleende bepaal, kan gewys word op

die soewereine mag wat elke verband oor sy gebied van God

ontvang. Alhoewel die lener self besluit wat by van die

uitlener nodig het en wil gebruik, gee die uitlener der-

halwe prinsipiële leiding OOT die gebruik van die geleen-

de. As hierdie leiding nie gevolg word nie, sal die een-

heidsleiding vir die roepingsvervulling wat vir alle ver-

bande in die wil van God lê, ontbreek.

Aan die aksiefront roep God almal tot aksie, tot

dade, tot stryd en tot inspanning. Om aksiefront van God

te wees, beteken dat elke indiwidu en elke samelewings-

verband die wil van God moet doen. Ook in hierdie taak

het die een menslike verband die hulp van die ander nodig,

went alhoewel elkeen 'n eie struktuur, roeping, soewerei-

niteit en bestemming het, is die hulp van die ander nodig

om volledig as clcsiefront op te tree. 2lkeen is in ver-

skillende opsigte 'n rucsiefront vir die ander en net soos

in die geval van die leenfronte, is die funksionele en

prinsipi'ële beleidsbepaling in die hande van daardie mens-

like verband wat as aksiefront vir ander optree.

Al die universele wisselwerkinge veronderstel

die samehangende verskeidenheid van die samelewingsver-

bande, die afwesigheid van isolasie asook geen onderwer-
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ping van die een verband aan die ander nie. Slegs ten op-

sigte van gy spesifieke funksie en taak kan die een bo die

ander staan. So byvoorbeeld moet almal die staatsower-

heid gehoorsaam wanneer dit oor die regsvorming en regs-

handhawing gaan, en sodra ditoor die onderwys gaan, moet

almal - ook die staat - weer na die skool luister. So

word die verhoudinge tussen die samelewingsverbande dan

bepaal op die beginselgrondslag "dat die een tegelyk
, , (transendent buite en immanent in, tegelyk naas en bo of

,
onder) die ander staan, tegelyk soeverein in eie kring en

afhanklik van die ander, tegelyk selfstandig én met die

d 1· ,,1an er verv eg 1S.

(c) Gesagstruktur~ se funksionering in noodsituasies

Tot hiertoe is die ideale verhouding tussen sar.o.e-

lewingsverbande in 'n Christelike samelewing wat hom aan

die Wet van God onderwerp, geskets. Omdat die sonde al-

les deursuur, word ook hierdie ideale furu{sionering van

die verskillende verbande as gesagstrukture dikwels ver-

steur. Stoker praat van noodsituasies wat onder sulke

omstandighede ontstaan.2 So byvoorbeeld kan tn samele-

wingsverband sy plig verwaarloos, onbevoeg wees om sy

pligte uit te voer of deur praktiese omstandighede verhin-

der word om sy taak te verrig. Onder sulke omstandighede

mag "n ander verwante verband tydelil{ die taak oor-ne em ,

Dit is egter belangrik dat so 'n intredende samelewings-

verband dadelik sal terugstaan sodra die betrokke verband

weer bevoegd is om sy plig na te kom. Dit is byvoorbeeld

die plig van die ouers om deur middel van eie gekose

1. H.G. Stoker, Die Stryd om die Ordes, p. 239.
2. Vgl. ibiq., pp. 239-242.
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skoolkomitees ouerseggenskap uit te oefen. As ouers nie

hierdie reg uitoefen of kan uitoefen nie, soos in die ge-

val van "n nuwe skool wat gestig word, moet die staat

deur middel van amptenare intree en die funksies van die

ouers soos die benoeming van die personeel, self behartig.
"~-

Sodra die ouers in staat is om hulle skoolkomitee self te

kies, moet die staat hierdie regte onmiddellik aan die

ouers teruggee.

Dit kan gebeur dat In sWlelewingsverband ver-

keerd beheer word, dat die gesagdraers teen die belange

van die verband optree of dat die samelewingsverband on-

trou aan sy bestemming raak. Ook kan die lener, volgens

die beginsels van die leenfronte, die prinsipiële leiding

van die uitlener verwerp of as In verband weier om as In

aksiefront vir ander verbande op te tree. ~lder sulke

omstandighede het die lede van die betrokke verband die

reg om kritiek op die optrede van hulle samelewingsver-

band uit te spreek en protes aan te teken. So kan die

staatsburger teen die regering en die ouer teen die skool

protes aanteken as hulle leiding verkeerd is. Dieselfde

geld ook wanneer 'n samelewingsverband misbruik maak van

dit wa~ hy van die ander geleen het.

Soms help protes en kritiek nie en is daadwerk-

like hervorming nodig. Sulke hervorming moet egter langs

konstitusionele weë plaasvind en wel op 'n direkte of in-

direkte wyse. As In bestaande skoolkomitee byvoorbeeld

n a'Larrtom die standpunt van die ouers ten opsigte van die

gee"s en rigting van die skool te vertolk, is dit die kon-

stitusionele weg om met die volgende skoolkomiteeverlcie-

sing ander lede te kies. Indirekte hervorming moet ge-

volg word wanneer een samelewingsverband in 'n ander een
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hervorming wil bewerkstellig omdat die betrokke verband

die beginsels van leenfronte en aksiefronte misken en sy

eie belange benadeel. Omdat die beginsel van soewereini-

teit in eie kring direkte inmenging belet, kan In same-

lewingsverband slegs deur lede van sy verband wat ook

lede van die samelewingsverband is, wat die noodsituasie

veroorsaak het, as aksiefront optree. So 'n toestand ont-

staan wanneer In skool ten spyte van protes en kritiek,

doelbewus die gees en rigting van die onderwys in tn rig-

ting stuur wat bots met die Christelike beskouing van die

kerk. Die kerk kan nou op sy lidmate wat lede van die

skoolpersoneel is, In beroep doen om hulle invloed te ge-

bruik om die betrokke leenfront te herstel.

As geeneen van luerdie metodes die noodsituasie

herstel nie, is die volgende metode een van skeuring en

splitsing met die doelom nuwe parallelle menslike verban-

de in die lewe te roep wat aan hulle roeping getrou sal

wees. Onnodige skeuring is sondig en moet vermy word.

Soms is dit egter die enigste metode soos wanneer 'n same-

lewingsverband ondermyn of die wette van God verkrag word.

Voorbeelde van direkte splitsing is die afsplitsing van

die Protestantse Kerke van die Rooms-Katolieke Kerk tydens

die hervorming en die stigting van nuwe skole deur ouers

wat ontevrede is met die gees en rigting van die bestaan-

de skole. Wanneer een samelewingsverband splitsing in "n

ander een wil bewerkstellig, is hy aangewys op die direk-

te metode. Net soos in die geval van indirekte hervor-

ming, kan die gegewe verband slegs van sy eie lede wat

ook tot die ander samelewingsverband behoort, vir indi-

rekte splitsing gebruik.

Al hierdie metodes is konstitusioneel en eer-



In die lig van die voorafgaande moet 'n besin-

biedig die struktuurbepaling van 'n betrokke s~ilelewings-

verband en die gesagsbeginsel.

3. DIE SKOOLV:>I:RBANDVOLGENS CALVINISTIESE BEGINSEL

(a) Die skool 'n selfstandige s~aelewingsverband

ning uit Calvinistiese standpunt oor hoe die skool beheer

moet word, by 'n bespreking van die skool as 'n samele-

wingsverband begin. In welke verband dit belangrik is om

daarop te let dat die skool 'n samelewingsverband met 'n

tipiese gestruktureerdheid is, dat dit 'n bepaalde gesags-

verhouding besit en dat dit sy strukturele identiteit be-

hou ondanks die wisseling van indiwidue wat daaraan deel

het.
l

Samevattend kan gesê word dat ons hier te doen het

met 'n samelewingsvorm "met vryheid in eie bevoegdheid.,,2

Oor die beheer van die on derwy s mag daar gevolglik nie

gedink word asof dit bloot 'n taak van een of ander ge-

skikte staatsinstansie is wat dit maar net op fn gesentra-

liseerde of gedesentraliseerde wyse behartig nie. Inteen-

deel, die struktuur van die gesag oor die skool moet uit

die eie aard en karakter van die skool as 'n unieke same-

lewingsverband afgelei word. Sonder om op die omvang van

die skoolverband in te gaan en die verskillende standpun-

te oor die analise van die struktuur van die skool aan te

toon, is dit tog nodig om breë prinsipiële riglyne vir die

skool as samelewingsverband aan te stip.

1. Vgl. P. de B. Kock, "Besinning oor die Skoolverbandil
in ~dSkrif vir Christelike VvetenskqQ, 3e kwartaal ,
196 , pp. 46-47; en A.H. Strydom, Die Plek en Taak
van die skooJ..as samelewingsverband in die moderne
Christelik~ samelewing, pp. 81-94.

2. Koo~, op. cit., p. 46.
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Die skool is geen natuurlike opvoedingsinstel~

ling wat uit die skepping voortgespruit het nie, maar 'n

kunsmatige produk van die menslike beskawing wat moet

sorg vir daardie onderwysgeleenthede waartoe die ouerge-

meenskap nie meer in staat is nie.l Die skool is egter

geen uitbreiding of verlengstuk van die huis nie, "maar

het in die Calvinistiese denke (Sinode van Dordrecht,

1618) In aparte bestaan as 'n selfstandige inrigting gekry

wat sy taak op selfstandige wyse ken verrig.,,2 Die skool

kan derhalwe met reg daarop aanspraak maak om deur 'n eie

selfstandige gesagstruktuur beheer te word en vry te wees

van die oorheersing van ander samelewingsverbande.

Kragtens die skool se eie besondere aard is daar

veral vier samelewingsverbande, ouergemeenskap, onderwy-

serskorps7 staat en kerk, wat besondere belang by die

skool het en wat as gevolg van onderlinge vervlegting die

skool tot gevolg het.3 Die skool moet egter nie as die

blote somtotaal van hierdie vier s~nelewingsvorme beskou

word nie, want elkeen besit ook eie eienskappe wat met

die skool niks te maak het nie. Ook moet die skool nie

as In deel ven die staat, ouers, onderwyserskorps of kerk

beskou word nie, maar as In eiesoortige verband gesien

word wat met almal moet saamwerk en in almal se diens

1. J. Chris Coetzee, Inleiding tot die Algemene Teore-
tiese Opvoedkunde, p. 285.

2. J.J. Fourie, "Prinsipiële toeligting in verband met
die samewerking tussen huis en skool in die ouer-
onderwysersvereniging" in Die Skoolblad9 Maart 1968,
p. 11. Vgl. ook H. Bavinck, PaedagQgische 1?.~gin~-=
len, pp. 96-97.

3. N.T. van Loggerenbergen A.J.C. Jooste, Verantwoorde-
like Opvoeding, pp. 80-829 I-I.J.J.Bingle, "Differen-
siasie as Een van die Basiese Probleme van ons On-
derwysstelsel" in Die Skoolblad, November 1965, p.
19; en W.G. van der Schijf, Die gereformeerde begin-
sel in die Ondervqs in Transvaal tot 19b3, pp. 17-18.
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moet staan sonder om aan enige een ondergeskik te wees.

Die skool is In maatskaplike instelling met sy eie struk-

tuur, roeping, taak9 vryheid, reg en verantwoordelikheid.

Hy is aan almal gebonde, maar aan niemand ondergeskik nie

behalwe aan God. In die eenheid van die skoolverband is

daar kragtens die vervlegtingsbeginsel derhalwe die ver-

skeidenheid wat deur die huis, onderwyserskorps, staat en

kerk bepaal word. Hierdie verbande handhaaf gedurig In

onderlinge wisselwerking en erken dat hulle onderling van

mekaar afhroU~lik is. Alhoewel hierdie universele afhank-

likheidsverhouding tussen die verskillende s~lelewingsver-

bande positief en steungewend moet wees, moet elkeen me-

kaar se soewereiniteit in eie kring ten volle eerbiedig.

Volgens hierdie beskouing oor die "veelheid" in

die skoolverband is die gewenste onderwysbeheer nie bloot

losstaande grepe van beheer wat verskillende samelewingsver-

bande oor gedeeltes van die onderwys uitoefen nie, maar In

selfstandige gesagstruktuur wa8xin die verskeidenheid ver-

teenwoordig moet wees om as In eenheid te funksioneer en di~

ganse skool te beheer. By die bepaling van hierdie gesag-

struktuur mag samelewingsverbande soos die huis, staat en

ondervzyserskorps bepaalde eise ten opsigte van die beheer

van die skool ste19maar dan slegs ten opsigte van dié ter-

doeltreffend kan uitoefen indien elkeen persoonlike ver-

reine waarby hulle direkte belang het op grond van die soe-

wereiniteitsbeginsel - In reg wat hierdie verbande alleen

teenwoordiging in die gesagstruktuur van die skoolverband

het. Omdat hier dan sprake is van verskillende verbande

wat medeseggenskap kan voer, is ditnoodsaaklik om die

grense van eDreen se terrein noukeurig te omskrywe, want

" ,nog die oue r s, nog die onderwyserskorps? nog die staat of
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kerk mag die skooloorheers, en slegs deur die eerbiedi~

ging van die soewereiniteitsbeginsel kan die vryheid

van die skool gewaarborg word om te voorkom dat dit 'n

slaaf van een of ander lewensverband sal word.

(b) Medeseggenskap in onderwysbeheer deur die ouer-

gemeenskap

Die samelewingsverband wat, prinsipieel sowel

as histories, in die eerste plek met die skool gemoeid

is, is die ouergemeenskap. Volgens Christelike beskouing

is die huisgesin dan ook die enigste natuurlike instelling

van die opvoeding wat God uit die skepping self laat

voortkom hetl, want "Het gezin is niet een vinding of

constructie van den mensch, het gezin is een Schepping

G d ,,2os. ,••••

Die standpunt dat die opvoeding van die kind

primêr die taak van die huisgesin is, sluit aan by die

beskouing dat die teenwoordigheid van ouers sowel as kin-

ders 'n vereiste vir die bestaan van 'n volledige huisge-

sin is. Hiervolgens is die ouers nie net 'n middel in

God se Wil om nuwe lewe in die wêreld te bring nie, maar

het hulle ook 'n Goddelike opdrag om, as volwassenes, hul-

le kinders van onvolwassenheid tot volwassenheid in die

1. Vgl. J. Chris Coetzee, Inleiding t2Y gIe Al~emene
Teoretiese ~pvoe~~unde, pp. 278-2797 en J.J. Fourie,
"Pr:i,nsipiëletoeligting in verband met die samewer-
king tussen huis en skool in die ouer-ondervrysers-
vereniging" in Die Skoolblad, Maart 1968, p. 11.

2. A.Kuyper, Antirevolutionairê Staat_kunde, dl. I,
p. 218. .
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diens van God op te voed.l

Wanneer die hoofkerunerke van die gesin in sy

eenheid en geslotenheid gesoek word, wanneer daarop gewys

word dat die gesin tn klein gemeenskap is wat stewig deur

bande van bloed, gemeenskaplike afkoms en liefde aan me-

kaar gebind word2, dan spreek dit vanself dat geen ander

samelewingsverband, hetsy die staat, kerk of onderwysers-

korps, die reg het om deur middel van die onderwys so vol-

ledig op die kind beslag te lê dat die eenheid van die ge-

sin en die gepaardgaande ouerverantwoordelikheid vir op-

voeding opgehef word nie. Die verbroYJeeling van die een~

heid van die gesin en die opskorting van sy funksie bete~

ken in der waarheid die ondergang van die hele samelewing.

Sonder die volledige gesin is geen gemeenskapslewe en volk

in die ware sin van die woord moontlik nie. 3

Dis ook belangrik om daarop te let dat die same-

hang van die gesin homself nie net in die uitwendige sake

nie, maar ook op die geestelike gebied openbaar. Daarom

moet die geestelike versorging van die gesin as een van

die belangrikste faktore beskou word wat die eie aard en

sarnehang van die gesin bepaal, en daarom lê die hoofopvos"-

dingstaak van die ouer op die terrein van die geestelike

1. J. Chris Coetzee, Vra~stu.kke. van die _0l?Y0edkundige
Politiek, pp. 37, 40-42. Vgl. ook S. Leeson, Chris-
tian Education, p. 181.

2. Spier, op~_ci~., p. 187, skrywe soos volg oor die
struktuurprinsipe van die ges.i.nsver-baride "Het gezin
is een constante individuele liefdesgemeenschap op
de grondslag van de natuurlijke bloedbanden tussen
ouders en k.inder-en, II Die interne bestemming van die
gesin lê uitsluitlik in die liefde tenvyl die eks-
terne doelordening aan die gesin die eis stelom mede-
diensbaar te wees aan die opvoeding, aan die instand-
houding van die Chri stelike kerk, die voortsetting VaI.L
die bedryfslewe en so meer. Vgl. J. Chris Coetzee,
Vraagstukke van__§ie Opvoedkundige Politiek, pp. 37-38.

3. Van Loggerenberg en Jooste, op. cit., p. 90.
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versorging van sy kinders. Dit is dus die ouers se ver-

antwoordelikheid om hulle kinders te versorg en groot te

maak, nie net na die liggaam nie maar ook na die gees, nie
)

net vir hierdie lewe nie)maar ook vir die toekomende lewe.

Hierdie versorging van die kinders "waarby die opvoeding

inbegrepe is? is 'n verpligting wat op die ouers rus wat

voortvloei uit die skeppingsordinansie, 'n taak waarmee

hulle van Godsweë belas is en wat telkens weer in die

1doopbelofte herbevestig word." So gesien, het die ouer

ten opsigte van sy kinders se opvoeding 'n verarfwoordelik-

heid teenoor God wat hy nie mag ontduik nie en op niemand

anders mag oordra nie.

In baie opsigte is die huis met sy gees van

liefde, onderlinge begrip en gemeenskaplike belang die

ideale en beste opvoedingsgemeenskap sodat Gunter tereg

na die normale huis verwys as "die natuurlikste, intiemste

en beste vorm van gemeenskapslewe op hierdie aarde. ,,2 Die

huis is dan ook in staat om aan sy kinders gedurende hulle

eerste jare In volledige opvoeding aan te bied? maar soos

die kind ouer word, lê die beperktheid van die gesin die

volledige ontwikkeling van die kind volgens die eise van

Dit is veral ten op si g t.e van die verst.andelike

die moderne samelewing aan bande en is die ouer verplig om

meer en meer hulp by te haal.3

ontwikkeling van die kind, die bybring van kennis en vaar-

digheid en die ontwikkeling van die denke, dat die ouers

1. Van Loggerenberg en Jooste, op. cit., p. 90. Vgl.
ook J. Chris Coetzee, Inleiding tot die Algeme~
Teoretiese Opvoedk~~de, pp. 279-2B2; en H. Bavinck,
~aedagogische ~eginselen, pp. 13.14, 96.

2. Gunte~, op. cit., p. 44B.
3. J. Chris Coetzee, Inleiding tot die Algemene Teore-

tiese Q£voedkunde, p. 2B5.
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in die lig van die moderne samelewing se eise te kor-t

skiet en die hulp van die skool moet inroep. Waterink

soek die sin van die bestaan van die skool in "het bij-

brengen van zekere kennis aan de kinderen, kennis, die zij

bij de huisgelijke opvoeding niet kunnen krijgen" en sê

vervolgens dat die skool se bestaansreg histories en prak-

ties rus "in de behoefte van de kinderen, omin de huidige

cultuursituatie zekere kenni s zich eigen te maken. "I So

kom 'n nuwe selfstandige, onafhanklike en eiesoortige

samelewingsverband, die skool, tot stand om die onderwys

te behartig. Hiervolgens beskik die skooloor gesag in

eie bevoegdheid om sonder inmenging van buite die didak-

tiese van die skool te mag bepaal. Dit sou derhalwe fou-

tief wees om sonder meer die standpunt te huldig dat die

skool aan die ouers behoort2; dit is slegs waar in sover-

re die skool naas sy ondervvysfunksie ook nog altyd "n op-

voedingsfunksie het, want in dié opsig behoort ditnog al-

tyd primêr aan die ouer en is ditdie ouer se prerogatief

om die gees en rigting van die skool te bepaal; maar in

soverre die skool 'n onderwysinrigting is "wat primêr met

die onderwystaale belas is, geniet dit soewereini tei t in

eie kring om sy taak selfstandig te verrig. ,,3 Omdat onder-

wys en opvoeding egter nie geskei word nie, betree die

skoolook die opvoedingsterrein, 'n terrein waarvan die

1. J. Wateriw}, Grondsl~gen der Didactiek, p. 23.
2. Vgl. in die verband die standpunt van Coetzee:

"Histories en prinsipieel gesien lê die beslissing
oor die skool by die ouers, veral wat betref die op-
rigting daarvan en die bepaling van sy gees en rig-
ting." (J. Chris Coetzee, Inleiding tot die 'Algeme-
ne Teoretiese _Qpvoedkunde, p. 290l.

3. J.J. Fourie, nPrinsipiële toeligting in verband met
die samewerking tussen huis en skool in die ouer-
onderwysersvereniging'! in Die Sko_Ql.blad,IIl[aart 1968,
p , 12. '



Hierdie medeseggenskap verleen egter aan die

vryheid in eie bevoegdheid in die ouer setel. Trouens,

dit is veral oor "die geestef Lke, sedelike en karakter-

waardes vrat hom in die ware sin van die woord 'n opgevoe-

de mens maak - onder meer die vorming van sy gemoed, sy

sentimente, opvattings en vooroordele, sy sedelike begrip-

pe, sy besef van plig en verantwoordelikheid, sy eerbied

vir gesag en liefde vir die vryheid, sy godsdienssin en

die bepaling van sy waardesisteme, kortom sy ,voeding na

bo' volgens die letterlike betekenis van die v/oord deur

die ontsluiting van sy ganse aktstruktuurlIl dat die opvoe-

dingstaak primêr die godgegewe taak van die ouer is en

bly. Die ouergemeenskap het derhalwe prinsipieel die reg

om geleenthede vir volwaardige ouerverteenwoordiging, deur

hulself aangewys, in die stelsel van ondervzysbeheer te

eis. Sodoende oefen hulle medebeheer uit oor die onder-

vrys terfwille van die geleentheid om hulle wense ten op-

sigte van die gees en rigting van die skool te mag stel,

om te kan eis dat hulle levvens- en wêreldbeskouing deur

die onderwysmetodes en leerplaninhoud gea:;rbieJig en be-

vorder word, ommedeseggenskap oor die benoeming van on-

dervzysers te kan uitoefen en sodoende te verseker dat on-
,

derwysers met dieselfde lewensbeskouing as die van die

ouers aangestel word en om eise ten opsigte van die Chris-

telike en nasionale opvoeding aan die skool te kan stel.2

..,-..-----_._-_._-
1. J.J. Eour-i a, rrPrinsipiële toeligting in verband met

die samewerking tussen huis en skool in die ouer-
onderwysersvereniging" in Die Skoo~blaq, Maart 1968,
pp. 11-12.

2. Ibid., p. 129 J. Waterink, Gronds~_~ der Didactiek,
pp. 34-35; J. Chris Coetzee, Indleiding tot die_ Al-
gemene Teoreti ese O,,]2voedkunde,'pp. 290-2959 en
F. J .1.1. Potgieter, PrinsiE'ele veraptwo_<?rdin_g_ten op-
sigte van Christelike ....Q:P.voedin_g_,Opvoedin.g en Onder-
':!El.§., pp. 9, 13.
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ouer geen reg om in die inwendige beheer en inrigting van

die skool wat op die terrein van die didaktiese lê ten

opsigte waarvan die skool soewereini tei t in eie kring be-

sit, in te meng nie, mits laasgenoemde wel by die Christe-

like Lewensbeekoui ng van die ouergemeenskap aansluit. Sou

die onderwys karakterskendend en in stryd met die ouers se

Christelike beginsels wees, mag die ouers slegs deur die

amptelike kanale (byvoorbeeld skoolkomitees en plaaslike

beheerrade) optree.

Daar moet verder onderskei word tussen die plaas-

like onderwysbestuursliggame wat deel vorm van die gesag-

strukture vir onder~zysbeheer en ander verenigings wat glad

nie 'n beheerfunksie het nie en vir ander doeleindes soos

die samewer'k Lng tussen ouers en onderwysers be s't aan ,

Voorbeelde van die eerste soort is skoolkomitees en skool-

rade wat van owerhe i dsweé amptelike beslag in v ar'band met

die beheer ven die skool op plaaslike vlak gekry het, ter-

w~Tlouer-onderwysersverenigings I n goeie voorbeeld is van

liggame wat oor geen gesag op die terrein van die onder-

wysbeheer beskik nie. Die finale gesag in verbend met die

beheer ven die skool wat in die Calvinistiese denke egter

geen absolute gesag, oppergesag of alleenbeheer ken wees

nie, berus egter by die staat as organisasie van die reg en

r egsr eé.Lf.ng s in die gemeenskap.

(c) Di~__u!_~nale'~Besag v.?ll die staaj; i~!:..9-_er~~ê.::.

beheer

Coetzee sien die staat wat die volksgemeenskap

tot 'n eenheid moet sa~nbind en as sy mondstw{ moet optree,

as 'n genadige instelling ven God wat moet poog om die son-

de onder die mens te beteuel deur die reëling en hendhawing
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van regsverhoudinge.l Spier stel dit nog sterker en wys

die teenstelling van sonde en verlossing. Die staat be-

staan derhalwe om die sonde ontwil (Romeine 13 g 1-7) en

daarop dat die Christelike staatsbeskouing uitgaan van

kan nooi t los V8;.'1. Christus, die Koning van alle aardse

konings, staan nie. Daarom is die bestemmingsfunksie en

funderingsfunksie van die strW{tuur van die staatsverband

in reg en mag geleë.2 Volgens Kuyper ontspring die staat

met sy swaro~fufiagnie uit die skepping nie, maar uit die

algemene genade van God en vind die instelling van die
d.. 3ower-he.i dsgeaag eers na die sonvloed pl nas , Meteen word
,)

egter ook die ontwikkeling van die staatkundige lewe uit

die gesinslewe bekLem'toone "In dien door de Gemeene Grc.tie

go schripen t oestand Wcrt81t; nu? en met zulks als het voor-

naamste resultaat, de opkomst van het Staatkundig leven

der onderscheiden volkeren, gelijk zich dit staatkundig

leven uit het gezinsleven onder de leiding van Gods voor-

ziening bestel, in het kader van zijn wereldorde, ontwik-

keld heeft. 11
4

Die wese van die staat lê daarin dat dit "n or-

ganisasie van mense in samelewing is, net soos die ge-

---- ---_._--------
1. J. Chris Coetzee, Inleiding ,tot die Alg~lene r;reore-

ties~_QQv~edkunde, pp. 176-1771 en J. Chris Coetzee,
~~J£J3tukke van gJ-_EL_9nvoedkundi_g_?,P_C?J_t tiek? pp.
74-75.

2. Spier, OP. cit., pp. 201-202, 205.
3. A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunq~1 dl. I,

pp. 125-126.
4. Ibid., p , 217. Kuyper se beskouing oor die algemene

genade word deur sommige denkers in Hervormde kringe,
byvoorbeeld A.A. van Ruler, in twyfel getrek, vgl.
J.H.P. van Rooyen? KeTI{en Staat, pp. 13-64. G.C.
Berkouwer handhaaf egter die beginsel van algemene
genade in sy QO~ptische Studiën - De Algemen.e Open-
b~i~, pp. 128, 140, 154-155, so ook Spier, op. cit.,
p. 217 wat skrywe ~ "Noch Prof. VOLL;::;NHOVEN,noch
Prof. DOOYJ~YrX8RDdenkt er aan deze algemene genade
te loochenen."
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meenskap op sy beurt die organisasie van die arbeid en

bedryf is. Terwyl die staat gekenmerk word deur sy een-

heid, verteenwoordig die volksgemeenskap daarenteen In

veelheid en verskeidenheid van groeperings.l Die staat

is 'n natuurlike en noodsaaklike ontwikkeling van die

volkslewe en nie bloot 'n meGaniese eenheid gegrond op

kunsmatige ooreenkomste tussen indiwidue nie. Die staat

is die nasionale gemeenskap in georganiseerde vorm en die

regering die staat se bestuursliggaam vrat namens die na-

sionale gemeenskap of volk optree.2

Die owerheid van die moderne staat moet derhal-

we gesien word as 'n instelling? 'n instrument wat, in die

menslike samelewing ingebring is te~wille van die handha-

wing van die gesag en reg van die gemeenskap en geroepe is

om die bestaan van die volksgemeenskap te handhaaf, vir

welke doel hy wette mag neerlê, toesien dat die wette ge-

handhaaf word en sorg dat geregtigheid in die samelewing

heers. Die grondvvet van die staat moet egter berus op die
,..

hoofbeginsel~ van die nasionale gemeenskap se lewens- en

wêreldbeskouing, en die handhawing van wet en orde behels

onder andere die handhawing van hierdie beginsels en le-

wenswaardes.3

Relatief gesproke, mag daar binne en buite die

staat geen hoër gesag as die staatsgesag wees nie. In re-

latiewe verband is die staatsgesag derhalwe soewerein en

1. J •. Chris Coetzee, Ir!._letding tot die Alg_~gJ.eneTeo~
ti,ese Opvoeding, p. 177.

2. Vgl. J. de W. Keyter, Opvoeding en_.9nc!_eI~9 pp.
94-95; Gunter, ~___sj.t., p. 453; en D. Maclean, "Die
Soewereini tei t van Godli in Koers in__die Kr.i.Ej.~Jdl. 3,
p . 15.

3. Vgl. J. Chris Coetzee, Inleiding tot die Al£em~e
Teoretiese ODvo~~ing, pp. 176-~79; Keyter, o~. cit.,
pp. 94-95; en S. Leeson, op. clt., pp. 188-1 9.
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oppermagtig. Dit is veral wanneer die staat as wetgewer,

as wetshandhawer en as regspleger van die volksgemeenskap

optree dat hy oor soewereiniteit in eie kring beskik. Die

owerheid i s der'ha.Lweook met mag en gesag oor sy onder-

dane beklee en het sekere seggenskap oor sy onderdane wat

hy deur middel van sy mag kan handhaaf. Voortvloeiend

ui t die wese van die staat is sy primêre funksie om as

dwanggesag in die volksamelewing op te tree en aan die na-

sionale gemeenskap In grondslag vir reg en orde te gee,

die lewe en besittings en regte van almal te beskerm en

die vrede te bewaar. Daarom moet die gem8€tigde regering

wat as bestuursliggaam van die staat optree, toesien dat

die IInasionale samelewingsproses , in ooreenstemming met

die nasion8~e wêreld- en lewensbeskouing en tradisies, op

ordelike wyse verloop, en dat die gemeenskaplike nasiona-

le aspirasies en behoeftes op doeltreffende wyse bevredig

word. III Dit doen die regering deur beleidsbepalings, deur

die formulering van nuwe wetgewing? deur die interpretasie

van die reeds bestaande wette, deur die handhawing van die

wet en orde en die daarstelling van 1 n administratiewe

masjinerie om alles uitte voer en die staatsgeld in belang

van die nasionale gemeenskap te administreer .

.Alhoewel die staat volgens hierdie siening nie

die oorsprong van die kind en skool is nie en daarom na sy

wese geen opvoedingsinstelling is nie, het die staat hier-

volgens ook groot belang by die opvoeding en oride.rwys van

sy jeugdige burgers en dus ook In roeping, pligte en reg-

te ten opsigte daarvan. Die staat se mag en gesag geld

immers vir die hele maatskaplike terrein en omdat dit nie

1. Keyter, op. cit., p. 302.
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net gaan oor die belange van die volwasse burgers nie,
,

maar ook die van die onvolwasse burgers insluit, is die

skool en sy werksaamhede derhalwe aan die mag en gesag van

die staat ondergeskik.l

Met reg kan die staat van die ouers en skool

verwag om die versorging en opvoeding van die kinders so

in te rig dat elke kind uiteindelik tot goeie, lojale en

diensbare burgerskap in staat sal wees. Orndat die staat

belang het by die nasionale vorming van sy burgers, is dit

vir hom belangrik dat alle opvoeding rekening hou met die

beveiliging en handhawing van die volkseenheid, dat die

jong geslag besiel word met die volkseie uit die geskiede-

ni s, dat elke volksdeel se moedertaal beskerm en uitgebou

word en dat die kulturele en godsdienstige lewe van die

kind as lid van 'n volk met In bepaalde lewens- en wê-

reldbeskouing nie 8€terweë bly nie.

Om verskeie redes is dit die staat se plig om

toe te sien dat daar In bevredigende peil van volksontwik-

keling plaasvind. Hiertoe word die staat nie alleen ge-

roep deur die verbruLd wat daar tussen die bestaan en voort-

bestaan van In volksgemeenskap en die peil en inhoud van

die onderwys bestaan nie, maar ook deur die eise van die

roepingsbewD_ste volksgemeenskap dat die staat sy reg op

goeie volksjeugopvoeding moet beskerm. Daarom het die

staat die reg om direkte beheer oor die peil van die

skoolopvoeding in die skole uit te oefen, veral deur mid-

del van die verskillende departemente van onderwys met

hulle professionele onderwyshoofde en inspekteurs van

skole.

1. Vgl. Van Loggerenberg en Jooste, ~cit., p. 85.
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Die staat beskik oor die gesag om In sekere mi-

nimum skoolopvoeding vir alle kinders verpligtend te maak~

onderwys volgens beproefde en algemeen aanvaarde opvoed-

kundige grondbeginsels (byvoorbeeld moedertaalonderwys)

wat gelyke opvoedingsgeleenthede aan al die kinders vol-

gens hulle aanleg sal bied. Besluite oor die doel, teorie

en praktyk van die opvoeding moet egter berus op aanbeve-

lings van opvoedkundiges en die georganiseerde ondervV'".fs-

professie. Die staat moet ook die regte van die verwaar-

loosde kind handhaaf. In ernstige gevalle moet by ingryp

en waar nodig self voorsiening vir die opvoeding en ver-

sorging van hierdie kinders maak.

Vir die ouers sowel as vir die staat is dit

derhalwe belangrik dat daar genoegsame skole gestig en in

stand gehou word. En alhoewel ditprimêr die verantwoor-

delikheid van die ouers is om die inisiatief vir die stig-

ting van skole te neern, moet die owerheid intree en self

die nodige skole stig indien In bepaalde ouergemeenskap

sy plig versuim. Vanselfsprekend is dit die plig van die

staat om toe te sien dat waar daar behoefte aan nuwe sko-
,

le is en die ouers in die verband wel vertoë rig, soda-

nige skole gestig word. In die uitoefening van sy gesag

oor die stigting van skole moet die staat egter die wen-

se en eise van die ouergemeenskap eerbiedig en "aan alle

burgers, onverskillig wat hul lewens- en wêreldbeskouing

ook mag wees, mits dit nie staatsvernietigend of sedebe-

derwend is nie, in sake die gees en rigting van. hul skole

van sy kant gelyke regte gee. As staatkundige owerheid

moet dit in die regte sin van die woord neutraal wees,
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d.w.s. regverdig teenoor alle gesindhede.1I1

Ten opsigte van die stigting, finansiëring en

instandhouding van skole het die ouers en staat 'n gemeen-

skaplike verantwoordelikheid" Die staat se verantwoorde-

likheid hang saam met die beginsel waarvolgens hy die reg

het om skoolbesoek vir alle kinders verpligtend te maak.

fective social economy that we have inherited very few,

even of those parents who understand their responsibility,

can afford to fuIfill it; and a great number neither can

fuIfill it nor do they understand it. Here the State

must intervene, armed with compulsive authority. ,,2 Die

staat as die enigste gesag en mag moet derhalwe vir die

grootste gedeelte van die koste verbonde aan die onderwys

verantwoordelikheid aanvaar. Omdat die hele volk en nie

net die ouers nie, belang by goeie skoolopvoeding het,

kan die staat van elke belastingbetaler geld vir hierdie

doel invorder. Maar ook die ouer, wat sekere regte vir

homself uithou, moet besef dat hy in hierdie opsig 'n be-

sondere verantwoordelikheid het.

As gevolg van sy soewereine gesag ten opsigte

van wetgewing, regspraak en administrasie is dit die

staat wat as beslegter van geskille tussen ondervvysers en

ouers of kinders moet optree en wat die verhoudinge tus-

sen owerheidsorgane en onderdane (in hierdie geval onder-

wysers) moet reël. Die administratiewe reg handel dan

ook oor aangeleenthede soos diensvoorwaardes, pr oeedur-es

vir aanstellings, optrede in geval van wangedrag, ontslag

1. J. Chris Coetzee, Inleiding tot ite lUge~en~ Teore-
ti~~e OpvoediJlg, p. 292.

2. Leeson, op. ~i1., p. 189.
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en pensionering. So moet die staat dan sorg dat reg en

geregtigheid op die ganse skoolgebied gehandhaaf word en

selfs in sy vergeldingshoedanigheid ingryp wanneer dit

nodig blyk.

Hierdie omvattende taak van die staat dui on-

dubbel sinnig daarop dat? alhoewel dit ni e di e alleenseg-

genskap oor die opvoedkundige terrein het nie, die staat

'n uiters belangrike aandeel in die beheer van fn land se

onderwys moet hê. Geen opvoedkundige kan vandag die

staat as 'n mag en gesag in die onderwys en opvoeding ver-

bygaan nie. Kragtens die regsbeginsel besit die staat die

finale gesag van ingryping. Nogtans is hierdie gesag van

die staat in die Calvinistiese dep~e ook geen absolute ge~og

nie, omdat daar vir die Calvinis net een absolute gesag

bestaan, ook op die gebied van owerheid en regering, naam-

lik die van God Almagtig, en omdat alle sarnelewingsverbaxl-

de - ook die staat - slegs afgeleide soewereiniteit besit.

Daarom mag die staat geen indiwidu of samelewingsverband

byvoorbeeld die huisgesin, kerk of skool so oorheers en

eksploiteer dat hulle hul vryheid voor God verloor nie.

Hierdie beskouing plaas die aanspraak van die indiwidu op

burgerlike vryheid in die regte perspektief~ trouens, dit

skep die regte ewewig tussen die magte en regte van al

die instellings en verbande soos die owerheid, volk en

ouers, omdat almal se gesag in God se almag gefundeer
1word. So verkryook die georganiseerde onderwysprofes-

sie as 'n selfstandige sa~elewingsverband eie regte en

magte ten opsigte van medeseggenskap oor die ondervvys.

1. Vgl. A.J.H. van der Walt, "Staatsgesag en Volksvry-
heid" in Koers in dieJri_§ ill..l,pp. 276-277~ en
A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde, dl. 1,
pp. 265..,.266.
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(d) Medeseggenskill2.....in onderY'Q'"~Jleer deur die ~

Die korps van professioneel geskoolde onclervzy-

sers verteenwoordig 'n groep mense wat 'n nie-institutêre

verband, 'n kultuurkring op die maatskaplike terrein,

vorm. Volgens Spier kom sulke verbande tot stand deur

vrye assosiasie, dit wil sê deur die vrywillige saamgaan

van mense wat in die sfeer van maatskaplike vryheid op ge-

lyke voet staan. Ook is hierdie verbande volgens hom his-

tories gefundeer, geskied hulle positiewe vorming op die

grondslag van die mag eie aan die betrokke verband, en

hang hulle bestemmingsfunksie saam met hulle bepaalde

doelstellings.l

Die historiese fundering van die georganiseer-

de onderwyserskorps as 'n maatskaplike verband lê veral

daarin dat die ouers se onvermoë tot onderwys as gevolg

van die snelle ontwikkeling op die gebied van kennis,

vaardighede en die kul tuurlewe , sowel as hulle gebrek aan

genoegsame tyd hulle gaandeweg verplig het om geskikte

persone van buite as hulle plaasvervangers te gebruik.

Die taak wat aan hierdie "plaasvervangende ouers" oorge-

laat is, het deur die j are heen al hoe omvangryker geword

en sluitvondag ook In opvoedingstaak in. Uithierdie be-

hoeftes van die ouers spruit dan die ontstaan van 'n groep

mense in die gemeenskap wat vir die oordraging van kenni s

en vaardighede, professionele skoling ondergaan. Hulle is

2die beroepsopvoeders. Wanneer k oór-dLnasi e op landswye

1. Spier, op. cit.? p. 226.
2. Vgl. J. Chris Coetzee, Inleidjng tot iti_e_Alg__emeg

Teg_:retiese Opvoedlp_m.de, p.2135:; en Van Loggerenberg
en Jooste, p~.__cit., pp. 97-98.
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vlak van al die indiwiduele onderwyspogings in 'n land

plaasvind en 'n georganiseerde onderwysstelselontstaan,

kry hierdie beroepsopvoeders (onderwysers) besonder ge-

leentheid om 'n georganiseerde ondervvyscrskorps te vorm.

So word die ondervzysberoep dan 'n geslote professie waar-

toe slegs diegene wat professionele opleiding besit, mag

toetree en vorm dit 'n selfstandige maatskaplike verband

met 'n eie terrein waarop dit met die gesag van soewerei-

ni tei t in eie kring kan optree. Die georganiseerde on-

c1ervzyserskorps sou derhalwe met reg daarop kan aanspraak

maak om ook oor die beheer van die ondervzys medeseggen-

skap te mag voer, meer spesifiek oor die professionele as-

pekte van die ondervvys.

Die belangrike implikasies van hierdie soewe-

reini tei t in eie kring is dat die ondorwyspr-of essi.e self-

standig verantwoordelik is vir dit wat die ouers aan hulle

oorgedra het. Dit word dus die verantwoordelikheid van

die professioneel geskooldes op die gebied van die onder-

wys om die leiding te neem ten opsigto van die terrein van

die teorie en prakt~rk van die opvoeding 't erwy.L ouers geen

reg het om voor te skrywe watter stof behandel moet word

en watter onder-wysme-todes die gewenste is ni eo1 Gunter

wys daarop dat dit ook nie die staat se funksie is om meto-

des van die onderwys en opvoeding aan die professioneel

opgeleide ondervzysers voor te skrywe of op hulle af te

dwing nie.2

In verband met v~~ die magte, pligte en optrede

van die georganiseerde onderwyserskorps moet onthou word

1. J. Chris Coetzee, Jpleidil},g_ tot die ~~.el!__ELTeore-:.
tiese O]2voedkunde, p. 2B6.

2. Gunter? op. cit., p. 456.
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dat die Calvinis geen absolute skeiqing van die lewenster-

reine en samelewingskringe soek nie, want alhoewel hy geen

uitwissing van die grense en die gelykstelling van die

verskillende verbande en kringe duld nie, soek hy ook na

die samewerking? die verband en die samehang tussen al die

terreine en kringe. Vir die ondervvyserskorps is dit ook

van besondere belang om die intieme ineengeweefdheid van

die opvoedings- en onderwJswerksaamhede van die onderwy-

serskorps, die ouers, die staat en die kerk te eerbiedig.

Daardeur sal daar nie net aan hom eise gestel word nie,

maar sal die onderwyserskorps ook aan die ander samele-

wingskringe billike ei se kan stel en sal skoolopvoeding

as 'n gelntegreerde eenheid aangebied word.

Dit is veral deur middel van onderwysersvereni-

gings dat die onderwyserskorps hulself organiseer en van 'n

mondstuk voorsien.l Hierdeur kan hulle op 'n selfstandige

en georganiseerde ·wyse oor die regte koers vir die teorie

en praktyk van die opvoeding spreek en hulle eise aan die

ander samelewingsverbande stel. Hierdie instellings is

die waghond oor die belange van die onderwysers en die pro-

fessie in die algemeen en kan, veral in die gev8~ van 'n

statutêre Onderwysersraad9 toesien dat die beginsels in

verband met die magsverhoudings tussen werkgewer-instansie

en professionele werknemer geëerbiedig word.2

Vanweë die breë terrein waarop die onderwysers-

korps beweeg, ook as uitvoerders van die eise wat die an-

1. Ook van besondere betekenis is statutêre Onderwysers-
rade soos die een wat in Skotland na aanleiding van
die ;,Teaching Council (Scotland) Bill" van 1964 in-
gestel is.

2. Vgl. J.J. Fourie, "Beginsels en praktyke in verband
met onderlinge magsverhoudinge tussen onderwyskor-ps
en onderwysowerheid en oorwegings i.v.m. professio-
nele regte" in Die Skoolblaq9 Junie 1966, pp. 10-11.
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der samelewingsverbande stel, kan hulle met reg eise soos

die volgende stel: Dat daar behoorlike en doeltreffende

skooladministrasie en -organisasie sal wees sodat die op-

voedingsdaad doeltreffend verrig kan wo r'd; dat al die

noodsaaklilee onderwysmiddele vir die vervulling van die

onderwystaak voorsien word; dat die leerplanne, onderwys-

metodes, voertaal, skooltug en so meer aan sekere opvoed-

kundige vereistes sal voldoen, ook nadat ouers, staat en

kerk hulle eise gestel het.

Met reg kan ten slotte gesê word dat die geor-

ganiseerde onderwyserskorps in die Calvinistiese denke as

een van die onherleibare, nie-gelykmakende en veral nood-

saaklike komponente van die verskeidenheid waaruit die

struktuur vir die beheer oor die ondenvys saamgestel is,

beskou word. Dit is egter ook duidelik dat die onderwy-

serskorps geen primêre funksie in verband met die stigting

en instandhouding van skole het nie en slegs as lid van In

gesin, In kerk en die staat belang daarby het.l

Alhoewel die georganiseerde ondervzysprofessie,

ouergemeenskap en staat die enigste samelewingsverbande is

wat volgens Calvinistiese beskouing direkte seggenskap oor

die skool het, sluit dit nie die kerk as In selfstandige

samelewingsverband uit om ooreenkomstig sy wese en struk-

tuur op 'n indirekte wyse oor die skool seggenskap uit te

oefen nie.

(e) Indirekte medeseggenska~ in ondeF~eheer deur

die kerk

Calvinisme was nog altyd met die ideaal van 'n

1. Vgl. Van Loggerenberg en Jooste, 9~~it., pp. 98-99.
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intieme verhouding tussen kerk en skool geassosieer. Dat

hierdie verhouding aan die kerk die reg tot medebeheer

oor die onderwys verleen, mag egter nie sonder meer aan-

vaar wor-d nie. 'n Prinsipiële omskrywing van die kerk se

terrein bewys trouens die teendeel. Met kerk word hier

bedoel die kerk as instituut en nie as organisme nie, want

dit is die kerk in sy ampte wat funksionerend teenoor die

onderwys optree.

Volgens C alvini stiese beskouing is die kerk, net

soos die sta.at en sko ol, nie 'n Ln s't.eL'l Lng wat uit die

skepping voortkom nie. Dit spruit uit die besondere gena-

de van God voort en verskil in hierdie opsig weer van die

staat en skool wat albei uit die algemene genade voort-

spruit. Christus het inuuers self die kerk vir die voeding

en versterking van die mens se religieuse lewe ingestel.l

Omdat die kerk die draer van die godsdiens is,

is die wesenlike van die kerk as gemeenskap sy godsdiens-

tige lewe.2 "Immers9 het instituut der kerk is door de ~-

loofsfunctie gequalificeerd, het vindt in het pistische

z 'n bestemming. ,,3 Die kerk i s in der 'Naarheid die gemeen-

skap van die gelowiges en daarom verenig 'n bepaalde kerk-

like instituut diegene wat dieselfde religie het. Anders

88 die skool is die uitgangspunt van die kerk bonatuurlik

en in die geopenbaarde Woord van God en die wedergeboorte

1. Vgl. A. Kuyer9 De Gemeene Gratie, dl. 3, p. IlO;
Spier, ~£it., pp. 216-2177 en J. Chris Coetzee,
J~eiding tot die Algemene Teo~etie8e Opvoedkunde,
p , 290.

2. J. Chri s C oet zee, Vraagstukke van dLe _9pvoedkun.dige
Poli 1iek, p , 64.

3. Spier, op. cit., p. 219. Vgl. ook J. Chris Coetzee,
Inleidin~ tot die Algemene Teoretiese Opvoeill{un~~,
pp. 282-283. -
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geleë.l Die kerk as instituut het tot taak en roeping

die beoefening van die religie~ die suiwere verkondiging

van die Evangelie aan alle skepsels - indiwidueel, of in

ander samelewingsverbande saamgetrek; die suiwere bedie-

ning van die sakramente aan alle gelowiges soos deur

Christus ingestel; die toesig oor die lewe en wandel van

indiwiduele lidmate en die bestraffing van die sonde deur

onder andere die toepassing van die kerklike tug; die voe-

ding en versterking van die lidmate se geloof. Dit alles

moet geskied tot diens en eer vro~ God en om die kennis

aangaande Hom te verbrei.2

.Alhoewel die kerk nie die oorsprong van die

kind is nie? sluit dit as gemeenskap van die gelowiges ook

die onvolwassenes as verbondskinders in. Van die belyden-

de lidmaatouers eis die kerk dat hulle hul kinders in

hierdie gemeenskap sal laat inlyf deur die sakrament van

die doop en deur In eie selfstandige belydenis van die ge-

loof deur die kind. Die kerk het derhalwe ook In omvang-

ryke opvoedingstaale waaroor hy soewereine gesag binne eie

kring voer, maar dit is kategeties van aard en lê op die

terrein van die besondere genade wat wesenlik van die aard

van die sekulêre onderwys van die moderne skool verskil.3

Die kerk is ook nie die oorsprong van die skool nie,

trouens, kerk en skool is twee selfstandige instellings

met duidelike grense en geen onmiddellike en oorspronklike

1. Vgl. A. Kuyper, De Gemeene ..q-!,ati~,dl. 3, p. 110;
en J.J. Pienaar, ;;Onderwys - die Standpunt van die
Ned. Geref. KerkH

, in Die Kerkbode, 7 Februarie
1968, p. 200.

2. Vgl. B.E. v an Rooyen, Die Nederlandse GeloofsbelJ:_de-
nis, pp. 225-228; en Spier, op._cit., p. 216. -

3. Vgl. Verslag van ~ie Jeug-Studiekomm~~~t~an __die
Ned. Ger~!~Kerk vir behandeling deur die Algemene
Sinode in sitting 13 Oktober 1966 e.v.d., pp.
353-354.
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verband tussen hulle nie, maar slegs 'n indirekte ver'band,

en in hulle onderlinge verhouding geld die beginsel van

soewereiniteit in eie kring. Vir die Calvinis is die kerk

nie die gebieder wat oor die hele lewe gesag het nie,

hierdie eer kom God toe. Trouens, die kerk het geen aan-

spraak op direkte seggenskap oor die skool nie en hy mag

onder geen omstandighede die skooloorheers nie.l

Wlaar die Calvinis soek nie 'n absolute skeiding

tussen kerk en skool nie, want tussen alle verbande be-

staan daar vir hom een of ander vorm van vervlegting, en

so 'n indirekte verband tussen kerk en skool bestaru~ vir

hom daarin dat die roeping en funksie van die kerk hom in-

direk op die terrein van die skool bring. In die eerste

plek is 'n volledige en diensbare lidmaatskap van die

kerk pr-akt i.es onmoontlik sonder "wêreldlike" onderrig. So

moet elke lidmaat in staat wees om Gods Woord selfstandig

te lees, sy geloofslewe te beoefen en sy taak en roeping

in die kerklike sowel as die beroepslewe te verrig. Die

kerk het hom dan ook nog altyd vir genoegsame en doel tref-

fende opvoedings- en onder~~sgeleenthede beywer, wat egter

nie beteken dat hy skoolstigting as funksie en taak het

nie. So vroeg soos 1618 toe skoolkategese nog 'n belang-

rike deel van gewone skoolonder~~s was en die Gereformeer-
,

de Kerk in Nederland strenge toesig oor die onderwys gehou

het, het die Dordtse Sinode al besluit dat nie die kerk

nie, maar die staat (Christelijke Magistraten) die gere-

formeerde staatskole moes oprig, die onderwysers aanstel

1. Vgl. J. Chris Coetzee, Vrapgstukke van die Onvoed-
kundige Politiek, p, 70.
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en besoldig.l Slegs by wyse van hoë uitsondering soos

wanneer ouers en staat versuim om ondervzys op Christelike

(en nasionale) grondslag te organiseer, ontstaan 'n nood-

situasie en het die kerk die reg om in te gryp en seku-

lêre onde~Js (Christelik-nasionaal van aard) te voor-

sien.2 Onder gewone omstandighede mag daar dan ook nie

van die kerk geëis word om skole in stand te hou nie.

Die kerk moet ook toesien dat die beloftes deur

sy lidmate afgelê, dit wil sê deur die ouers by die doop

en die kinders by die belydenis van hulle geloof, op al

die lewensterreine en derhalwe ook op skool uitgelewe word.

Die kerk het derhalwe daarby belang dat die skoolopvoeding

nie strenunend hierop sal inwerk nie, maar diteerder sal

aanhelp. Op hierdie wyse verlcry die kerk dan 'n houvas

op en 'n bepaalde reg en plig teenoor die opvoeding van

sy lidmate se kinders. Di t beteken egter nie dat die kerk

van die skool kan eis om die kinders as lidmate van sy

kerk voor te berei nie. Omdat direkte seggenskap oor die

skool buite die gesag van die kerk val, kan die kerk al-

leen indirekte seggenskap hieroor uitoefen via daardie

ouers waf belydende lidmate van sy kerk is en oor wie sy

-- ----
1. Vgl. Acta of Handelingen der Nationale Synode te

Dordrech~e~re 1618 en 1619, pp. 41-43; en Ver-
slag van_die Jeug-Studiekommissie van (i)-eNed. Geref.
Kerk vir behandeling deur die Algemene Sinode in sit-
ting 13 Oktober 1966 e.v.d.? p. 292.

2. Vgl. J.J. P'ienaar-, "Onderwys - die Standpunt van die
Ned. Geref. Zerk'!, in Die Kerkbode, 7 Februarie 1968~
p , 201.

kerklike gesag wel geld.

Oor die gees en rigting van In bepaalde skool

het die kerk ook geen onmiddellike seggenskap nie. Omdat

dit egter vir die kerk belangrik is dat daar vir die kin-

ders van sy lidmate skole met 'n besliste Christelike
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karakter i s, lê dit op die vveg van die kerk om sy lidmate

oor die gewenste gees en rigting van 'n skool in te lig.

Oor die kultuurtaak van die kerk op die gebied van die on-

kerk normaalweg nie self skoolmeester nie, behalwe in sy

eie kerklike onderrig. Maar hy waak teen 'n godsdiens-

n eutral.e onderrig aan die kinders wat sy dooplidmate is;

hy beywer hom daarvoor dat die onderwys Christelik sal

wees, omdat hy die Koningskap van Christus oor die hele

lewe verkondig. Hy eis nie alleen dat die godsdiensonder-

rig aan die skole die belydeni swat sy dooplidmate onder-

skryf, moet eerbiedi\lg nie, maar dat die hele onderrig sal

geskied uit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing.ill

Opsommend kan gesê word dat alles daarop dui dat

die kerk volgens Calvinistiese beskouing slegs 'n indirek-

te en aanvullende furucsie ten opsigte van skoolopvoeding

het. Toesig oor die Christelike grondslag van die skool-

onderwys van sy lidmate se kinders is wel sy funksie, maar

van medeseggenskap oor die beheer van die skool is daar

prinsipieel nie sprake nie, behalwe dit wat hy op indirek-

te wyse deur sy lidmate op die skool uitoefen. Hierdie in-

vloed van die kerk is egter groot in alle Christenlande in

sy deurwerking op die direkte medeseggenskap van die ouer-

gemeenskap en die georganiseerde onderwysprofessie in die

onderwysbeheer, sowel as op die staat wat, as organisasie-

vorm van die reg, die sentrale gesag in verband met die

finale beslissingsreg moet bly - nie alleen volgens Calvi-

nistiese beginsels nie, maar ook volgens die tradisioneel-

"---_._--
1. A.P. 1'reurnicht, i,DieKu.ltuur-taak van die Kerk" in

HruL~haaf, Junie 1968, pp. 16-17. Vgl. ook P. de B.
Kock, ~~ cit'9 pp. 59-60, se standpunt dat gods-
diensondervvys op skool Bybelonderrig moet wees en
nie leerklik konfessionele voorligting nie.



lo M.A. Basson, Die :Sri tse Invloed in die Transvaalse
Onderv!X..?21836-1907, Argiefjaarboek vir SuTd-Afri-
kaanse Geskiedenis, dl. 2,1956, p. 1.

2. I.L. Kandel, Comp~ative Education, ~-==---
3. Ibid~, p. 59.
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demokratiese ingesteldheid van die Engelssprekende bevol-

kingsgroep wat langs ander bane ontwikkel het.

4. DIJi:m~vIOKR.ATIESE:BEGINSELIN DIE ANG:6L-S.AICSI:gSE

EN CALVINISTIESEDEm{E

(a) Demokrasie volgens Angel-Saksiese tradisie

GetTou aan die Brit se sterk sin vir realisme?

soek die tradisionele Engelse denkwyae die wesenlike van

alle dinge in die natuur en in die werklikheid. So sê

Basson van die tipiese Bri t~ "Hy is voor alles prakties

en sy beste instellings is die prodwr van sy gesonde ve~-

st and ._, sy :COlllinonsense r - soos hy dit uitdie ervaring

leer aanwend het."l Die Engelse tradisie wil minder ge-

bonde aan wysgerige beskouinge en teorieë wees? geen be.-

ginsels moet hom sy vryheid ontneem om op te tree soos hy

goeddink en sy beleid en standpunt te verander wanneer hy

wil nie. Indiwidualisme is dan ook sterk ingebed in die

tradisie van clj.c, Angel-Saksiese denkvvyse. Tiperend is

Kandel se beskrywing in 1933 dat "educational organization

and administration in England seem to be devoid of any

philosophy or underlying principles,,2 en i,the system of

education reflects the essential English characteristics _

a horror of theory, fear of mechanical organization, and

regard for individual freedom as the fundamental basis for

the development of character. ,,3

Hierdie sterk individualisties georiënteerde de-

mokrasie wat in die 18de eeu nog hoofsaaklik tot die Brit-
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se aristokraat beperk was en aan hom bui tengewone vryheid

ve~l~~n het om te word wat hy wil, het gedurende die 19de

eeu 'n algemene strewe na algehele vryheid vir elke in-

dividu geword. Om die wese van hierdie vryheidsbeginsel*

en sy implikasie vir die onderwys te begrypv is ' n saak-

like venvysing na verskillende strominge en derucrigtings

wat gedurende die 19de eeu daarby arolsluiting gevind het,

nodig.

(i) Reeds gedurende die laaste helfte van die

18de eeu het daar uit re~csie teen die doodsheid en for-

malisme van die Anglikaanse of Engelse Staatskerk wat al-

les probeer oorheers het, In godsdiensherlewing in Enge-

land begin wat uiteindelik op die Metodisme uitgeloop het-.

Na sy wese was dit In Evangeliese herlewing toegespi ts op

"n antroposentriese verlossingsleer. Dit verwerp nie al-

leen die vrymakende genade van God, die uitverkiesingsleer

en so meer niev maar isoleer die mens van sy organiese en

historiese kontinulteit en is individualisties in sy pre-

diking van saligheid aan alle mense waardeur die verbonds-

gedagte van die Skrif misken word.2 Omdat hierdie herle-

wing veral nuwe belangstelling vir die lot van die armes

en onbevoorregtes gewek het, het dit die beginsel van on-

derwys vir almal as deel van die demokratiese ideaal sterk

na vore gebring. Omdat di e Metodisme egter die lewensfon-

d~fient in die vroomheid van die eie hart soek, die Chris-

telike hoofsaaklik vir kerk en godsdiens resJVeer en die
"

1. A.H. du Po van Wyk, Die Invloed vSdl die Engelse
Skoolwese op di e Kaapse Skoolwes~, pp. 15-17.

2. Vgl. J.J. Krige, tlMetodismeli in Koer.§_in. diG Kris~s2
dl. 1, pp. 132-136; J .D. Vorster, "Die Metodistiese
Invloed in ons Volkslewe", in Koers in die KrisiS5

3, p. 188; en H.G. Stoker? Die-:-Str)fcT om-erre ~,
pp. 30-31.

-----~----------
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ander lewensterreine soos die onderwys gevolglik as soge~

naemd neutraal beskou, vind die Liberalisme maklik daarby

aansluiting. Die Calvinis wat glo dat alle lewensterrei-

ne aan die absolute soewereiniteit van God en Sy ordinan-

sI e.s onderworpe is, kan nie anders as om die Metodistiese

beskouing te verwerp nie. In hierdie verband kan daar ook

vervvys word na die Paét Lsme van die 18de en 19de eeu wat

deur sy eensydige beklemtoning van godsdienstige vroomheid

en die beperking ven die Christelike tot godsdiens in en-

gere sin, op die selfde wyse In verskraling van die Calvi-

nisties-Protestantse lewensgrondslae in die oride.rwy s tot

gevolg het~

(ii) In Uitbreiding van die demokratiese ideaal

het ook onder die invloed van die filantropie en negro-

fili sme van die 19de eeu plaasgevind. Hierdie filantrope

het hulle nie net baie j8I'e lorik beywer vir die demokratie-

se ideaal van die verskaffing van beter onderwysgerievve

aan die minderbevoorregtes in Engeland nie, maar ook kamp-

vegters vir gelyke regte vir die "veronregte" nie-blanke

volkere in die Britse kolonies geword en algehele ophef-

fing van rasseskeiding voorgestaan.l Vir In tyd lank is

gemengde skole vir blaruc en nie-blruL~ dan ook in Suid-Af-

rika gestig. Ook so In onderwysbeLeLd en idee van vryheid

is in direkte botsing met die Calvinistiese standpunt wat

die verskeidenheid van volkere en nasies, elk met sy eie

grense en identiteit as van God gegee, beskou - In ver-

skeidenheid wat God van ons verwag om te handhaaf en te

respekteer.

(iii) Maar die omvangvan die tradisie van die

1. VanWyk9 op. ei t., p. 11.
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Britse demokrasie word veral eers duidelik wanneer die

verskillende bewegings en derucrigtings van die 19de eeu

in Engeland ten gunste van menslike vryheid en nie-

staatsinmenging in oënskou geneem word.

Daar was byvoorbeeld die LAISSEZFAIRE-beskou-

ing wat deur die liberale Whig-regering toegepas is~

"State interference, they argued, would paralyse individ-

ual enterprise and destroy character by withdravving incen-

tives to self-help. LAISSEZFAIRE, LAISSEZALLBR.ill Van

die kant van die Benthanliete het weer gekom die beklemto-

ning van die beginsel van Algemene Bruikbaarheidg ;rTHE

PUBLICGOODought to be the object of the legislator9

GENERALUTILITY ought to be the foundation of his reason-

ings.1I2 Maar die belangrikste bydrae tot die interpreta-

sie van die beginsels van indiwiduele en sosiale vryheid

het waarskynlik van J. S. Mill gekom. As geestelike vader

van die I3ri tse staatkunde sê hyg "The only freedom which

deserves the name, is that of pursuing our own good in our

ovm w8Yr so long as we do not attempt to deprive others of

th . ,,3elrs ... o •• Hy verwys na die onderwys as II the most

sacred duties of the parents" en sê dat "the State ought

to see it fulfilled, at the Charge, as far as possible, of

the parent.I,4 Omdat die gesag wat die indiwidu oor hom-

self, sy liggaam en sy verst and het 9 vir Mill 'n soewerei-

ne gesag is, het hy 'n sterk afkeer~n enige staatsinmen-

ging wat op die indiwic1uali tei t van die mens inbreuk maak.

Daarom verwerp hy 'n staatsbeheerde ondervlfysstelsel, want,

------------~---------
1. VV.Boyd, The Hist or_y q! Wester_:gEduSati on, p , 368.
2. J. Bentham, The_1heory Qf Legislation, p. 1.
3. J. S. Mill, Util~ tarianism....,.2Libe~:iY. and Re-f?I_es~E?ntative

Government, p. 75.
4. Ibid., p~--160.
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sê hy: nA general State education is a mere corrtr-Ivano e

for moulding people to be exactly like one another. III

(iv) Gedurende die tweede helfte van die 19de eeu

tree Herbert Spencer na vore met sy teorie van biologiese

evolusie, waarvolgens nie net die bes-aangepaste indiwidu

behoue bly nie, maar ook die nuttigste samelewing ontstaan.

Volgens Boyd2 was hy een van die sterkste teenstanders van

In nasionale onderwysstelselonder staatsbeheer. Hy het

geglo dat die staat nie met die onderwys moes inmeng nie,

maar liewer moes toelaat dat dit deur spontane evolusie

self vooruitgaan.3 Wanneer Spencer die aktiwiteite van die

ideale skool in orde van belangrikheid opnoem, is die eer-

ste twee : "That education which prepares for direct self-

preservation; that .which prepares for indirect self-pre-

servation,;r waarna volg, "that which prepares for parenthood

•••.• prepares for citizenship; that which prepares for

miscellaneous refinements of life.1I4 Hy wilook hê dat die

skool die metode van die natuurwetenskap moet volg, naam-

lik empirisme of direkte ervaring. Verder trek hy 'n ab-

solute skeidslyn tussen godsdiens en we t en skap e "Religion

and Science are ••••.• the positive and negative poles of

thought.,,5 Sedelike waardes bestaanvir hom nie in die

bonatuurlike nie, maar behels alleen dit wat prakties nut-

tig is in die stryd om die voortbestaan. Hierdie natuur-

wetenskaplike mensbeskouing oefen gedurende die 20ste eeu

'n besondere groot invloed uit op die ontwikkelingsgang

------------
1. J.S. Mill, op. cit., p , 161.
2. Boyd, o~. cit., p. 371.
3. P. Pistorius, Gister en Vandag in die 0~voe~inE7

p. 210.
4. H. Spencer, Education ~ Intellectual, Mora], and

_;Pb;Y"sical , pp. 10-11.
5. H. Spencer, First Principl~, p. 80.
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van opvoeding, veral in die Engelssprekende lande van die
,., 1wereld.

Cv) Aan die begin van die 20ste eeu is dit

Percy Nunn wat die beskouing uitdra dat niks goeds die

mensewêreld binne kom behalwe in en deur die vrye aktiwi-

tei t van die indiwidu nie. Op ondubbelsinnige wyse stel

hy sy kernbeginsel~ "Individuali ty is the ideal of Life~

en "educational efforts must, it would seem, be limited

to securing for every one the conditions under which in-

dividuali.ty is most completely developed ......
Die sterk Engelse tradisie van indiwiduele vry-

heid, laissez faire-beleid, veelvuldige standverskille in

die sosiale lewe en kerke met sterk gevestigde onderwys-

belange was nie bevorderlik vir die totstandkoming van "n

nasionale onderwysstelsel in Engeland nie. Daar was wel

sterk pleitredes vir groter staatsbemoeiing in die ver-

skaffing van onderwysfasiliteite, maar die staat het in

::~'ngelandbaie traag tot hierdie terrein toegetree. Baie

jare Lank het kerklike en private inisiatief derhalwe "n

ui ters belangrike rol in die stigting van 'n verskeiden-

heid van selfstandige skole gespeel. Vergelyk byvoorbeeld

die bestaan van die eksklusiewe, onafhanklike, selfrege-

rende "Public Schoo.Is !", die I,GrawmarSchoo.Ls" en ander

Engelse sekondêre skole. ICenmerkendvan :;i;ngeland is sy

tweeledige skoolstelsel - sekt ar'Lese private skole naas die

nie-sektariese staatskole. In werklikheid was dit eers

met die aanname van die JJutlervvet van 1944 dat die Engel-

se staat volle verantwoordelikheid vir die ondervvys aan-

--_.- ~
1. Pistorius, op. ~it., p. 210-211.
2. P. Nunn, Education_,_ Its Data and First Princt.E1es,

p. 18.
3•. Ibid., p, 13.
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vaar en 'n nasionale grondslag vir sy onderveysstelsel

usual geniUs for compromise, the British have worked out

a system which provides for a broad national support and

control of general policies, but which leaves much ad-

ministrative authority in the hands of local units of

self-government. At the same time they have preserved the
1

contributions which have been made by voluntary agencies. ti

"n Belangrike bepaling van hierdie 194-4-Ondervvyswetvir

staatondersteunde skole is dat elke skooldag met gesament-

like godsdiensoefening sal begin en dat godsdiensonderrig,

onderhewig aan die gewetensklousule, verpligtend is.2 Dit

is iets vreemd aan die Engelse ondervvyswetgewing, want
A

alhoewel dit voorheen nooit uitdruklik verbied is nie, se

Leeson dat "the law relating to religious education has

been confused, and (is) of a somewhat negative character?"

Oor die Britse demokrasie en die Christelike be-

ginsel daar Ln, kan volstaan word met die volgende stelling

van Jeffreys; "It may be truly said that the commonplace

assumptions of modern democracy would have been impossible

without the influence of Christianity in history. Never-

theless, it is equally true that much of our ethics remain

sub-Chri sti an and are more Greek than Chri sti an in spiri t~iI

(vi) As deel van die Angel-Saksiese tradisie moet

daar ook na die Skotse ondervvysstelsel ver"vYysword, en wel

as 'n stelsel wat histories eintlik veel meer demokraties

---~ ,

1. J .r , Cramer en G.S. Br'owne, Contempo_rary :Education9

pp. 84-850
2. Leeaon , op. cit., p. 232; en J\._Guide__t.o tl~s:_l~duca-:.

tional System of :bngland @.d Wales 1Ministry of
Education, pamphlet nr.~? p. 27.

3. Leeson, op. cit., p. 231.
4. M.V.C. Jeffreys, Education.ChristiaJ:]. or P2.:&_an,p. 17.
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,
as die van Engeland is en ook 'n sterker Calvinistiese

wortel het. In hierdie land waar die Calvinisme homself

deur middel van die Presbiteriaanse Kerk a.anvank l i.k sterk

gevestig het en waar daar veel minder standverskille aS

in Engeland is, was die onderwys reeds van die vroegste

propounded by Knox and his colleagues was a democratic

schem e; education was regarded as the right of all chil-

dren? and there were to be bursaries for the poor. The

parish schools which spread throughout the country in the

next 300 years were open to all ••.••• there has been? and

still is, far less social division and class conscious-

ness in the Scottish educational system than? say? in the

:8nglish. nl Hierdie skole was almal gelyk en het "n na-

siona~e stelsel gevorm; en verder~ "Allied to the demo-

cratic concept is the principle of co-education, which

has been the rule in most Scottish schools since the Re-

formation. Ii 2

In Skotland was daar baie eeue lank ' n sterk

band tussen kerk en skool. So het die kerk nog tot 1872

die reg gehad om deur middel van die "Presbyteryll onderwy-

sers met die oog op aanstellings te ondervra en goed te

keur asook om die skole te besoek.3

Die Skotse ond erwyswet van 1872 het finale be-

slag gegee aan 'n nasi anale stelsel van openbare primêre

skole met verpligte skoolbesoek vanaf die 5de tot die 13de

j aar. Plaaslike onderwysbestuur is in die hande van

,------_ ...._--- ..
1. S.L. Hunter, Th_~__ê2ottish.EduE_ation~l System, p. 62.
2. Ibi_£., p. 63.
3. J. Kerr, Scottish Education School and Universi~,

pp. 198, 200:; en H. MacKintosh, Ed1:lEat~.£.niE:._J?cot-
land Yesterd~d Toa~? pp. 8?~.
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skoolrade met omvangryke pligte en magte geplaas terwyl

die Skotse Onderv~Jsdepartement gestig is om die onderwys

op sentrale vLak te koordineer en te beheer. In 1918 en

1929 is dit verander sodat die plaaslike administrasie

van die Skotse onderwys vandag die verantwoordelikheid

van 29 "county councils"? 2 "joint county councils" en

"the town councils of four cities" waarvan elkeen "n

I'educ ation. committee" aanstelom die onderwys in sy ge-

bied te behartig.l Vanaf 1963 is verteenwoordigers van

die ondervvysprofessie toegelaat om op hierdie onderwyskom-

missies te dien en in 1966 het 24 lIeducation committee s"
2reeds sodanige onderwysersverteenwoordiging gehad.

Die 1872 en daaropvolgende onderwyswette het

aan godsdiensonderrig beskerming verleen en 'n gewetens-

klousule ingestel wat aan ouers die reg gegee het om in

gevalle van gewetensbesware hulle kinders daarvan te ont-

trek. Oor die huidige stand van sake skrywe Hurrter ;

"the traditional association of religion and education

has been to a large extent maint ained ,,3 en 11 the practice

is growing of appointing to secondary schools specialist

teachers of religious education? and although there is at

present no Scottish Certificate of !~ducation exar.o.ination
4in religion, this is a likely development in the future."

Die Skotse onderwysstelsel lê meer klem op een-

lJ.eid en uniformi tei t van admini strasie, onderwysmetode en
,

-inhoud as byvoorbeeld die van Engeland en die V.S. A.

Daarom oefen die Skotse Onderwysdepartement "n sterker en

meer gedetailleerde ondervvysbeheer uit as in genoemde

1. Hunter? op. ci t., p , 37, vgl. ook pp. 39-41 en 63-64.
2. Ibid., p. 43.
3. Ibid.? p. 64.
4·. Ibid., p. 65.
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lande.l

(vii) Laastens' n kort verwysLng na di e demokra-

tiese ideaal soos dit in Amerika versprei het toe eers

Hall met sy ewolusionistiese opvatting en na hom John

Deweymet sy pragmatisme dit tot 'n deurdagte ondervzys-

stelsel uitgebou het. Laasgenoemde se denke gaan uit van

die sosiale organisasie van die lewe en daarom is die ge-

meenskap of samelewing vir hom primêr en die indiwidu se-

kondêr. Volgens hom is opvoeding die sosialisering van

die indiwidu in 'n vrye demokratiese gemeenskap9 dit wil

sê sosiale insig, sosiale krag, en sosiale belangstelling

terwille van sosiale bruikbaarheid.2 Van kardinale belang

is die v oLgendes "Two points selected by which to measure

the worth of a form of social life are the extent in which

the interests of a groulJ are shared by all its memb er s ,

and the fullness and freedom with wrn.ch it interacts w'i th

other groups. ,,3 Kennis wo r'd 'n soort van doen en is die

resultaat van ons handeling wanneer ons probleme oplos of

met ons omgewing eksperimenteer. Daarom die tipiese Ame-

rikaanse komprehensiewe skool met sy doen-leermetode.

Die pragmatis hou hom nie besig met sisteme of

beginsels nie, maar net met konkrete feite, handelinge en

mag. Oor die doelstellinge van opvoedkunde sê hyg "And

i t is well to remind ourselves that education as such has

no aims. Only persons, parents, and teachers, etc , , have

aims, not an abstract idea like education.1;4 Sy lewens-

filosofie ken geen absolute waardes ni e , alles in hierdie

1. MacKintosh9 o-Po__cit., po 6.
2. R.M. Ruperti, Die Opvoe_sjngstaak9 p. 56.
3. J. Dewey? Democraq_yand I::ducation, p. 99.
4. lbi d. 9 P' 107.



demokratiese instelling isg "dit is ' n kweekplek van in-

61.

wêreld hang net van die mens self af. Ook ken hy geen

absolute gesag en geen absolute gehoorsaamheid aan gesag

nie. Die mens is immers vir hom ook nie 'n sondige wese

nie.l Daarom is dit 'n soort demokrasie waarin nie God

nie, maar die mens, die enkeling se verbondenheid met die
2groep en die heelal, voorop staan. Pistorius wys dan

ook daarop dat die skool vir Dewey meer as 'n nasionale

ternasionalisme want die mensheid is één geheel.,,3

Hierdie denke het veral gedurende die laaste
)

vier dekades in Suid-Afrika I n invloed gehad, maar was

hoofsaaklik tot onderwysmetodes- en leerplanne beperk.4

(b) Demokr..:_asj..~_e.nonderwye':leheer

Die betekenis van die demokrasie vir stelsels

van onderwysbeheer moet gesoek word in sy verset teen al-

le vorms van totali tarisme en sy gevolglike strewe om on-

derwysbeheer en -administrasie uit die hande van ' n buro-

kratiese hiërargie met die aksent op die magsposisie te

hou. Teenoor die outoritêre staat waar in die onderwysbe-

heer altyd neig om sterk gesentrali seerd te wees en open-

bare en plaaslike bestuursliggame en professionele groepe

gewoonlik nie regmatige geleenthede kry om die beleid te

help bepaal nie, stel Kandel onderveysadministrasie in die

demokratiese staat soos volg; if The democratic state, on

the other hand, recognizes that a central governmental

body cannot claim omniscience and is not restricted by

1. Ruperti, .2.£!~t. 9 p , 58.
2. Pistorius, op. cit., p. 220.
3. Ibid.9 p. 222:----
4. F.J. Potgieter en C.B. Swanepoel, Tema.!?_.uitdie

Histori_ese Ped~o_g_~ek, p. 54.



a certain amount of responsibility is 1delegated. II

the obscurantism of bureaucrats with vested interests in

maintaining the status g_uo. Accordingly the rights of

local groups or communities to determine their own 8£-

fairs with a minimum of interference are recognized and a

partnership in ideas as well as in finances is entered

into between the central and local authorities to which

Die demokrasie wil deur staatsinmenging te be-

perk, aan die groots moontlike verskeidenheid van instan-

sies livryheid en gelykheidii gee om hulle eise ten opsigte

van die skool te stel. Hiervolgens is die ondersteuning

en belangstelling van al die lede van die staat en ge-

meenskap ncods aak.Lt.lr s ouers, die algemene publiek? pro-

fessionele verenigings? organisasies vir openbare, ont-

spannings, ekonomiese en ander doeleindes; godsdienstige

groepe en so meer. Al hierdie groepe en organisasies moet

trouens direkte of indirekte v er t eenwoor-d.i.g.i.nghê sodat

almal saam 'n belangrike rol kan speel in die formulering

van' n nasionale belei d binne die raamwerk van plaaslike

beleidsrigtings.2

Die vertrekpunt van 'n Brits-demokratiese onder-

wysstelsel is altyd oorwegend die indiwidu. Onderwysad-

ministrasie moet daarop toegespi ts wees om die indiwidu

die maksimumgeleenthede te gee om as ' n menslike wese1 as

In vverker en as 'n intelligente burger te ontwikkel. Op

nasionale vlak moet daar slegs beslui t word oor s ak e soos

staatsubsidies, skoolinspeksie, die minimumvereistes ten

opsigte van aangeleenthede soos skoolplig , lengte van

1. I.L. Kandel, The new era in Education? p. 119.
2. 1bid.? pp. 121-122. Vgl. ook N-~"-Hans,~ative

Eduqa"t~.9..n,p. 235.
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skooljaar, oprigting van skole en die kwalifikasies en

salarisse van onderwyser-s. Die plaaslike bestuursinstan-

sies en onderveysprofessie moet egter In maksimumvryheid

geniet. So is dit byvoorbeeld die onder~~sprofessie se

reg om te besluit oor die inhoud en metodes van onderwys,

die uitvoering van opvoedkundige eksperimente, die keuse

stansie moet derhalwe net bestaan vir die bepaling en ui t-

voering van In nasionale beleid wat by plaaslike omstan-
1dighede aanpas.

Die tradisionele demokratiese beginsel in die

Angel-Saksiese denke is nie daarop ingestel omvanuit

sterk prinsipiële gronde die terreine en funksies van die

verskillende be18nghebbende instansies wat by onderwysbe-

heer betrokke is, te bepaal nie, maar spits hom slegs

daarop toe omvir nthe liberation of the creative spirit

in every individualn2 in In nasionale onderwysstelsel te

sorg. Die taak en funksie van die betrokke beheerinstan-

sies moet dan van tyd tot tyd deur die pralctiese omstan-

dighede bepaal word.

( c) Demokrasie en Ca.lvi rri sme

In Demokrasie wat losgemaak is van die beginsels

wat die Calvinistiese denke ten grondslag lê, is in sig-

self eintlik geen waarborg teen 'n ontaarding in totali-

tarisme nie. Wanneer die demokrasie - hoe verdienstelik

ook al - nie langer net as In staatsvorm, metode of middel

beskou word nie, maar as 'n soort religie verabsoluteer

1. I.·TJ. Kande1, Jh~_gew__~xa~.J..D___:'Edl?-2..§'!"i_gE:?p. 122.
2.. A.G. Hughes , :6ducation and the D~~ocratic ]deal,

p. 16.



word, kan dit maklik in suiwer humanitêre verworteldheid

in "n beginsellose dwingelandy van gewaande menseregte

ontaard.

l\!Iet reg kan daar onderskei word tussen "n demo-

krasie wat in die fundamentele Christelike grondslae -
,

soos die van die Calvinisme - verwortel en verarueer is; 'n

humanisties-liberalistiese demokrasie waarin In humanis-

tiese indiwidualimae tot die veransolutering van die mens-

like vryheid - eD.kelingvryheid - lei; en In humanistiese

rewolusionêre demokrasie wat die absolute klem op mens-

like gelykheid plaas, dit wil sê 'n enkeling-gelykheid

met die kreet van nelke mens een at em", sonder inagneming

van religieuse en beskavvingsverskille.l Vir die Calvinis

is die fundamentele beginsel waarop alle demokrasie moet

berus, dat alle dinge uit, deur en tot God is, tervvyl die

liberalistiese demokrasie die fundamentele as "uit 1 deur

en tot die indiwidu" beskou. Wanneer J" .H. Coetzee skrywe

dat die Calvinisme as poli tieke filosofie nie omvat wor d

met begrippe soos konserwatief of liberaal, demokraties

of outokraties nie2, het die fundamentele ui tgangspunt

wat so "n stelling ten grondslag lê, daarmee nog ongesê

gebly.

Die grootste invloed ter bevordering van die hu-

1. Vgl. H.J-. Strauss, "Stemreg", in Grense. 'n Sim-
J2.Qsiumog.L.Bas.se- en ander verhoudi~?- p , 165-.--

2. J.H. Coetzee? "Afrikaner, die N.P., Calvinisme
en :Sngelssprel;:endeH, in Die Volksblad, 30 April
1969, Jl. 15.

mani sme in Suid-Afrika het van Angel-Saksiese kant gekom,

maar daar was ook vanaf die einde van die agtiende en die

begin van die negentiende eeu uit Nederland humanigme en

kerklike vrysinnigheid en uit Frankryk die gees van die

-_ ..._-- --~--,-----
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Franse Revvolusie wat in 'n geringer mate 'n invloed op

Suid-Afrika gehad het.

Hoewel daar uit die gedagtesfeer van die Calvi-

nistiese en Angel-S&(siese tradisies in Suid-Afrika 'n

gemeenskaplike erfenis van demokrasie is, tree daar groot

verskille na vore na gelang elkeen die demokrasie uit sy

eie lewens- en wêreldbeskouing toepas. Dit is veral die

toepassing van die volgende demokratiese beginsels en hul-

le humanistiese inslag wat tot radikale verskille aanlei-

ding gee~l

(i) Elke indiwidu is In selfstandige, aparte groot-

heid en verdien in die eerste plek fundamentele

erkenning. Hy is 'n soewereine, redelike en

sedelike wese.

(ii) Elke indiwidu moet in sy selfbepalinge absoluut

vry wees; soevvereine vryheid in persoonlike doen

en late is die maatstaf van alle dinge.

(iii) Alle indiwidue moet gelyke vryhede geniet. Dit

impliseer gelyke stemreg vir elke mens, rasse-

gelykheid en so meer.

(iv) Na sy wese is die mens goed en gaaf. Dit spruit

edelde, volmaakte mens. Die geestelike en stof-

uit sy soewereine redelikheid en sedelikheid?

dit wil sê, i s uiten met sy natuur gegee.

(v) Die doel van die lewe is die ideaal van die ver-

like welvaart en gelukkigheid van die indiwidu

bly die hoogste doel.

(vi) Die onderlinge verhoudinge tussen die soewereine,

"--------
1. Vgl. H.G. Stoker, Die Stryd om die Ordes, pp. 16-19.
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gelyke, vrye mededingende, goeie indiwidue en

hulle maa't skapLf.ke leringe moet volgens die

laissez faire-beginsel gereël word, "vat eintlik

beteken dat elkeen aan sy lot oorgelaat wor d,

Wanverhoudinge wat mag voorkom, is geen perma-

nente gevaar nie, die ewewig herstel homself

sol~~ die vrye soewereiniteit van die selfbe-

palende indiwidu nie aan bande gelê word nie.

TIie beleid vir onderlinge verhoudinge moet een

van nie-inmenging wees •

.Al dadelik moet gesê word dat die Calvinis ook

die indiwiduele wa8rde van die mens, dat hy 'n redelike

en sedelike wese is, dat die indiwidu en sy verskillende

samelewingsverbande op vryheid geregtig is, dat alle indi-

widue gelyk is, erken, maar dan altyd vanuit sy Christe-

like grondslae. Dat dit egter nie altyd die geval is in

die kreet om die demokrasie nie, blyk onder meer uit die

v oLg en de s "Liberalisme en Humanisme, en die staatsvorm

wat daarmee akkoord gaan, naamlik Demokrasie, is noodwen-

dige lewensbeskouings van die Christelike Godsdiens -

maar hulle het ontaard deurdat hulle hulle natuurlike

gr-onds.Lag, Christelikheid, waaruithulle gebore is, ver-

loën het, en 'n nuwe, eie grondslag naamlik ,Rasionalisme'

of Redelikheid, aangeneem het i.v.m. die wese van die in-

dividu. ,,1 TIie Calvinis kan die demokratiese beginsels

wat van die Christelike ontkoppel is, nie aanvaar ni e ,

want dan word die menslike indiwidu die bousteen van die

menslike eame.Lewi.ngen nie God nie; dan kry die was~~devan

die indivvidu as mens die eerste plek in die lewe en moet

1. C.B. Linder, Christe)-ikheid en Nasionalisme il}.__die
OpvoediEg, p. 126.
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alle menslike gebeure uiteindelik uit die mens verklaar

word in plaas van all.e dinge uit God. Vir die Calvinis

het God wel die mens as 'n redelike en sedelike wese ge-

skape, maar daarin setel geen absolute soewereiniteit nie,

want daardie eer kom God toe. Die indiwidu mag nie in

homself sy gesag soek nie, maar moet sy gesag as beperkte

gesag komende uit die Absolute gesag van God beskou.
,

Trouens, a.lle gesag, 0 ok die van die staat, kerk, ouers en

so meer mag ook nie uit die indiwidu of die samelewings-

kring self a£gelei word nie, maar vanuit God se skepping,

genade, en Sy openbaring in die Skrif - Sy ordinansies.

Ten opsigte van die wyse waarvolgens onderlinge

gesagsverhoudinge gereël moet word, i s daar ook radikale

verskille. Die Calvinis kan nie m~ar net 'n laat-maar-

loop-beleid volg en hoop dat alles sal regkom nie. Hy

soek die gesag daarin dat elke lewensterrein en -kring 'n

Godgegewe roeping en taak het waaroor hy 'n soewereine

gesag wat aan di~ van God onderworpe i s , het. Hierteenoor

vereis die vervlegting van al die samelewingsverbande ook

dat elkeen hom tot samewerking en eenheid sal laat lei.

As die indiwidualisme 'n hUlTlanistiese een word,

Die demokrasie van die humanis is derh3~we hu-

as die mens'li.ke gelykheid en menslike vryheid verabsolu-

teer word en die massagelykheid daaruit vloei, is dit 'n
,

gans ander demokrasie as die van die Calvinis. Daar be-

staan nie vir hom iets soos 'n volksoewereiniteit, 'n

volkswil wat die hoogste gesag is of 'n owerheid wat die

dienaar van die voLk is ni e 0

manitêr, mensgerig en horisontaal gefundeer, tervzyl dié

van die Calvinis Godgerig en vertikaal gefundeer is. Van-

uit die Chri stelike standpunt maak Linder dan die opmer-
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king~ "Hierdie lewensbeskouings, hierdie Liberalisme,

Humanisme, en Demokrasie, moet dus hulle oor-apr-onk.Li.k e

grondslag weer opeis - en dis noodsaaklik dat hulle dit

doen nie net omhulle eie onthalwe nie, want hulle is die

produkte van die Chri stelike Geloof 9 maar ook omdat hulle

wedersyds die beskermers en natuurlike en sterkste ves-

tings Vffil die Christelike Geloof is, en as hulle verwyder

word, sal die Ch:ristelike Geloof ook we Ldra dieselfde lot

deel. III

5. DIE NASIONALE2 CHRISTELIK-NASIONALE J~N NIOJ~DERT4bL-

B~:::GINSELS

Die Christelike beginsel in die onderwys wat -

soos dit in die voorafgaande gedeeltes van hierdie hoof-

stuk duidelik aan die lig gekom het - vir die Calvinis

grondliggend vir alle oorwegings in verband met demokrasie

en onderwysbeplanning moet wees, hou vir hom ook "n noue

verband met die nasionale en Christelik-nasionale, en aan-

gesien die betekenis en implikasies van hierdie beginsels

ewe verreikend is, hoort 'n saaklike verwysing daarna tuis

by 'n bespreking van 'n nasionale onderw~sbeleid vir Suid-

Af'rika. Trouens, die geskiedenis van die ond er-wys in

Suid-Af'rika toon dat die toepassing van beginsels soos die

Christelike, die nasionale en moedertaalondervvys vir die

bevo.Ikang van Suid-Afrika nog altyd van kardinale belang

was en dat daar ter wille daarvan dikwels ' n heftige stryd

om die beheer van die skool gevoer is.

Lank voor die bestaan van georganiseerde stelsels

r~Linder, .2l2..! c it., P • 128•
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van onderwys het die gesin of die groep waartoe hulle be-

hoort het, besef dat daar 'n eie tradisie en 'n eie gees-

tes-erfgoed is wat aan die jonger geslag oorgedra moes

word sodat die nuwe geslag ook "n wesenlike deel van die

gesin of groep kon vorm en die voortbestaan van hierdie

erfeni s terselfdertyd verseker kon wees. Maar dit is ver-

al die bestaan van die verskeidenheid van volkere, elk met

sy partikuliere volksgestalte soos weerspieël in die le-

wensordening en -groepering van die voDcsgenote rondom

hulle volkseie en volkstipiese, wat die begrip nasionaal

baie sterk na vore gebring het, want nasionalisme moes

juis die unieke volksheid wat die een volk van die ander

onderskei, aandui. Met die opkoms van nasiestate en stel-

s e.ls van formele onderwys het dit spoedig elkeen van hier-

die instansies se taak geword om "n gees van lojaliteit

teenoor die volk of die nasie te bewerkstellig en om die

nasionale te bewaar en uit te bou, want 'n staat sonder

In eie nasionali tei t sal nie gedy nie en ,,'n opvoeding wat

in sy wese nie nasionaal is nie, kan geen ware opvoeding

wees nie. III So het die beginsel van nasionalisme na vore

getree as een van die kragtige wesensfaktore wat die aard

van nasiona1e ondervvysstelsels bepaal.2

Die betekenis en implikasies VC'.,l1 die nasionale

beginsel vir die onderwys kan gesoek wer-d in 'n kort oor-
,

sig van kriteria vir die vorming van "n nasie - in dit

wat aan 'n volle sy besondere en partikuliere gestalte gee.

So moet die nasionale beginsel rekening hou met die ge-

1. J. Chris Coetzee, Il~din..E.....!.£i_~lie Algemene Teore-
tiese 012.voedkunde,p , 18l. Vgl. ook J.P. van Rens-
burg, Nasi onc,gisme en di~e Onder~ ê? p. 68.

2. Vgl. A.G. Coetsee, "Nasionalisme as wesen sf ak tor- by
die bepaling van ondervvysstelsels, li in Koers, Janua-
rie/Februarie 1966, p , 316. --'_ ..
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meenskaplike afkoms of bloedverwant skap wat aan In volk In

tipiese biologiese strulctuur gee, ho eweL hierdie f ak't or

nie oorbeklemtoon mag word nie, omdat gemeenskaplike bloed

nog geen lewensrigsnoer is nie en de rh al.we nie tot "n be-

ginselbepalende f ak tor vir die k ar-ak't e'r van 'n volk verhef

d . 1mag wor m.e .

Die nasionale beginsel moet ook t n vlaordering

vir die eie vaderland en In liefde daarvoor ten doel hê,

maar alhoewel In gemeenskaplike lewensruimte onontbeerlik

vir die samesyn van In volk is, kan dit nog nie die gees-

telike grondslag vir In volk verskaf nie en het ook hier-

die fru{tor sy beperkinge.2

Belangriker as bloed en bodem is In gemeenskap-

like taal wat deur alle lede van die groep a.anv aar' word as

I,the natural medium of social intercourse and as an out-

w ar-d symbol of their nationality. ,,3 Omdat die gemeenskap-

like taal In baie hegte volkseenheid kan, bewerkstellig,

omdat dit een van die uitgange van die Irart is en die gan-

se volkslewe - die geloof, die reg, die handel, ja die

ganse v oLkse kultuurbesit - homse.Lf daarin uitdruk, vereis

die nasionale beginsel van die ondervzys nie net respek en

liefde vir die eie taal nie? maar ook onderrig van en deur

die moedertaal. Die gemeenskaplike tae~ is egter geen

sine qua non vir nasieskap nie (vergelyk meertalige nasies

soos }3elgië en Switserland)? daarom Bag die nasionale be-

ginsel ook nie die eie taal tot t n absolute beginsel ver-

1. Vgl. A.C. Coetsee, "Nasionalisme as we aen sf ak't or' by
die bepaling van onderwysstelsels? it in Koers, Jonua-
rie/Fe'bruarie 1966, p. 317y Lande:r, .2.P.!-=-S}_:t.~, p. 1089
en N • Diederichs, Nasional=h?rD.eas _~ewensbe;skouing,
pp. 29-3l.

2. IbiS!_., pp. 27_;31, en Gunter, .2J2..•~~cit., p , 392.
3. Hans, oo , cit., p. 11.
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hef . 1ru.e ,

Ander s ameb.lndf.ngsf ak t or e wat van baie groot be-

lang vir nasievorming is en derhalwe ingrypende implika-

sies vir die nasionale beginsel inhou, is byvoorbeeld die

gemeenskaplike ontwikkeling en kultuur asook die gemeen-

akapl Lke politie.se oortuigings en strewe van In volk. Die

strewe na In gemeenskaplike staatkundige ideaal (In eie

soewereine staat) word deur Chris Coetzee as van beslis-

sende belang beskou.2 Die belangrikheid van die staatsver-

band en die begeerte om dit in stand te hou word onder an-

dere ook in Smitskamp se samevattende beskrywing van In

nasi e genoemr H:8ennatie dan is een groep van per-eonen ,

georganiseerd in een eigen staatsverband of zoln verband

begerend, die zich op de gTondslag van een gezamenlijk

doorleefd verleden en doorgaans ook van een zekere homo-

geniteit Van taé1l, cultuur en afstamming, als een eenheid

voel t en deze eenhei d in st and wil houden , ii 3 Haar hoe be-

langrik die politiek in die lewe van In nasie ook al iS9

waarsku Diederichs tereg teen die gevaar om die staat of

staatkundige beginsels tot grondslag van die nasie te.

maak, want dit kan lei tot verabsolutering van of die reg

of die mag van die staat.4

Wanneer Gunter op sy beurt die geestelike struk-

tuur vir In volk beklemtoon9 soek hy die geestelike grond-

slag van In volk in In gemeenskaplike tradisie of geskie-

denis en in die bewussyn van In gemeenskeplike roeping.

In die eie roeping vind hy die hoogste motief vir ware

1. H.J. Strauss, Chrt.stelik-nasionaaJ..~_p.:...C .~_Q., p. Il.
2. J. Chris Coetzee, IY!-1-eid_ingto.t_é9:_~__.A~emene Teore-

tie.E..§_Q-py_oedkul?-de,p , 180.
3. H•. Smitskcllnp en ander, Christendom en Nationalisme,

p. 13. -
4. Diederichs, op. cit., pp. 32-35.
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. al· 1n asu on a sm e , Tradisie as karakterbepalende faktor is

'n omvattende begrip, want die tradisie van In volk is

eintlik die totaalgegewe van sy ontwild-celingsgeskiedenis

en omvat sy hele lewe. Elke volk beská.k oor In histories-

gewor-de godsdienstige lewenstyl, 'n hi stories-geworde po-

litieke en staatkundige lewe, 'n histories-geworde taal,

-kultuut' en onderwys.l.ewe en so meer. Die karakter van die

volk, sê Strauss, word aat ware geyk in die gang van sy

ontwikkelingsgeskiedenis en daarin vorm sy tradisie in

der waarheid In aanwaeseride en verstewigende onderbou vir

sy voortgaande lewensontwikkeling .2

Ware nasieskap is In geestelike besit en moet

verwerf wor ds "Werklik lid van In nasie is alleen by wat

die waardes van die nasie in liefde aanvaar en hom vereen-

selwig met die besef van verpligting tot verwesenliking

van daardie waardes en tot vervulling van die geskiedkun-

dige roeping soos gevoel deur die nasie.,J In sy opsomming

van nasionalisme vzys A.G. Coetsee daarop dat dit nie net

met die verlede moet rekening hou nie? nie net op tradisie

moet" berus nie, nie slegs volkstrou is nie, maar ook deur

die volle besef van verantwoordelikheid en roeping teenoor

die toekomstaak getemper en gerig moet wees. 4 Tereg wYs

hy daarop dat nasi onali sme ook in 'n gevaarlike rigting

Die plek en waarde wat In volk in sy nasionalis-

soos chauvinisme kan ontwikkel.

me aan elkeen van die genoemde karakterbepalende faktore

toeken asook die waarde wat hy aan nasionalisme heg en die

1. Gunter, op. cit.? p. 392.
2. H.J. Strauss, Christelik-nasionaal en C.N.O., p. 13.
3. Diederichs, 0.:2._ ét_~., pp. 41-4-i:-"'-
4. A.G. Coetsee, "NasLonalLsme as wesensfalctor by die

bepaling van onderwysstelsels" in Koers, Januarie/
Februarie 1966, p. 318. -----
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rol wat dit in sy 2l1edaagse lewe speel, word deur die

lewensgrondslag van die volk bepaal. Nasionalisme "is

immers geen verschijnsel, dat los staat van de omstandig-

heden waarin het optreedt. Integendeel? het is innig ver-

b.;nden;net godsdienstige en wijsgerige overtuigingen en

hangt nauw samen met poli tieke, soct a.l e en economische

verhoudingen. Veranderen deze, dan heeft dat onmiddellijk

invloed op de inhoud en de intensiteit van het nationa-

lisme. ,,1 Soos die enkeling ui t sy sin vir waardes lewe,

so het ook elke volk sy besondere rangorde van waardes.

En juis hierdie voorrang vir bepaalde waardes het tot ge-

l b "d "al" 2vo g ep aar e n asi on a sme s ,

Dit is nie hier ter sru{e·om a~ die verskillende

nasionalismes te noem en te bespreek nie. In die volgen-

de afdelings sal daar slegs op die implikasies van die

reeds aangeduide Angel-Saksiese en Calvinistiese denke op

die nasionale beginsel ingegaan wo r d ,

In die strewe om sy kinders tot gelukkige, ge-

troue en volwaardige burgers op te voed, kies elke nasie

die mees waardevolle elemente uit die volkstradisie en

die nasionale karakter en probeer om dit op die kinders

oor te dra. Van Rensburg wys daarop dat die nasionale be-

ginsel by alle volke as 'n toonaangewende reël in die op-

voedingsdoel, die leerplanne, die onderwysprosedures,

buitemuurse skoolbedrywighede, die beheer en orgsnisasie

van die nasionale opvoedingstelsel asook by die opleiding

en aanstelling van onderwysers geld.3 Ji:lkevolk en nasie

wil derhalwe dat die skool die nasionale wêreld- en le-

1. H. Smitskamp en ander, Christendom en Nationalisme,
p. Ill.

2. Vgl. Van Rensburg, 2p. cit., pp. 46-50.
3. Ibid., p. 140.
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wensbeskouing, die nasionale kultuur en die nasionale le-

wenswyse as sy grondslag en sy inhoud sal openbaar, dit

wil sê "daar word verwag dat die skool by V'rysevan sy

leergang en metode 'n egte, onvervalste en blywende na-

sionalisme op die kinders van die nasie sal oordra anders

beantwoord die opvoedende ondervvJs nie aan sy doel nie en

is dit ontrou aan die nasionale roeping."l Die nasiona-

listiese in die opvoeding lê derhalwe opgesluit in die so-

siale en ekonomiese, die estetiese en kulturele, die sede-

like, godsdienstige en ander doelstellings wat nagestrewe

word. Nasionale opvoeding en onderwys kan gevolglik met
,

reg onderskei tussen 'n nasionalisme wat of in die Calvi-
,

nisme of in die Angel-Sa}rsiese denke veranker en gewortel

is.

Cb) CalvinismE;: en die nasionalE?__beginsel

Oor die aard van die Calvinisme se nasionalisme

kan daar baie gesê word. Daar is byvoorbeeld die gedagte,

veral in aansluiting met die gebeure op die Pinksterdag,

dat die Christendom en derhalwe ook die Calvinisme, super-

nasionaal is, dat sy betekenis en weLdade universeel is en

onafhanklik van die mensdom in nasies en tale sal standhou

tot by die Voleinding.2 Die Calvinistiese lewens- en wê-

reldbeskouing wat met sy lewenshouding, -praktyk en -wan-

del tota~i têr Christelik is, beklemtoon dit egter sterk

dat elke gelowige en elke gelowige samelewingskring voor

God se aangesig staan en dat almal met God sal wandel vol-

gens die geopenbaarde waarhede van God self ooreenkomstig

1. Van Rensburg, .QJ2.. ei t., p. 137.
2. G. Besselaar, "Internasionale Calvinisme" in Koers.oin

die Krisis, dl. 19 p. 66.
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God se verhouding tot alle dinge en ooreenkomstig die

daannee gestelde roeping aan die mens op alle lewenster-

reine. Hierdie volle, persoonlike verhouding waarin die

gelowige enkeling en samelewingskring tot God as Persoon

staan, 1aat gevolglik die Calvini sme in elke volk tn be-

sondere nasionale vorm 1 Die Calvinisme,
,..

Bes-aanneem. se

selaar, "is internasi onaal; dit sluit sig aan by die na-

sionale verskille van aanleg en temperament, van geskiede-

nis en van volksprobleme; dit ontwikkel sig sodoende in

verskillende nasionale tipes van Calvinisme. ,,2 In hierdie

differensiasie wat voorsiening maak vir byvoorbeeld tn

Nederlandse, 'n Engelse en 'n Afrikaanse Calvinisme, vind

die Calvinisme van 'n betrokke volk 'n sterk motivering om

ook volksgebonde in sy lewens- en wêreldbeskouing te wees.

Die Calvinis glo dat die verskeidenheid van

volkere en nasies en der-hal.we ook die wese van elkeen se

nasionalisme, uitGod kom. Bevestiging hiervoor vind hy

in Genesis 10 verse 31 en 32g "Dit is die seuns van Sem

volgens hulle geslagte? na hulle tale, in hulle lande,

volgens hulle nasies. Dit is die geslagte van die seuns

van Noag volgens hulle afstamming, in hu.ll.e nasies; en uit

hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ná die

vloed. il Na die verskillende volkere word vervvys as Godge-

wilde indiwiduali tei tstrukture3, elkeen met sy eie terrein

waarop die beginsel van soewereini tei t in eie kring van

toepassing is en wat aan 'n volk die reg verleen om eise

te mag stel ten opsigte van die nasionale beginsel in die

onderwys.

1. H.G. Stoker, Oors.J2!'.9I!iL.~nHigt_~ng, dl. 1, pp. 79-80.
2. Besselaar, .op. cit., p. 71.
3. Vgl. Spier, op. cit., p. 176.
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Die Calvinis vind in die verskeidenheidsbeginsel

sy prinsipiële fundering vir die eie identiteit van die

verskillende volkere, elk met sy eie taal, eie kultuur,

eie skool, eie ekonomiese ontwikkeling en so meer. Daar-

om is dit vir Calviniste moontlik om, wanneer hulle deur

universele Christelike beginsels met ander gelowiges oor

die hele wêreld tot 'n eenheid in God die Skepper en

Heerser oor die ganse heelal vervleg wor d, dwars-oor die

grense van volkere en nasies te sny sonder om die grense

self op te hef. Internasionalisme en massagelykheid wat

die grense tussen volkere en nasies wilophef, bots in

der waarheid met die Calvinisme. Stoker wys daarop dat

dit juis die verskeidenheidsbeginsel i s wat die Afrikaner

so sterk bewus gemaak het van sy eie identi tei t as volk
Aen se~ "Maar hierdie identi tei tsbewussyn stel sy identi-

teit voor Gods aangesig as 'n van God gewilde identiteit7

met ander woorde, sy identi tei tsbevvussyn word ged_Ia er:l.

~iep deur ?~ r~ngsbesef. Hy glo dat God hom hier as

volk geplant het, sy besondere aard en sy eie identiteit

as 'n bestemming geskeruc het om aan die suidelike deel

van ons Afrikaanse kontinent, ja, selfs vir die hele kon-

tinent t n be sondere roeping te vervul, ' n bepaalde taak te
A 1verwesenlik, wat God hom opgele het."

In sy nasionalisme gee die Calvinis aan roeping

In prominente plek 9 maar dan roeping as komende van die

Here self. Trouens, God gee aan elke volk sy taak en al-

mal staan in Sy diens. Dat ook die Calvinistiese Afrika-

ner nog altyd sy roeping as 'n Christelike roeping gesien

het, getuig die stryd wat hy in die verlede op die ver-

1. G.H. Stoker, OorêJ2_r_op.gen Ri{;ting, dl. 1, p. 326.
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skillende lewensterreine om die behoud van fundamentele

lewensbeginsels gevoer het. Omdat die Calvinis sy vry-

heid in hierdie goddelike roeping wortel, is die Afrika-

ner se vryheidsin ook in God veranker. Vir hom is sy vry-

heid deur God gewil~ en wel om hom in staat te stelom sy

roeping te vervul. Daarom is daar aan hierdie vryheidsin

"n sterk verantwoordelikheidsin teenoor die Gewer daarvan

verbonde.l Uit hierdie vryheidsin het by-voorbeeld Geus,

Hugenoot en Afrikaner se moed en heldedade te¥~l\fille van

die volle waarheid van die Woord van God gespruit. Wan-

neer J.J. Fourie oor die Christelik-nasionale in die on-

derwys skrywe, vervzys hy onder andere na hierdie beginsels

"en se~ "Hiervolgens moet ons kinders dan ook opgevoed

word indien ons stelsel in die ware sin van die woord

Christelik en daarom 001;: Christelik-Nasionaal moet weesg

vir 'n sin en waardering vir ons eie Christelike volks-

roeping, na ons eie godgegewe volksaard. ,,2

So sou daar voortgegaan kon word om aan te toon

hoedat die Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing die

Christelike waarheid as van totalitêre betekenis vir die

ganse skepping ag. Die Christelike waarheid vorm die

grondslag van die radikale verskeidenheid van die ganse

skepping, van die eenheid en universele samehang, van die

'n Christelike religie wat alle lewensuitgange, alle le-

radikale en universele onderworpenheid aan die wil en

wetsorde van God vir elke indiwidu en lewensterrein se

handeling, verantwoordelikheid en geroepenheid. Dit moet

duidelik gestel word dat hier nie net van 'n Christelike

godsdiens (godsdiens in enger sin) spr ak e is nie? maar van

T. H.G. Stoker, Q.?_Fsprongen Rigting~ dl. 1, p. 327.
2. J.J. Fourie9"C.N .. O.-Beleid het Koers verloor" in

Roeping, Junie 1965, p. 3.
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wensvorme en alle kultuurbesit betrek. Die mens moet God

ook dien as hy byvoorbeeld die wêreld beheers, onderwys

gee, kultuur skep en as enkeling en in samelewingskringe

al die moontlikhede van die skepping aktualiseer. ~;Iet sy

christianisering van die hele lewe beoog die Calvinisme

in religieuse sin die vorming (formatories en reformato-

ries) van byvoorbeeld 'n Christelike gesin, volk, staat

en kerk; Chri stelike kuns 9 wetenskap 9 reg en sedelike lewe;

Christelike opvoeding en Christelike verenigings, skole

° Ot ot 1en unlversl el e. Genoeg om aan te toon dat daar by die

Afrikaner-C alvinis slegs van 'n Chri stelik-nasionale Afri-

kaner en 'n Christelik-nasionale beginsel sprake ksn wees,

omdat sy Protestants-Christelike religie die karakter van

Ch..ristelike gefundeer is en altyd deur die Christelike

gekwalifiseer moet wees.

Duidelikheidshalwe moet dit gestel word dat

Christelik-nasionalisme "n lewens- en wêreldbeskouing is

wat aan enige Christelike nasie of volk eie kan wees en

kan behoort. Dit is nie uitsluitlik net die eiendom van

die Afrikaner nieo2

Dat die Christelik-nasionale beginsels vandag

nog steeds 'n rigsnoer vir die Afrikaner is, getuig die

volgende aanhalings uit redaksionele artikels van H.A.L1"D-

lIAAF en DIE KERKBODE~"Ons aanvaar die Christelik-nasio--

nale lewensbeginsels van ons volkslewe, om.dit te handhaaf,

uit te bou en toe te pas in 'n eie, selfstandige Republi-

1. Vgl. H.J. Strauss, Christelik-nasion8:.al en C.N.O.,
pp. 12, 15-18; en H.G. Stoker, Oors-prong_~E_..Rigting,
dl. 1, pp. 65-66.

2. J. Leon le R. Cilliers, ilChristelik-Nasions~e Opvoe-
di.ng" in Handhaaf 9 Augustus 19689 P> 15.
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keinse staatslewe9,,1 en "met die C.N.O.-beginsels was nog

altyd en word nog steeds beoog om die Afrikaner se Chris-

telike godsdiens, nasionali tei t, taal en kultuur tot hul

reg te laat kom waar dit die Afrikaanse kind en jongmens

geld. ,,2

Die implikasies van die Christelilc-nasionale

beginsel is vir die onderwys verreikend, omdat dit nie be-

reid is omte volstaan met 'n omskrywing dat nasionale

opvoeding daardie opvoeding is wat in en deur die moeder-

taal en die eie voDrskultuur - die hele geestelike erfe-

nis van die volk - geskied, wat by die kind In. liefde vir

die eie land en volk kweek sodat hy tot 'n goeie burger

sal opgroei wat in staat is om 'n eie bydrae tot die volks-

kultuur 9 die volkskarakter en die vervulling von die

volksroeping te maak nie3
9maar eis dat die Protestants-

Christelike dryfkrag agter alles aangdui sal word. Die

nasionale kom wel in alle Christelik-nasionale onderwys

tot sy reg? maar sonder dat die eie volksaard en -geskie-

denis tot die Christelike lewensgids verhef word. Soos

Strauss dit stel? vernietig "Chri stelik-nasi onale onder-

wys .•••.• dus hoegenaamd nie die volkstipiese karakter-

eienskappe van '11. volk nie 9 maar plaas di tallesomvattend

onder Christelike beginselleiding en suiv~r ditvan alles

wat die toets van die wet van God nie kan deurstaan nie!

1. Handhaaf? "Penwortels van die Boer-evo.Lkv, Junie 1968,p:-r:-..'
2. Die Kerkbode 9 "Verwarrende Geluide oor C.N. o. ",

10 Julie 1968, p. 37.
3. Vgl. Gunter9 op. cit., pp. 392~ en Van Rensburg?

op cit.? pp. 53-54, vir algemene omskrywings van na-
sionale opvoeding. Die Instituut vir Christelik-Na-
sionale Onderwys van die Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge , Ch~istel_:!:&:1~asiC?paal O.!~de..rvvys-:.
b·eleid, pp. 8-9 beskrywe op sy beurt die besondere
be+ekerris van die Chri stelik-nasionale beginsels vár
di.e onderwys en opvoeding 0
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In hierdie sin kom die nasionale of volkseie dus weI, deeg-
1lik tot sy reg in Christelik-nasionale onderwys. Il Dat

nasionalisme naas Christelikheid kan bly, sê Linder, "is

natuurlik heel temafl moontlik? maar dan moet ons duidelik.

weet watter soort nasionalisme di t is, en tegelykertyd

moet ons ons daarvan verseker dat die Christelikheid "vat

daarnaas gehuldig en geroem word, die ware Chri stelikheid

is en dit sal bly, en nie In afgewaterde Christelikheid

word waarvan die fundamentele beginsels prysgegee is

nie.1I2 Die allesomvattende eis is der-hal.we dat die na-

sionalisme Christelik moet wees, en dat die Christelike

orde om te draai tot i1nasionaal-Christelikll soos die be-

nooit deur die nasionale gekwalifiseer kan word deur die

grip in In gedeelte van ons jongste opvoedkunde-litera-

tuur verwater word nie.3 Vanselfsprekend weer hierdie

beskouing van die Christelik-nasionale ook die gevaar van

chauvinistiese verabsolutering van die nasionale ideale

af.

Dit lê nie hier op ons weg omvolledig op die

implikasies van die Christelik-nasionale beginsel vir die

onderwys in die praktyk van die leergange, leerplaninhoud,

onderwy smetodes , bui temuurse aktiwi tei te en so meer in te

gaan nie. Wat hier oor die Christelik-nasionale beginsel

gesê is, het reeds op die totalitêre omvangvan die Chris-

telike waarheid gewys. Dit spreek vanself dat volgens die

gereformeerde beginsel die ganse onderwys in al sy gelei-

dinge Christelik moet wees, want lIOnderwijs, dat kinderen

1. H.J. Strauss, Christelik-:-....£§,siona~. en_q_~N.O.,p , 20.
2. Linder, .Ql?_Si!., pp. 76-77.
3. Vgl. c.r.«. Gunter, Aspekte v,an die Teqretiese Op-

voedkunde, p , 175 vir die gebruik van "nasionaal-
Chri stelik II.
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en jonge mensen met het gedoceerde vak niet voortdurend

en hun kennis enerzijds, en God en Zijn openbaring in

Zijn Woord anderzijds, is geen christelijk onderwijs.lIl

weet te plaatsen in de situatie van de relatie tussen hen

Daarom soek die Calivnis nie net die leer van die Bybelse

geskiedeni.s en godsdiensonderwys in die Christelike op-

voeding nie, maar ei s hy. dat alles wat in die skool ge-

leer of gedoen word, uit God en tot Sy eer moet geskied.
,

Die kind moet goed leer dink omdat hy so alleen sy Skep-

per kan dien; hy moet ku.Ltruurmen s wees en die wet enek ap
,

beoefen omdat hy so die eer van God kan soek. Tereg sê

Bav Lnck s "Opvoeding behoort niet tot de ,neutrale zone',

indien deze overigens ook mocht bestaan, maar zij hangt

ten nauwste met heelonze wereld- en levensbeschouwing

saamu2, en J. Leon le R. Cilliers wys daarop dat Calvinis-

ties-Afrikaanse ouers eis dat die "skool, waarin sy kind

moet skooLgaan , sonder skaamte OP:I~'NLIKdie gees van Cal-

vinisme en Suid-Afrikaanse Republikanisme sal uitleef -

met dien verstande dat die Republikanisme nooit verabso-

luteer sal word nie en steeds in die lig van en onderge-

skik aan God sal staan.1I3 Want die Christelike opvoeding

is allesinsluitend. Christelike opvoeding wil dat die

mens 'n geskikte instrument moet wees om God te dien? God

se werk te doen en God se k.ind te wees op die plek waar

Hy hom gestel heto4

1. J. Vlaterink9 Grondslagen der Didactiel~, p , 117.
2. H. Bavinck? ~Jl...ag_o_gische B<?ginse~en, p. 16.
3. J. Leon le R. Cilliers, "Christelik-Nasionale Op-

voeding" in lL.~d]laaf 9 Augustus 1968, p. 16.
4. Vgl. J. Waterink? Inl~.i_di~t_3_§_.JheoretiJ?c~e

Paedagogiek, dl. 2~ De Geschiedenis d~F Pae~ago~
giek_,._._g_erd~stuk, pp. 5579 560-562:; en Van der
Schijf, op. cit~, pp. 29-30.
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(c) Humani$Taeen dieo,l'1:asionale "t?eginsel

In teenstelling met die nasionale beginsel wat

in die Christelike gefundeer is, staan die nasionale be-

ginsel waarby In humanistiese indiwidualisme die bepalen-

de dryfkrag is soos dit onder meer sy beslag in die An-

gel-Saksiese denke gekry het. Vanwesenlike belang vir

hierdie nasionalisme is die selfstandigheid, die soewerei-

niteit en die belange van die indiwidu. Oor die ontstaan

van hierdie soort nasionalisme skrywe Kohn dat "••••••

the community itself, the sum of the individuals who com-

posed it, depended for its character and fortunes upon

the individual and his quality. ,,1 Dit vra derhalwe nie

in die eerste plek erkenning dat die volk of die nasie

met sy erfenis en roeping vanuitGod verklaar moet word

nie, maar stel die lotsbestewning van die volk of die na-

sie2 primêr afhanklik van die regte en belange van die

indiwidu.3

Van besondere betekenis in die humanistiese

denke is ook die sterk klemplasing op die menslike vryheid.

Die humani s beskou die vryheid as I n absolute reg waarop

elke indiwidu aanspraak het en hy eis van die nasionale

beginsel die beskerming hiervan op die nasionale terreine

1. H. Kohn, The Idea.of Nationalism, p, 263.
2. Sy ncharacter and f or+une s " volgens die gesiteerde

bron.
3 • Vgl. ibid.

van die volkslewe. Niks wat op nasionale vlak gereël en

georganiseer word, mag hierdie f'undamerrt.e Le reg van die

menslike indiwidu aftakel nie. In sy optrede wil die hu-

mani s vry- wees van enige ideologiese grondslag wat nie

vanuit sy redelikheid en sedelikheid ontspring nie. Van

--~-_._-------
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'n Christelike religie wat die verheerliking van God ten

doel het en waarvolgens hy op hl die lewensterreine moet

handel en wandel, wil die konsekwente humanis niks weet

nie.. Trouens, al die lewensterreine S003 die kuns, die

wetenskap, .onderwys, ekonomie en so meer beskou hy as so-

genaamd neutraal. Geen nasionale onderwysstelsel mag dan

ook iets anders as neutrale onderwys aanbied nie, want

dit sou op die indiwidu se vryheid om 'n eie standpunt

daarop na te hou, inbreuk maak. So konsekwent pas die

Amerikaner byvoorbeeld sy grondwetlike reg tot godsdiens-

vryheid toe dat nie alleen die Onse Vader uit sy skole

verban is nie, maar dat die Amerikaanse leer ook onlangs

aan sy kapelane opdrag gegee het om geen verwy ai.ngs na

God en godsdienstige filosofie te maak wat bedoel is om

morele verantwoordelikheid by soldate aan te moedig nie.l

NIet reg kan hier na 'n humanistiese religie ver-

wys word wat aan die mens 'n humanistiese godsdiens (on-

geloof), 'n humanistiese kuns, 'n humanistiese ekonomie,

'n humam stn ese sosiale omgang, 'n b:umanistiese taalge-

bruik, ' n humanistiese beheersing en natuurlik ook "n hu-

manistiese denke en wetenskap gee. Kontrasterend teenoor

die Christelik-nasionale beginsel wat God-gerig is, staan

hier 'n humanistiese nasionale beginsel wat mensgerig is.

Waarop so 'n nasi onale beginsel di e klem gaan lê, sal

bloot afhang van dit wat op daardie stadium vanuit die

volk na vore kom.

Maar daar is veral 'n ander beginsel wat in

hierdie soort nasionalisme van besondere betekenis is,
,

naamlik die wat gelyke vryhede vir alle indiwidue opeis.

1. Die Ker;kbod~, IlGodsdiens sonder God?", 16 April 1969,
p. 566.
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Hiervolgens sal die nasi onale beginsel die at.emr eg van

elke burger moet verseker, hom as die gesagsbron van die

burgerstaat erken en die idee van volksoewereiniteit uit-

dra. Die toepassing van hierdie vryheidsbeginsel ken eg-

ter geen perke nie. Dit kan byvoorbeeld massagelykheid

vanalle volksgroepe in een land beteken, maar konsekwent

toegepas, ook die grense tussen die verskillende volkere

en nasies afbreek terwille van die gelykheid waarop almal ~

ongeag ras of kultuur, geregtig is. Die Godgegewever-

skeidenheid en eie identiteit van volkere en nasies word

sodoende opgehef.

Tipies van hierdie nasionalisme is dat dit die

idee van inter-afhan."klikheid van volkere en nasies ten kos-

te van die ideaal van nasionale afsonderlikheid oorbeklem-

toon en op internasionalisme uitloop. As ideaal word ge-

stel die organisasie van die indiwiduele vryheid van die

mens op 'n supra-nasionale grondslag. Kandel verwys hier-

na wanneer hy sê: "There must then be + aken into considera-

tion another force which has been growing since World War 1

- the realization of a certain interdependence of the na-

tions of the world and the need for international under-

standing and cooperation. This force may have its effects

upon education in different ways - •••••• ,,1 Hierdie stre-

we na internasionalisme vind vandag sy grootste ui tdruk-

king in UN~SCOwaarvan die doel en furucsie soos volg ge-

stel word: liThe purpose of the Organization is to contri-

bute to peace and security by promoting collaboration a-

mong the nations through education, science and culture in

order to further universal respect for justice, for the

rule of law and for t,he human rights and fundamental free-



Alles dui daarop dat wanneer nasionalisme sy

doms which are affirmed for the people of the world, with-

out distinction of race, sex, language or religion by the

Charter of the United Nations .•.••.• To realize this pur-

pose the Organisation w iLl.; collaborate in the work of

advancing the mutual knowledge and understanding of

peoples, through all means of mass cormmunication and to

that end recommend such international agreements as may

be necessary to promote the free flow of ideas by word

and image. ,,1

fundering in 'n humanistiese indiwudualisme vind, daar

nouliks geleentheid vir die Christelike en die nasionale

is om tot sy volle reg te kom. Trouens, hierdie soort na--

sionalisme strewe 'n tipiese kleurloosheid en sogenaamde

neutraliteit na wat geheel en al vreemd is aan die Chris-

telik-nasionale beskouing van die Calvinistiese Afrikaner-

dom en stuur derhalwe op 'n onvermydelike botsing met be-

trekking tot die Ldeal.e van Christelik-nasionale onderwys

af.

(cL) D~_Q.§ginsel van moedertaal9nderwys

Ware nasionalisme vind, naas sy Christelike fun--

dering, sy diepste en suiwerste uitdrukking in die moeder-

taal van 'n nasionale gemeenskap. Die moedertaal is die

draer van alles wat aan 'n kultuurgemeenskap eie isg sy

lewens- en wêreldbeskouing, sy nas.icncle aspirasies, sy

kultuur en tradisie. Dit is die medium waardeur 'n kul-

tuurgemeenskap sy godsdiens, sy opvoeding en onderwys, sy

1. TJN:r~SCO-grondwet,!,urposes and Tt'unctions, art. 1,
soos aangehaal deur KandeL, The new era in Education.
pp. 62-63.
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wetenskap beoefen. So verwys Nelson Brooks na die taal

as lithe most typical, the most representative, and the

most central element in any culture. ,,1 Die moedertaal

omslui t in der waarheid die ganse volkslewe en -kul tuur

en is derhalwe onafskeidbaar aan die nasionale beginsel

verbonde.

As dit aanvaar word dat taal een van die wonder-

likste gawes van God i s~ dat dit beskrywe kan word as

daardie "instrument waardeur die mens sy teerste gevoelens,

sy verhewenste gedagtes, die skoonste vlugte van sy ver-

/

beelding en die subtielste onderskeidings in sy denke kan

weergee,,3, dan slaan dit in 'n heel besondere sin op die

moedertaal; want in wese is die moedertaal niks anders

nie as een van die uitgange van die hart. Dit is die ver-

klanking van die hele sielsinhoud van die mens wat deur

West beskrywe word as sy "medium of thought and emotions;,4

en die geestesgereedskap waardeur hy uitdrukking vind vir

"those dear and intimate things which are the very breath

d b t f t - al n l' 115 h 1an su s ance 0 •••••• na lon Iee lng en vru! sy e e

menswees.

Die moedertaal is meer as 'n taal; dit is deel

van die mens se persoonlikheid. In die moedertaal vind

die geestesontwikkeling van die kind plaas en word sy ge--

dagte-, gevoels- en emosionele lewe vasgelê. Ook geskied

die vorming van denksisteme en die inkleding van begrippe

in die moedertaal. Helderheid van denke en noukeurige be-

gripsvorming i s afhanklik van 'n gevestigde geestesontwik-

1. N. Brooks, Lan~u8ge and Lru!,guage learning, p. 82.
2. S.A. Venter, Moedertaalonderrig, p. 19.
3. M.A. Basson, Die OnderF_igvan Afrikaan~1 Inleiding.
4. M. West, BilingualiSf£, p. 13.
5. Ibid., p. 66.
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keling in die moederta8~.1 Daarom word dit vandag op

grond van talle uitsprake op opvoedkundige gronde as 'n

fundamentele opvoedkundige beginsel aanvaar dat 'n kind

slegs tot sy volledigste ontwikkeling kan kom indien hy

2sy on,derrig deur medium van sy moedertaal ontvang.

Hierdie beginsel word ook deur 'n belangrike UN:8SCO-ver-

slag bevest ig s f10n educational grounds we recommend that

the use of the mother tongue be extended to as late a

stage in education as possible. il3

Die moedertaal is egter nie net vir die ontwik-

keling van die indiwidu nie, maar ook vir ' n volk van

groot belang. Daarin weerspieël 'n volk sy gedagtes, sy

gevoelens, sy hoop en sy strewe. 4 Trouens, die taal van

die volk groei sanm met die gees van die volk. Daarsonder

kan 'n volk ook nie sy verlede en sy kultuur op die huidi-

ge geslag oordra nie. Die moedertaal is derhalwe "more

important in the building up of national character than

any óther factor. ,,5 Vir die behoud van 'n volk se identi-

1. Vgl. P.G. Schoeman, Die b~§ri.I]-_g~_...9-i.~~<?orge-:
skrewe boek en die bloemlesing vir Engels as twee-
de .t.SL~2E die nuwe l?_edeling van die mJ_ddelskool in
fu_Q..~~""§'., pp. 7-89 B. L. Whorf, Langu§£_e...l_Thought9

and He~, p. 2529 S.P.E. Boshoff, Taalonde_~
(Radio-Universiteit), pp. 23, 269 G.H. Schmidt, The
Language Medium Questi._gn, pp. 17-23~ en O. Jespersen,
~anguage, its Nature, Develo]2ment and Origin, n- 141.

2. Vgl. O.V.S., Verslag van die Prov:ï,_nEiale Onderv,{Ys-
kommissie, 1951, pp. 6]-69'9 Natal, Report of. th~
Provincial Education Committee, 1946, p. 279 Rep. van
S. -A., Verslag '[.§dl die Gel~_osel{om.J-tee oor dJ.e onder-
.Y'[ernvan d~e wetsontwer} o...J2..JiieNasiqnale On~ryyYs-
adviesraad ( G.K. 5-1962 , p. 161; Schmidt, ~. ci t.,
pp. 31-799 97'9 en A.J. Aucamp, Bilingual ::~d.:ucation
and N~tion8~ism with sEecial RefereE-ce to South
Africa, p. 182.

3. l)NESCO-verslag, The E_::_3eof vernac-q)-ar langUages in
education, pp. 47-48.

4. Vgl. J • .[1.. l![eijers, Taal en Leven, p. 254'9 en O.V.S.,
VerslB-g _:y~ die Provi..!}_siale Onde£_"v_yslcommis?ie, 1951,
pp. 6 -69. '

5. Hans, .9...l2.! c it., p , 40.
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teit en die uitbouing van sy nasionale aspirasie is moe-

dertaalopvoeding en -onderwys gevo.lg.li.k 'n vereiste en

slegs in en deur die moedertaal kan die Christelike be-

skouing van "n volk die jeug se hart bereik.l Vir hier-

die soort onderwys is die enkelmediumskool verkieslik bo

enige ander tipe skool, want dan kry die Afrikaanse le-

wens- en wêreldbeskouing in die Afrikaanse moedertaalskool

en die Engelse s'n in die Engelse moedertaalskool geleent-

heid vir volle ontplooiing.

Naas die Christelike en nasionale beginsels moet

"n nasionale onderwysbeleid derhalwe ook die moedertaal-

begins.el insluit want daarsonder kan geen ei~ nasionale

onderwysstelsel tot stand kom nie.

6. SINTESETEN OPSIGTEV.ANIn AGT:-';RGRONDPROJ3LJJ:vIATIEK- -

Die filosofiese onderbou ten opsigte van die

fundamentele onderwysbeginsels wat vir die doel van hier-

die studie gekies is, naamlik die beginsel van moedertaal-

onderwys, die nasionale en Christelike beginsels en die

beginsel Van medeseggenskap in die onderwysbeheer, stel

ongetwyfeld besondere eise aan In nasionale onderwysbeleid

vir 'n eie Suid-Afrikaanse ondervzysstelse19 omdat qie Sui~

kfrikaanse onderwy s In agtergrondproblematiek het wat uit

die twee wortels spruit wat reeds van vroeg af in die Sui.d-

kfrikaanse voD{shuishouding bestaan hetg die tradisionele

uit 'n Calvinistiese stam wat die eerste honderd en vyftig

jaar die volksplsnting gevorm het, en die tweede uit 'n

Angel-Ssksiese stam wat veral na die tweede Britse verowe-

1. Wanneer Langeveld na karaktervorming v exvrre, beklem-
toon by dat die moedertaal by uitstek opvoedend ge-
noem kan word, "jazelfs fundamenteel is voor alle op-
voeding." (TII.J. LangeveLd, Taal en Denken, p. 127.)
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ring van die Kaap in 1806 stewig op Suid-Afrikaanse bodem

gevestig het en derhalwe die Engelse se lewensbeskouing,

taal en kultuur op hierdie land oorgedra het.

Die twee uiteenlopende lewensbeskouings op Suid-

Afrikaanse bodem sou in die Suid-Afrikaanse onderwysdenke

as botsende ideologieë uitdrukking vind, want hoewel so-

wel die Calvinistiese as die Angel-Saksiese beskouinge

aan beginsels soos moedertaalonderwys, die Christelike en

nasionale asook medeseggenskap oor onderwysbeheer in 'n

onderwysstelsel erkenning verleen? dui die voorafgaande

besinning daarop dat dié twee denkrigtings oor die inter-

pretasie van hierdie onderwysbeginsels fundamenteel ver-

skil. In hierdie prinsipiële verskille sou daar aanvank-·

lik 'n sterk bedreiging skuil vir die vreedsame naasbe-

staan van die twee kultuurmagte en hul ideale vir Suid-

Afrikaanse onderwys. Trouens, die Afrikaanse en Engelse

kultuurgemeenskappe sou 'n heftige stryd om die skool, as

draer van hulle lewens- en wêreldbeskouing? taal en kul-

tuur aanknoop.

In hierdie stryd om die skool sou die Afrikaanse

volksdeel wat histories-ideologies uit die Calvinisme ge··

groei het, hom onvoorwaardelik deur die C8~vinisme laat

lei in die bepaling vru~ sy opvoedingsideaal vir die skool.

Die teenwoordigheid van C8~vinisme in die harte van die

veeboer-pioniers en Voortrekkers sou derhalwe van funda-

mentele betekenis wees vir die ontwikkeling van 'n eie

Afrikaanse onderwysbeskouing. Calvinisme het immers die

jong Afrikanervolk geïnspireer tot praktiese Chri stenskap

en konsekwente Christenskap op elke lewensterrein, daarom

ook op die gebied van die ond erwy s, Die Afrikaner sou ge,-

volglik die stryd om die skool slegs om een ideaal voer?
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naamlik Chri stelik-nasionale onderwys. As beskerming

teen die heftige aanslae van die magtige Angel-Saksiese

invloed wat slegs I n breë Chri stelike beginsel onderskry--

we en baie jare 1ank nasi onal e trou aan die Britse Impe-

riale Ryk as hoogste ideaal vir Suid-Afrika voorgehou het,

sou die Afrikaner sy kind se opvoeding op die vaste fon-

dament van die Calvinisme bou en 'n Afrikaner-nasionalis-

me met 'n Christelike visie en roeping en nasionale trou

aan sy vaderland, Suid-Afrika, nastrewe.

Hierdie stryd om die skool wys op die grootste

ui tdaging in Suid-Afrikaanse onderwys heen 'n nas.i.onal.e

onderwysbeleid vir gans Suid-Afrika waarin daar vir eL~een

vandie bevolkingsgroepe se lewens- en wêreldbeskouing ~

taal en kultuur volle erkenning en geleentheid vir ont-

plooiing is. Die praktiese weg waarlangs so 'n eerbare

vergelyk tussen die botsende magte gesoek moes word, kan

alleen deur die historiese verloop van die stryd om die

skool aangeto on word.
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H 0 0 F S TUK III

'n KRITIES-Hl STORL~SE ORIëNT:.:lRING TIEN OPSIGTE V.AN DIE

STRYD OM DIE SKOOL VOOR UNIEWORDING

1. T 0 ESP I T SIN G

Ten spyte de.arvan dat lewens- en wêreldbeskouings

in In groot mate die praktyk bepaal? kan die vorming van

sodanige beskouings nie bloot as 'n willekeurige of teore-

"tiese aangeleentheid beskou word nie, omdat lewens- en we-

reldbeskouings ook self in bepaalde praktyke wortel.l So

kan die verskillende denkbeelde wat as wortels in die kul-

tuur-historiese milieu van die driehonderd jaar van blanke

Maar dis ook van belang om histories na te gaan

beskawing in Suid-Afrika ingeplant is, elk met ' n eie soort

onderwyspraktyk hier ter plaatse geassosieer word. Die

feit dat elkeen van hierdie magte byvoorbeeld 'n eie vorm

vein onderwysbeheer geskep en 'n eie inhoud aan beginsels

soos die CbTistelike? die nasionale en moedertaal as onder-

rigmedium gegee het, dui histories op 'n lang slypingspro-

ses op baie harde stene voordat daar' sprake kon wees van

gemeenskaplike nasionale ideale toegespits op 'n nasionale

onderwysbeleid vir 'n nasionale onderwysstelsel in Suid-

Af'r-Lk a,

in hoe 'n mate daar van 'n eie Af'rikaner-opvoedingsfiloso-

fie wat op Afrikaanse bodem ontstaan het, sprake kan wees.

Begrip oor die bestaan en die omvang hiervan moet noodwen-

1. Vgl. P. Pi stori us, Gister en Vq_J)d§!L_iQ di e O}2_voedin_g,
p. 5; en F.J. Potgieter, Skoo~=_~p'.Klasorganisasie as
~.:t_v~ di_jL.J2L<?}::t~.§_sedidaktie~, pp. 11-12.
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dig 'n invloed op 'n nasionale ondervvysbeleid hê.

'n Krities-historiese oriëntering ten opsigte

van die stryd om die beheer van die skool sowel as van die

toepassing van die Christelike, nasionale en moedertaalbe-

ginsels sedert Jan van Riebeeck hier voet aan wal gesit

het, moet dan die perspektief skep wat so nodig is vir die

formulering van 'n nasionale ondervvysbeleid vir die Repu-

bliek van Suid-Afrika wat uit eie bodem moet groei en ont-

wikkel en derhalwe vir die hele volk aanvaarbaar sal wees.

2 Q G},~R]EF9RIVIJ~ERDESTAATSKOLE ONDER STAATSBEHEER EN

K:sRKLIKE TOESIG GEDURENDE DIE EERSTE 1) 0 JAAR

Die georganiseerde ondcr-wy s in Suid-Afrika het

sy oorsprong in 'n gereformeerde staatskool gehad, 'n tipe

ondervvysbeheer wat die direkte uitvloeisel van die Kerk-

hervorming in die algemeen en die besluite van die Sinode

van Dordrecht (1618-1619) in die besonder was; en omdat

hierdie soort onderwysbeheer sy oorsprong in die moeder-

1and gehad het, sal 'n oorsig van hoe dit daar toegepas

i s, bydra tot 'n duideliker begrip daarvan.

(a) Onderwysbeheer in die stamland

(i) Die stryd tussen kerk en staat om die skool.

Die gereformeerde staatskool van die l7de eeu was die ant-

woord van die Calvini ste op die pogings van die Kerkher-

vormers om te breek met die idee van absolute gesag waar-

m~e die RoomseKerk alles en almal oorheers het~ 'n gesag

wat aan die Pous nie net die beslissende en finale seggen-

skap oor die god8c~ienstige terrein besorg het nie, maar

ook deur die beginsel ven '.n kerkstaat die burgerlike ter···

rein aan hom onderwerp het. Volgens die Roomse standpunt

was dit ook net die kerk wat die onderwys kon beheer en
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is katedraal- en kloosterskole sedert die middeleeue ge-

stig. Hierdie soort skole en onderwys was nie vir die

Kerkhervormers aanvaarbaar nie. Hulle wou dat elke indi-

widu onderrig moes ontvang wat hom minstens in staat sou

stelom die Bybel te lees, persoonlike verantwoordelik-

heid vir sy ewige heil te aanvaar en volle lidmaat van die

Kerk te word; maar die verantwoordelikheid van die ouer

vir die opvoeding van sy kinders soos in die doopbelofte

vervat, is sterk beklemtoon. Ook was die Hervorming ver-

antwoordelik vir 'n beweging ten gunste van volksonderwys

in die moedertaal en die aanmóediging van burgerlike ower-

hede om skole te stig. 'n Nuwe verhouding tussen kerk en

staat het ontstaan waarin die selfstandigheid van die

staat met 'n eie besondere taak beklemtoon is.l

Die erkenning van die selfstandigheid van die

staat naas die kerk het die vraag laat ontstaan hoe die

onderwys beheer moes word. Om vrae van hierdie aard te

kon beantwoord, was dit vir die Hervormers soos Luther,

Calvyn en Swingli van fundamentele belang om eers die ver-

houding tussen kerk en staat vanuit reformatoriese begin-

sels te bepaal. In N ederland waar die invloed van die C al-

vinisme oorheersend was, is daar byvoorbeeld van die staat

verwag om , net soos die kerk, die goddelike ordinansies te

erken, in die diens van God te staan en sodoende 'n gere-

1. Vgl. L.R. Badenhorst, Die aandeel van die Kerk in
die opvoedJ.:.ngspesiaal in die_){aa.P.:Qrov:!-nsie,pp. 1,
7-9, 12-16; A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde,
dl. I, pp. d~32-437; J. A. du Plessis, "Kerk en Staat"
in Koers inAKrisis, dl. I, p. 114; J. Chr. Coetzee7

Inleiding tót die Historiese Opyoedkunde, pp. 185-
189, 191-193; M. du Toit Potgieter, Die N.G. Kerk
en die Onderwys van blankes in Kaa_:plandsedert. die
eerste.Sinode (1824"T';Pp. 7-8, 10, 13; W. Boyd,
The History of Western :Sducati_o.E:,pp. 187-189, 198-
199; en F.P. Graves, A Student's History of Educa-
tion, pp. 127-128, 144-148.
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fo~n~erde staat wat gereformeerde onderwys verskaf, te
1wees. rj_'ussenkerk en staat het daar gevolglik vanaf

die Rcf ormasrie tot aan die einde van die 18de eeu "n

noue verband bestaan en het die Gereformeerde Kerk in Ne-

derland in bevoorregte posisie beklee.

Aan die belangrikheid van die Christelike opvoe-

ding in di.e huisgesin en die aandeel van die ke'rk en staat

in die beheeI' van die onderwys, het verskeie nasionale si-

nodale veT,;r.:.tder:ingsvan die Gereformeerde Kerk in die Ne-

derlande ernstige aandag geskenk. Die finale offisiële

standpunt 1.s tydens die Sinode van Dordrecht (1618-1619)

geformu1eer toe daar onder andere getrag is om die pligte

van die eereformeerde staat en die Gereformeerde Kerk ten
2opsigte van die onderwys te omskrywe.

(i .:;I
'. -~. / pie_gerefo:rmeerde staatslcool onder sitaats-

£._eheer. Omdat dit nooit die bedoeling van die Gereformeer-

de Kerk was om onder normale omstandighede die beheer oor

skoolondervvys vir homself toe te eien en skoolsake self te

reél n.i e , is elie gereformeerde staat vir die oprigting en

onderhoud van skole asook vir die algemene beheer daaroor

verantwoordelik gehou. Die Kerk wou slegs oor die onder-

wyser s en die gang van. sake in die skool toesig hou.

1,. Vgl, J. Waterink, Inleiding tot de Theoretische Paedcgo-.
giek dl. 2~ De Geschiedenis der Paedagogiek (Derde
Stille), pp. 636-646; :L:.L.J.Venter, Die Verband tussen
Kerk~?k901 in Suid-Afrika, p , 3; J:I;.]:. van Rooyen,
Die ]'IT e,derlandse C~eloof sbelydenis, pp. 299-300; Baden-
horst, _o~ ..g_it. 1 pw 10; en J. A. du Plessi s, op. ci t. ,
p" 115.

2. Acta der Nation8~e Synodi van Dordrecht, 1618 en 1619,
p .. 41, nZOO moet deze drieêrlei wi j ze van oatechiseer~
en waar'genonien worden.. In de huisen van -de ouders; in
de aohol.en van de schoolmeesters; en in de kerken, van
de predikanten, ouderlingen, en lezers, of ziekenbe-
zoekers" :8n, opdat deze allen hun ambt naarstiglijk
mogen doen, zullen de Christelijke Hagistraten verzocht
worden een zoo heilig en noodig werk door hunria autori-
te:'i..+'·-G"0 -0'C.!v· 0rderen; •••••• "
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Daarom vind ons dat die skool wat die Dordtse Sinode

(1618) omskrywe, In gereformeerde staaiskool is. Op die

Nederlandse state het die verantwoordelikheid gerus om

die skoolwese van hul bepaalde gebiede in besonderhede te

reël, terwyl die stedelike owerhede oor die skole toesig

gehad het en onderwysers of ander persone as visitators

van die skole kon aanstel. Dit was die taak van die

plaaslike en provinsiale besture om vir die onderwys te

1sorg. Die Acta van die Dordtse Sinode lui dat "Scholen,

in welke de jonge jeugd in de godzaligheid en fundamenten

der Christelijke leer behoorlijk onderwezen wordt, zal

men niet alleenli jk in de steden, maar ook in alle dorpen

oprichten, •••.•• en de Christelijke Magistraten zullen

verzocht worden, dat sij de schoolmeesters met eerlijke

bezoldigingen overal voorzien •••..• 11
2 Dit was die staat

wat nie net "alle Paap sehe catechismussen, en alle andere

boeken, die dwalingen en onreinigheden inhouden" uit de

skole moes uitwerp nie, maar ook on der'wyser s wat die kerk

se vermaninge veronagsaam het, met bekwamer persone moes

1. Vgl. Baderu1orst, op. cit., pp. 17-19; Venter,
op. cit., pp. 1-4; E.G. Malherbe, ::8ducationin
2..9..1l.:tlL.Africa,pp. 22-24; en D.H. Cilliers, Die
Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland
~~eie skool (1652-1939), p. 12.

2. Acta der Nasionale §Snodi van Dordrecht, 1618 en
1619.,p. 42.
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1vervang.

Die Gereformeerde Kerk van die Nederlande het

met sy Sinode-sitting van 1620 te Leeuwarden spesiale aan-

dag aan die interpretasie van die Dordtse besluite oor

die onderwys gegee. Hulle besluit dat "de School uitging

van de overheid en de Kerk als zoodanig over de School

niets te zeggen had,,2 beklemtoon die omvang van die gesag

waarmee die gereformeerde staat beklee is om die onderwys

te mag beheer.

(iii) Die gereformeerde staatskoolonder kerklike

toesig. Die gerefonneerde ondenrys was in die eerste plek

op skoolkategese ingestel wat die leerlinge moes help om

In eksamen in die kategismus te slaag, geloofsbelydenis

af te lê en lidmate van hulle kerk te word. Daarom het

die Gereformeerde Kerk besondere belang by die toesig oor
,

die gees en die rigting van die ondervzys gehad. Strenge

kontrole oor die inhoud van die onderwys en die lewens-

wandel van die onderwysers is as die plig en taak van die

1. Acta der Nationale Sy~por£fecht2 1618 en
1619, p , 43, lui soos volg: "En, opdat men weten-
schap hebbe van de naarstigheid der schoolmeesters
en toeneming van de jeugd? zal het ambt der predi-
kanten wezen, vergezelschapt met een ouderling en
(zoo het noodig is) een uit den Magistraat, alle de
scholen, zoo bizondere als publieke, dikwijls te be-
zoeken, de vlijtigheid der meesters op te scherpen,
in de wij ze van catechiseeren voor te gaan, en met
hun exempel de jeugd te onderrichten dezelve vrien-
delijk aan te spreken, te ondervragen, en met heili-
ge vermaningen, loftuigingen, en met kleine prijsjes
bij den Magistraat te stellen, tot vlijt en godzalig-
heid opwekken. De meesters, indien eenigen nalatig
of steeg bevonden worden in hun ambt, zullen van de
predikanten, en (zoolt noodig is) van den Kerkeraad
ernstiglijk aangaande hun ambt vermaand worden. In-
dien zij deze vermaningen niet n akomen , zoo zal de
Magistraat verzocht worden, dat zij door hunne auto-
riteit tot hunnen schuldigen plicht gebracht, of
andere, meer bekwame in de plaats gesteld worden.
Eindelik zal men van den Magistraat verzoeken, dat
geen scholen geduld worden, die deze H. oefeningen
van catechiseeren of niet toe laten, of verzuimen."

2. Soos aangehaal deur Venter, op. eit., p. 3.
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Gereformeerde Kerk beskou. So was dit. die verantwoorde-

likheid van elke Klassis om in die algemeen hierdie kon-

trole in sy Ring uit te oefen en te sorg vir die onder-

soek en keuring van aspirant-ondervzysers voordat hulle by

die burgerlike owerhede vir finale aanstelling aanbeveel

i s.l Kerklike toesig is plaaslik deur die kerkrade ui t-

geoefen en van die predikant is verwag ommin of meer in

die hoedanigheid van 'n skoolinspekteur die skole gereeld

te besoek. Omdat die skole egter staatskole was, het In

verteenwoordiger van die staat die predikant soms verge-

sel. Van die predikant is nooit verwag om skoolmeester

t . 2e wees nle.

Die implikasies van hierdie soort ondervvysbeheer

word eers ten volle begryp wanneer die veronderstelde ge-

reformeerde aard van die staat beklemtoon word. Die ge-

reformeerde staat het in homself geen absolute soewereini-

teit besit nie, omdat dit saam met die kerk in die diens

van God moes staan om die Wet van God in die samelewing

te handhaaf. Onder sulke omstandighede was daar geen

kerklike beswaar teen die uitgebreide magte wat die staat

verkry het nie. Die beheer oor die Nederlandse ondervzys

het derhalwe op "n noue semewerking tussen kerk en staat

berus. Finale seggenskap oor die algemene beheer van die

1. Acta qer Nati onale Synodi v an Do~drech~...L161_§_~
1619, p. 42.1 "Tot deze bediening der scholen, zal
niemand dan die een lidmaat is der Gereformeerde
Kerk, en versierd met getuigenissen van een op-
recht geloof en vroom leven, en in de catechetische
leer wel geoefend, gebruikt worden9 en die met on-
derteekening zijner hand de confessie en den Neder-
landschen catechismus toestaat, en heiliglijk be-
looft, dat hij naar deze wijze van catechiseeren
de jorJcheid, hem toebetrouwd, in de f'undamerrten
der Christelijke religie naarstiglijk zal onder-
wijzen."

2. Vgl. Acta der Nationale _$.yrlodivan Dordrech~18
en 1?19, p. 43; en Badenhorst, o~. cit., pp. Ib-19.
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onderwys het by die staat berus, maar sodra dit oor die

uitsprake en interpretasie van die gereformeerde religie

en godsdiens gegaan het, was die staat aan die uitsprake

van die kerk onderworpe en moes hulle dieselfde belydenis

onderskrywe. Daarom was ditalleen die kerk wat oor die

suiwerheid van die inhoud van die onderwys en die lewens-

wandel van die onderwysers kon toesig hou.

(b) Nuwewortels u:l~ 'n ou starn~ Die eerste Staats-

g_esag , Kerk en Onderwys aan die Kaap

(i) Die Kaap se Staatsgesag. Die Kaap en die an-

der Nederlandse handelsgebiede was nie in die eerste plek

onder die direkte gesag van die State-Generaal van die Ne-

derlande nie, want alhoewel die State-Generaal die soewe-

reine liggaam was, is daar deur middel van oktrooie sulke

groot magte aan die Vereenighde Oostindische g'octrooij-

eerde Companje oorgedra dat hulle byvoorbeeld goewerneurs,

soldate en "officieren van justitie" kon aanstelom die

regering (derhalwe ook die onderwys) van die kolonies te

behartig. Vir die Kaap was die hoogste staatsgesag, vir

alle praktiese redes, die Here XVII in Nederland, terwyl

'n goewerneur en 'n Politieke Raad die plaaslike rege-

ringsliggaarn gevorm het. Laasgenoemde was egter. ook aan

die gesag van die Goewerneur-Generaal en Rade vanIndië,

wat di eV. O.C. se belange in die Ooste behartig het, on-

sommenderwys kan die Kompanj e-bewind as ' n arnptenare-re-

dergeskik~ So het die Kaapse goewerneur dan van sowel Am-

sterdam as Batavia opdragte en instrW{sies ontvang.l Op-

gering beskrywe word. Ten spyte van groot gebreke in

1. A.J. Fóeseken, "Die koms van die blankes onder Van
Riebeeck" in C.F. J. Muller (red.), Vyfhonderd Jaar
Suid-AfrikaruLse Geskiedenis, p. 18.
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hierdie bestuurstelsel, wys Scholtz tereg daarop dat die

kiem van die latere so bekende demokratiese gesindheid

van die Afrikaner tog daarin geleë was soos onder andere

1weerspieël in die stelsel van burgerrade.

Die afgesonderde ligging en swak kommunikasie

met die Moederland het die persone waf met die bestuur van

die volksplanting belas was, dikwels genoodsaru{ om volgens

eie insigte en plaaslike omstandighede op te tree. Eie-

soortige ontwikkelingsrigtings was dan ook nie vreemd nie.

Van besondere betekenïs vir die idee van gede-

sentraliseerde beheer waaraan die volk ook deel het, is

die totstandkoming van In eie stelsel van plaaslike be-

stuur in die Kaapkolonie. Namate die burgers die binne-

land ingetrek het, kon die owerheid nie meer die hele

volksplanting vanuit die Kaap behoorlik bestuur nie. Vir

die meerderheid van die inwoners van die afgeleë distrikte

was die goewerneurs en Politieke Raad eintlik niks meer as

name nie.2 Desentralisasie van landsbestuur was derhalwe

'n noodsaaklikheid en die land is gevolglik in distrikte

verdeel met In landdros aan die hoof wat ook as verteen-

woordiger van die staat moes optree. Hy is bygestaan deur

tn heemraad bestaande uit ses burgers sowel as verskeie

veldkornette ook uit die geledere van die burgers aange-

stel.3 Hierdie beginsel van plaaslilee bestuur het die be-

geerte van die wordende Afrikanervolk om In aandeel in sy

landsbestuur te hê, weerspieël. Dit het gou tradisie ge-

word en ook op toekomstige stelsels van onderwysbeheer

1. G.D. Scholtz, pie Ontwil~k.eling van die Politieke
Denke van die Afrikaner, dl. I, ib52..,.lSO"".3;p. 145.

2. Ibid., p. 149.
3. G.W. Eybers, Bepalingen en Instructiën voor het be-

stuur van de Bui tendistricten van De Kaap de Goede
HOOR (18o~n, pp. 51-55.
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groot invloed uitgeoefen. Malherbe stel selfs die vraag

of dit nie ten grondslag van die latere te stigte skool-

kommissies gelê het nie en vvys op die belangrikheid daar-

van dat almal wat met die beplanning van onderwysbeheer

in Suid-Afrika te doen het, hierdie beginsels moet re-

lspekteer.

(ii) Die Kaap se Gereformeerde Kerk. Die landing

van Jan van Riebeeck aan die voet van Tafelberg in 1652

het ook 'n nuwe loot van die Gereformeerde Kerk aan die

suidpunt van Afrika laat uitspruit. Dit was egter nie

toevallig nie, want alhoewel die V.O.C. 'n handelsmaat-

skappy was, het dit reeds vanaf sy stigting in 1602 onge-

vra deur die kerk en onverplig deur die State-Generaal die

2verbreiding van die ware geloof ook as taak op hom geneem.

Trouens, geen vloot het onder die V.O.C.-vlag gevaar son-

der predikante of sieketroosters aan boord nie. Die late-

re oktrooi van 1622 het die Kompanje verplig om die Gere-

formeerde Kerk in sy gebiede voort te plant en te beskerm.

Oor die suiwerheid in leer en regering het die Gerefor-

meerde Kerk in die Vaderland egter 'n wakende oog gehou.3

Die Kaapse Gereformeerde Kerk het nie as gevolg

van· 'n besluit van die "Vaderlandsche Kerk" tot stand ge-

kom nie? maar onder die V.O.C.-bewind vanuit die volks-

planting self gegroei.4 Dit was veral die Klassis van Am-

sterdam wat tot aan die einde van die Kampanje-dae seggen-

skap oor die Kaapse Kerk gehad het en hulle van sieketroos-

ters en predikante voorsien het. Gevolglik was die Dbrdt-

se Kerkorde, teoreties sowel as juridies, die geldige

1. Malherbe, ..2.J2.! cit., p, 33.
2. J.D. Vorster, Die Kerkregtelike ontwikkeling ~_die

Kaap se Kerk onder .Jii_eIC ompanj_e 16"52-1795, p , Il.
3. Ib_id;, P •_7_9.
4. Ibid., p. 70.
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kerkorde vir die Kaapse Kerkl en het die geestelike ver-

sorging van die eerste blanke koloniste in ooreenstemming

met hulle Calvinistiese lewens- en wêreldbeskouing geskied.

Die Kaapse regering was baie intiem met die werk-

saamhede van die plaaslike kerk gemoeid en het in werklik-

heid oor sekere kerklike funksies kontrole uitgeoefen.

Die predikante en sieketroosters is byvoorbeeld deur die

V.O.C. in diens geneem, besoldig en uit die diens ontslaan,

terwyl goewerneurs die predikante en sieketroosters se

standplase aangewys het en dikwels ook in kerklike sake

ingegryp het. Kerkrade i s met die tussenkoms van die re-

gering verkies, 'n Kommissaris-Politiek het elke sitting

van die kerkraad bygewoon en kerklike oortredinge is deur

die landsowerhede gestraf.2

Tog moet dit nie beskou word asof die finale ge-

sag oor godsdiensaangeleenthede aan die Kaap in die V.O.C.

gesetel het nie, want dit was in die Klassis van .Amsterdam

gele~. So was hierdie Klassis se lisensie, uitgereik vol-

gens die voorskrifte van die Dordtse Sinode (1618), nodig

voordat 'n predikant of 'n sieketrooster sy beroep aan die

Kaap in diens van die V.O.C. kon be.oefen. Die Kaapse Poli-

tieke Raad moes ook gereeld verslae oor godsdienssake aan

hierdie Klassis stuur ter~zyl die Klassis op sy beurt voor-

skrifte uitgereik het wat sonder meer deur die Raad van

Batavia en derhalwe ook deur die plaaslike Politieke Raad

ui tgevoer is.3

By die staat sowel as die kerk van die Kaap het

_._----------
1. V0 st er , op. cit., p. 85.
2. Vgl. J.A. du Plessis, op. ci~." p. 115; Badenhorst,

op. cit., p , 31; l'!1alherbe, op. cit., pp. 33-34; en
M. duT. Potgieter, .£E. cit., pp. 39-40.

3. I\~alh erbe, o.p• cit., P• 34.
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dit in die eerste plek om die uitvoering van die gerefor-

meerde beginsel van die Calvinisme gegaan en nie om die

oorheersing van die een deur die ander nie. Die noue same-

werking tussen kerklike en staatkundige owerhede wat uit

hierdie verhouding gespruit het, W8,S van die 3llergrootste

betekenis vir die ontwikkeling van die Afrikaner se eie

volksaard en opvoeding.l

(iii) Die Kaap se gereformeerde staatskoolonder

kerklike toesig. Sa.am met die Gereformeerde Kerk en In

gereformeerde staatsgesag het die eerste volksplanters ook

die gereformeerde staatskool van die moederland feitlik on-

veranderd op die Kaap die Goeie Hoop oorgeplant.

Ten grondslag van hierdie staatskole aan die

Kaap het die reeds aangeduide intieme verhouding tussen die

Gereformeerde Kerk en In gereformeerde owerheid gelê. So

het die Politieke Raad, ten spyte van die feit dat hy aan

die Kaap die hoogste gesag oor die onderwys was, altyd

die invloed en belange van die kerk erken en na die kerk

se aanbevelings geluister, terwyl die kerk op sy beurt die

Politieke Raad as die hoogste onder~zysgesag erken het.

Ook die Kaapse Kerk het der-ha.Iwe funksies soos die stig-

ting van staatskole en die aanstelling, besoldiging en

skorsing van onderwysers a2n staatskole as staatsfunksies

geëerbiedig.2

Net soos in die moederland was die doel van die

Kaapse gereformeerde staatskool vir baie j are kerklik en

toegespi ts op In Christelike lewenswyse en die voorberei-

1. Vgl. P. Pistorius, Gister en Vandag in die O~voedin£,
n- 265.

2. Kyk P. S. du Toi t , Onder\YYs aan..._diE?_l~_a_§£_oD:9-eL_~j.~
Kompan_i~§2 1652-1795, (hierna Qnder~s aan die ~aap,
l652-l~95 genoem), pp. 297-300.
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ding vir kerklidmaatskap.l Die Kaapse Kerk het derhalwe

in navolging van die voorbeeld in Nederland ook toesig oor

die gees en rigting van die Kaapse ondeTIvys gehou.

Van besondere betekenis met die tot standkoming

van georganiseerde onderwys in Suid-Afrika was die gebruik

om van sieketroosters wat in die eerste plek kerklike amp-

tenare was, te verwag om skool te hou. So vroeg soos 1663

het die Politieke Raad sieketrooster J~rnestus Back gebruik

om as onderwyser op te tree in die eer s'te skool wat blanke

kinders kon bywoon. Tot aan die einde van die V.O.C.-pe-

riode was dit hierdie kerklike amptenare wat die leiding

op die onderwysgebied gene em het en ten spyte van In ruwe

en eenvoudige vorm van onderwys, baanbrekerswerk op hier-
2die gebied gedoen het.

Die kerklike toesig oor hierdie Kaapse gerefor-

meerde staatskole was veral in die hande van die kerkrade

op die verskillende kerkplekke • In die pr nktyk het die

kerkrade dan ook In groot invloed op die onderwys uitge-

oefen. In die buite-distrikte was dit juis die kerkrade

wat die be s'te kontak met die inwoners gehad het en heelwat

inisiatief ten opsigte v~~ die beheer en kontrole oor die

onderwys en die gedrag van die onderwysers aan die dag

gelê het. Vir alle pr ak t i ese doeleindes het die kerkrade

as "n vorm van plaaslike onderV'zysbestuur diens gedoen ,

Die kerkrade het immers uit lidmate van die plaaslike ge-

meentes bestaan en baie van die kerkraadslede sou dan ook

1. Vgl. P.S. du Toit, Onderwys_p~ die Kaap, 165?-1795?
pp. 31, 2999 Pistorius, op. cit., p. 263; en Malherbe?
0,]. cj_t.? pp. 33-34.

2. P.S. du Toit, Onderwys aan die Kaap, 1652-1795,pp.
165-166, 301-302; en Pistorius, op. cit., p. 265.

3. P. S du Toit, OnderV'lYsAan die Ka9!Q.,1552-1795, pp.
298-299.



104.

gekwalifi seer het om op plaaslike onderwyskorrunissies te

dien indien dit bestaan het. Omdat die destydse onderwys

hoof saaklik met die godadl ens Verband gehad het, i s dit

egter onwaexskynlik dat daar In wesentlike behoefte aan

sekulêre plaaslike onderwysbesture bestaan het. Eers met

die sekularisering van die inhoud van die onderwys en die

verbreking van die toesig-verband van die kerk oor die

skool, het die behoefte aan sodanige plaaslike oriderwye-

besture orrt.staan,

Die onafskeidbare eenheid tussen kerk en skool

gedurende die eerste jare van die volksplanting het In

baie sterk invloed op die volksaard van die Afrikaner ge-

had. Hierdie eenheid het nie net van die gereformeerde

onderwys In draer van die Christelike beginsels gemaak

nie, maar ook In Afrikanertradisie gesleep waarvolgens die

Afrikaanse kerke groot belang by die opvoeding en onderwys

van hulle lidmate se kinders het en hierdie kerke tot

daadwerklike belangstelling en samewerking geroepe is.

(i"'7) Die Kaap se gereformee_rde sta~tskool onder

sta~tsbehee:r::. Ten spyte van die godsdienstige strekking

van die inhoud van die destydse ondervzys moet die eerste

skole aan die Kaap reeds as staatskole beskou word. Ge-

trou aan die gereformeerde beginsel van die 17de eeu dat

die staat vir die stigting van skole verantwoordelik is,

het die Politieke Raad reeds vanaf 1663 skole waar'Ln ook

blanke kinders toegelaat is, gestig. Die gereformeerde

staatskole was dan ook tot aan die einde van die V.O.C.-

bewind die belangrikste tipe openbare skool aan die Kaap.

Teen 1714 was daax reeds verskeie openbare sko-

le en In verskeidenheid private skole, maar behalwe vir

die kontrole wat die kerkrade oor die dorpskole uitgeoefen
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het, was daar nog geen besondere liggaam deur die ower-

heid in die lewe geroep ommet die beheer van die onder-

wys behulpsaam te wees nie. Selfs 'n algemeen geldende

onderwy swet vir di e Kaap het vir etlike j are ontbreek so-

dat die kontrole oor die private onderwys aanvanklik ook
1minimaal was. Eers in 1714 het die Politieke Raad op

aandrang van goewlneur De Chavonnes die eerste en belang-
"

rikste algemene wetgewing vi.r alle onderwys tydens die

Kompanje-bewind, aanvaar. Die grondliggende gedagte van

hierdie Onderwyswet was dat "de jongheit van kintsbeen af

wel werde opgevoet, ende in de vreese en de regte kennisse

Gods en alle goede konsten en zeeden" onderrig moes word.2

Daarom kon niemand tot die onderwys toetree sonder "n on-

dersoek na hulle godsdienstige gesindheid, die onderteke-

ning van 'n formulier volgens die voorskrif van die Dordt-

se Sinode (1618) en die vooraf verkreë verlof van die Goe-

wer-nour' en die Politieke Raad nie - 'n duidelike poging om

ongewenste persone uit die onderwys te weer.3 Die Chris-

telike beginsel is verder bevestig deur die onderrig van

die Onse Vader, Tien Gebooie, geloofsartikels, voorgeskre-

we gebede, kategi smusvrae en sang asook deur verpligte

kerkbesoek voor te skrywe. Nederlands as moedertaal was

die onderrigmedium en die nasionale beginsel soos verbind

aan Nederland, het ook erkenning geniet.4 Geen ander

boek as dit wat in die moederlond "nut en bequaam" was,

kon gebruile word nie. Hierdie skole se gees en rigting

1. P. S. ()dU
8
Toit, Ondervi_Ysaan die _K_é?-.ill2L.1:..652-:_=!J521_,

pp. 03- 4.
2. Kaap die Goeie Hoop, Resolutiën, Ra~g. van Poli tie1

21 Augustus 1714.
3. Vgl. W.G. van der Schijf, Di~ gereformeerde begin-

sel in di_EL.9nder\'{Y_sin Transv[~tal tot 1963, pp.
51-52; en Pistorius, ~cit., pp. 269-270.

4. Van der Schijf, .9J2. cit., p. 58.
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was derhalwe konfessioneel christelik en nasionaal in die

mate waartoe die begrip destyds op Suid-.A.frika van toe-

passing kon wees. Cilliers wys byvoorbeeld daarop dat "De

Chavonnes se onderwysordonnansie van 1714 die nasionale

en die christelike as In twee-eenheid saamgekoppel het,

"I......
Van besondere betekenis was die Skolarge wat De

Chavonnes se wet in die lewe geroep het? want daardeur is

gepoog om alle onderwys, naamlik die openbare onderwys in

die gereformeerde staatskool sowel as private onderwys,

onder staatsbeheer te plaas. Hierdie Skolarge het onder

die oppertoesig van die goewerneur en Politieke Raad ge-

funksioneer en is aanvanklik saamgestel ui t die sekundus,

die kaptein van die garnisoen en die predikant van Kaap-

stad. Teen 1779 het dit uittwee predikante (hulle was

in werklikheid betaalde amptenare van die Kompanje) en In

ouderling van Kaapstad en slegs een staatsverteenwoordiger,
2naamlik die Kommissaris-Politiek, bestaan. Gedurende die

eerste vyJ: en sestig jaar van die bestaan van die Slcolarge

i s daar slegs sporadies van sy dienste gebruik gemaak en

het die Politieke Raad uitsluitlik self die besluite oor

die ondervvys geneem. In 1779 het die Politieke Raad egter

ingestem om die Skolarge se magte so uit te brei dat die

Skolarge bepalings wat volgens hulle oordeel vir die ver-

betering van skole nodig was, kon opstel. Die Skolarge

het dan ook gedurende die laaste paar dekades van die 18de

eeu In paar belangrike ordes en reglemente vir die Kaapse

onderwys opgestel wat hulle aan die Politieke Raad vir af-

1. Cilliers, op. ci~ .• , p. 24. Vgl. ook E. Greyling,
Chri~telike ~_.Nasional~Onder\~, Deel II, pp. 31-33.

2. Vgl. Halherbe, op. cit., pp. 35-36; en P.S. du'roit,
Ondenvys aan die Kaap, l652-l795, pp. 86-94, 292.,.
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kondiging voorgelê het en die onderwysers van Kaapstad

moes uitvoer. Alhoewel die Skolarge nooit 'n soewereine

status oor onderwysbeheer besit het nie, het die Politie-

ke Raad as hoogste gesag altyd die Skolarge na 1779 oor

onde~~ssake geraadpleeg en selfs geen openbare skole op-

gerig alvorens die Skolarge nie aanbevelings gemaak het
. 1n i e .

Onder die V.O.C.-bewind het die beheer oor die

onderwys altyd by die staat berus sodat die vroegste tra-

disie van onderwysbeheer in Suid-Afrika derhalwe 'n vorm

van staatsbeheerde onderwys was. Van besondere belang is

dat hierdie staatsbeheer die beginsel van medeseggenskap

deur ander instansies erken het. Die intieme vennootskap

met die Gereformeerde Kerk ten opsigte van die gere£ormeer-

de staatskool getuig hiervan. Ook die besluit om die Sko-

large in die lewe te roep en teen 1779 dit oorwegend uit

kerklike amptenare saam te stel, het die beginsel van

medeseggenskap in die praktyk geimplementeer. Oor die om-

vang van die verantwoordelikheid van hierdie Skoolkommis-

sie skrywe Du Toit~ "Dit het eenvoudig beteken 'n decen-

tralisasie van mag in verband met die re·eling van onder-

wyssake. Die Politieke Raad het hiermee afstand gedoen

las

van 'n funksie wat sover uitsluitlik deur hom behartig is,

ten gunste van 'n kollege wat in die besonder daarmee be-

(v ) Die Ka@ se huisondervqs in die buitedts-

trikte. Daar kon gedurende die V.O.C.-tydperk veral tus-

sen drie tipes private onderwys ondersl~ei word3: Eerstens,

~~---_._~--_._---
1. Vgl. P.S. du Toit, Onden~Ci:_53Q.Qll die_Xa§1P21?2..?-1795,

pp. 100-101, 191, 293-29~ ~ls~rlus, 9p. clt.,
p , 271; en Malherbe, op. cit., p , 38.

2. P.So du ToitA Onder\~ aan die Kaa~, 1652-17951 p.lOl.
3. Ibi,d., pp. 66-b9.
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onderwys in die sogenaamde gepermitteerde openbare skole

op kerkplekke soos Kaapstad, Stellenbosch en Drakenstein;

tweedens, ondervzys op kerkplekke deur persone wat gewoon-

lik by vermoënde huisgesinne ingewoon het of van huis tot

huis gegaan het om kinders te onderrig, dikwels sonder die

verlof van die Politieke Raad; derdens, onderwys deur per-

sone wat as knegte of as vrye onderdane op die plase van

die koloniste gaan werk het. 1 Sommige van die knegte is

spesiaal vir die doel deur die Kom pan j e beskikbaar gestel.

Alhoewel die bekwaamheid van die kneg- en boere-

skoolmeesters gewoonlik beperk was, was dithulle wat saam

met die boere op die voorposte die lig van die beskawing

ingedra het. Onder moeilike omstandighede het hulle dik-

wels baanbrekerswerk gedoen en vir lange j are was hulle

die vernaamste steunpilare van die onderwys in die binne-

.land, Nog in 1794 was die Politieke Raad verplig om weer

eens hulle offisiële goedkeuring aan die gebruik van on-

derwyserknegte te heg.2 Hierdie huisonderwys was uit die

aard van die saak baie elementêr en hoofsaaklik bedoel om

die kinders in staat te stelom die Bybel te lees en die

belydenisskrifte te ken sodat die ouers se Calvinistiese

erfenis vir hulle kinders toeganklik kon wees. In hierdie

eenvoudige stelsel van ouerinlsiatief en direkte beheer

deur ouers, sê Pistorius, IIwas die kiem waaruit mettertyd

die C.N.O.-gedagte sou spruit.H3 So is dan 'n tipies-Af-

rikaanse onderwysstelsel gebore waarin die ouer self vir

die ondervzys van sy kinders voorsiening gemaak het en ook

self die gees en rigting van die onderwys bepaal het.

1. P.S. du Toit, Onderwys aan dle Kaa], 1652-1795,
pp. 269-270.

20 Ibid., pp. 266-267.
3. Pistorius, op. cit., p. 268.
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Die besondere betekenis van hierdie onderwys op

die platteland het veral daarin gelê dat dit al hoe meer

In gees geadem het wat eie was aan die tradisies en volks-

aard van die Boerevolk wat in die binneland as In aparte

volk beslag begin kry het.l Dit was "een boek"-skole ver-

antwoordelik vir 'n neen boek"-volk, ,,'n volk godsdienstig

en Bijbelvast, zoals geen ander op aarde •••••• Zij hebben

voortgebracht de voorvaderen van't Boerenvolk, - die pio-

niers, die Zuid-Afrika van de Kaap tot aan de Sambezie

Ischoongemaakt' hebben •••••• ,,2 Nie De Ni st met sy neu-

trale staatskole of Somerset met sy denasionaliseringsbe-

leid sou die krag en invloed van hierdie ondervvys kon

breek nie. Met hierdie soort onderwys sou die Afrikaner

vir die behoud v an sy Calvinisties-godsdienstige lewens-

beskouing sorg:3 'n Stelsel wat die Voortrekkers geduren-

de die middel van die 19de eeu na die Noorde saamgeneem

het waar dit in die twee Boererepublieke tot selfstandige

ondervvysstelsels uitgebou is. Samevattend kan gesê word

dat die oudste en ook die belangrikste deel van die begrip

1. J. de W. Keyter, IlDie opvoedingsideaal en -strewe
van die Afrikaner" inPo deV. Pienaar (red.),
Kul tU}lrgeskiedenl:..s van die Afrikaner:_, pp. 214-218,
beskrywe hoe die Afrikaanse platteland die bakermat
vir 'n Afrikaanse gees, taal, kultuur en derhalwe
ook 'n eie opvoedingsideaal en -strewe was. Vgl.
ook Cilliers, .2J2.!_cit., pp. 11, 23-249 Badenhorst,
.op. sit., pp. 31-33; en Malherbe, .Q.P.. cit:_., pp.
47-4. Vir beskrywings van die orrt st aan van die
Afrikanervolk, vgl. S.F.N. Gie, Geskiedenis van
Suid-Afrika, dl. I, pp. 186, 251-252, dl.-~-pp. 11-
21; en M.C.E. van Schoor, Die nasional§__!P.J2.olitieke
bewuswording van di~ Af_rikaner in migrasie ell_sy ont-
luikinUQ_}lransgarie...:2_ tot l854? pp. 13-15.

2. L. Fouche, !lOnze .eerste Scholen" in De Unie, Julie
1910, pp. 20-21. -~.

3. Vgl. A.G. Coetsee, "Nationalisme as wesen sf ak't oz- by
die bepaling v an ondervvysstelselsll in Koers, Janua-
rie/Februarie 1966, r- 322; en J. Ploeger, 'n Inlei-
ding tot die "studie.van d~rond~.f.ae van die Chr~.s-
lik-N asion8:~ OndervQ[s__j.pSuid-Af:rjk?-...t...l!!.§tbE:;.§_ondere
ver:yQ:sing na d_i~ ZUid-Afrikaansche_Bepubliek, p. 6.
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uChristelik-N aa i.on a.al " ten opsigte van die Suid-Afrikaanse

onderwys reeds teen die einde van die 19de eeu duidelik

omlyn en op die horison afgeteken was.

Ongestoord sou hierdie onderwys egter ook nie

gelaat word nie. Reeds met die oorname van die Kaap deur

die Bataafse Republiek is dit met nuwe, en in baie opsig-

te prinsipieel-botsende, denkbeelde in aanraking gebring.

Teenoor die Christelik-nasionale ondervvysgedagte soos ver-

al deur die private huisonderwys vertolk, sou daar nou 'n

neutrale gesekulariseerde staatskoolgedagte as 'n botsen-

de mag stelling inneem.

3. LIB::~A~:!~EN VERLIGTE DENKBEELDE V AN }JATAAFSE BEWIND~

STAATSBEHEER SOND:.1RKERKLIKE TOESIG

(a) Kenteringsdenkbeelde ten Mondslag van die

Bat aaf se ondervv~y':sbeleid

Reeds vanaf die einde van die 17de eeu het daar

op die gebied van die ondervvys, net soos op feitlik alle

ander terreine, 'n geleidelike insinking en uiteindelike

verval ingetree. Die gees van die Reformatoriese begin-

se.ls het selde tot sy reg gekom en van die verwagte belof-

tes wat dit vir die protestantse lande ingehou het, het

nie veel gekom nie.l Onderwysbeheer was gebrekkig terwyl

die onderrig, selfs in die Bybel en Kategismus, op geheue-

werk toegespits was en in 'n dooie formalisme verval h et e

"Niet dat de kinderen geloofden, maar wat ze geloofden,

althans verst andeli jk konden opzeggen, had de aandacht." 2

1. Vgl. Badenhorst, op. cit., pp. 20-21; Boyd, op. cit.,
pp. 209-210, 239; en Graves, op. ci~., p. 204.

2. J. YVaterink, Inlciq.ing tot de theoretische .Paedago-
giek? dl. I ~ ~~ Geschiedenis der Paedag~iek (Vier-
de Stl~), p. 6u5.



1. Vgl. J. Chr. Coetzee, Inleisling tot die Historiese
Opvoedkunde, pp. 227-229; G.D. SCholtz,-of-ë1t.,
pp. 251-254; en Boyd, op. cit., pp. 285-2 8. Die
ui tvindings van wetenskaplikes soa's Newton het In
groot invloed op party van hierdie denkers uit-

eoefen.
2. ~gl. J.M. Spier, Inleiding iYLde Wijsbe__g_eerteder

Wetsidee, p. 36; er.LBadenhorst, op. cit., p. 21.

Ill.

'n Diep gevoelde begeerte na beter toestande het al hoe

sterker posgevat en tn vrugbare teelaarde vir nuwe denk-

beelde en geloofsteorieë, dikwels in stryd met Calvinis-

me, is geskep. Heftige reaksie het teen alle vorme van

oorheersing deur staat en kerk ontstaan. En omdat dit

veiliger was, is die aanvalle veral op die kerke toege-

spits en is onder andere hulle reg om oor die onderwYs

toesig te hou, in tvvyfel getrek.

Rierdie reaksies het aanvanklik gestalte gevind

1
in die denkrigtings van Voltaire, Locke, Pope en andere ..

Die "nuwe" Humanisme wat in bykans elke land in een of an-

der vorm aanhang gekry het, het gepleit vir beginsels soos

Rasionalisme en Deïsme terwyl daar in sommige lande selfs

met Piëtisme, wat die lewensfondament in vroomheid van die

eie hart wou soek, geheul is. In Sterk beweging ten gun-

ste van VJERLIGTING het uitgeloop op die verheerliking van

die REDE van die soewereine mens wat dan ook van alle ban-

de los moes wees en as enigste rigsnoer in die maatskap-

lOk bId' 2leen open are ewe moes lene

Hierdie gee s van verset en losmaking het gedu-

rende die tweede helfte van die 18de eeu sterk uitgekris-

t aJl:iseer. Op die gebied van die onderwys het filosowe

soos Rousseau vir die IIvryma}·dng"van die onderwys ge-

pleit. Klem is geplaas op die ~lig van die staat om vir

gesekulariseerde onderwYs vir elke burger vanaf sy vroeG-

ste jare te sorg. In Frankryk was di.e Franse Rewolusie
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vir die finale af take.li.ng van die gesag van die Kerk, ook

oor die onderwys, asook vir die verbanning van godsdiens

uit die skole, verantwoordelilc. As voorbeeld dien Talley-

rand se Vlet van September 1790 wat ondubbelsinnig onderwys

slegs as 'n funksie van die staat, met gevolglike staats-

beheer, erken het.l

Volledigheidshalwe moet genoem word dat die ge-

dagte van 'n nasionale onderwysstelselonder staatsbeheer

reeds lank voor die Franse Rewolusie in somrnige TIuitse sta-

te aandag ontvang het • Dit was veral in die protestantse

staat, Gotha, waar 'n staatsbeheerde ondervzysstelsel vanaf

die middel van die L'Zde eeu periodiek bestaan het. Die

voorbeeld is deur Pruise en ander Duitse state gevolg sodat

Duitsland die pionier geword het om die gesag van die Kerk
, 2

oor die onderwys met die van die staat te vervang.

Die invloed van al hierdie strominge op die

skoolwese in Nederland was groot. Frankryk se inval in

Nederland, die verowering van knsterdam in 1795 en die

daaropvolgende nuwe grondwet vir die Bataafse Republiek

volgens Franse model, het die klemverskuiwing weg van die
,

invloed van die Kerk na die van die Humanisme van die

Franse Rewolusie verhaas.3

(b) Onderv'lysve..E..§E§eringein Nederland gedurende

Bataafse Tydperk

Die veranderinge het nie net die Nederlandse

1. Kyk P. S. du Toit, Onderwys aan _die Kaag onder di e
Bataafse Republiek 1803-1806, pp. 47-40.

2. Boyd, _~. ei!., pp. 253-254, 283-284.
3. P. S. du Toi t, Onder~an di§_Kaap onder die Ba-

taafse Republie~.~tr03-1806, p. 487 en Verslag van
die ~..ê:qg-studi_e-kommissie van die Ned. Geref. Kerk
vir behandeli~~ deur die Algemene Sinode in sittlE..éi
13 Ok~.Q..b~196 e s v s d , p. 293.
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onderwys sy ortodokse' Calvini stiese lewensbeskouing as

fondament ontneem nie, maar ook radikale veranderinge van

die leerplaninhoud, ondervcysmetodiek en -organisasie bete-

leen. In 1798 het die Staatsbewind die onderwys aan In De-

partement van Nasionale Opvoeding met In ilagentfl as hoof,

opgedra. Artikel ses van die instruksies aan hierdie

agent het bepaal dat "hi j zal zorgen, dat alle onderwi j s

in de leerstellinge Godgeleerdheid der onderscheide Ge-

zindheden, - en alle eerdienst of uiterlijke ceremoniën,

welke aan bij zondere Kerk-genootschappen verknogt zijn,

van de publieke schoo.l.en geweerd worden"l, terwyl artikel

tien die verantwoordelikheid vir die aanstelling van on-
2dervcysers aan die gemeentebesture opgedra het.

In Goeie voorbeeld van die aard van die veran-

deringe is Nederland se eerste Wet op Laer Onderwys van

1801. Daarvolgens moes die staat volksonderwys reël en

finansieelondersteun, die gemeentebesture vir die daar-

stelling van genoeg skole verantwoordelik wees en departe-

menteIe skoolbesture, bestaande uit drie skoolopsieners,

oor skole toesig hou. Elke burger het egter die reg ge-

had om In besondere skool op te rig, mits hy van die ge-

meentebestuur toestemming daartoe verkry.3 Die onderwys

wat vroe'ér op lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk toe-

gespits was, het in hierdie wet plek gemaak vir sekulêre

ondenvys met die klem op die ontwikkeling van die kinders

---_._' .._ ...-.---
1. J. Ver.sluys, Gesc_hi~enis "{jln de .Q.E.voediI}Ken hej;

~de~wijlL_v~9ral in Nede~land, dl. 4, p. 51 soos
aangehaal deur P. S. du Toi t , Onde.~£Y..ê_aan _§i e ICaal?
onder die Bataafse Re-publiek 1803-r8o~b;l). 4,9.

2. J.P. van der I!Ier\~\fe,Die Kaau on-der die Bat aaf se Re-
publiek.L 1803-1806, p , 187tën P':S-:-du-Toit, oYiéiër=mS a8l1;,die Kaap onder die BS3-tag:fseRe_p_ub1:J,_ek_l803-
1 06, p. 49.

3e Ibi4_., pp. 49-50; en Van der Jlilerwe, .9...J?.0_it., p. 188.
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se verstandelike vermoëns om hulle tot liredelike wesens II

1
te vorm in diens van die medemens en die maatskappy. Van

besondere belang is die vierde artikel van die 1801-Wet,

waarin daar onder andere iets van die bekende gewetens-

klousule opgesluit lê : IIIn schoolboeken en leermethode

met de meeste zorg moest vermeden worden, al hetgeen zoude

strekken tot onder:mijning eener goede zedekunde en den

eerbied voor het Opperwezen, doch tevens worden daargela-

ten al het leerstellige, dat door de onderscheidene kerk-
2

genootschappen verschillend wordt begrepen.1t

Met die teruggawe van die Kaap aan die Bataafse

Republiek in 1803, is ook die ondervvys ter p.Laatrse vir

drie betekenisvolle jare aan die invloed van die heersen-

de "verligte'l denkbeelde in die Moederle.nd onderwerp. Die

algehele hervorming wat goewerneur J anssens en veral kom-

missaris De Mist - die eintlike beplanner - vir die Kaap

beoog het, het verreikende gevolge vir die onderwysbeheer

ingehou. De Iv:ist was besiel met die idees van die Franse

filosowe en die Franse Rewolusie en het, alhoewel nie al-

tyd op so 'n rewolusionêre wyse nie, sulke beginsels soos

vryheid, gelykheid en Rasionalisme op sy b.ervormingspo-

gings oorgedra.

( i) D~1:li.§.:L.§_~..J10udi~ te_§)n<?..2l'_die Kerk 2 §i e

Christelike en die nasionale begins~l..ê.' De Mist het met

' n Ilnuwe" filosofie na die Kaap gekom waarvolgens hy dan

1. Van der I.lerwe, .2J2.!_cit., 'p , 188.
2. P. de Zeeuw, De Worsteling om}let Kind, n- 31 soos

aangehaal deur P.S. du Toit, Onderv'ZY_?_§._apdi.§_];aap
onder die Bataafse Republi5k ïb03-180~, p. 50.
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1ook sy hervormingsplanne alhier wou beplan, en ten spyte

van die beperkte tyd tot sy beskikking, was hy verantwoor-

delik vir die eerste groot veranderinge op onderwysgebied

sedert die volksplanting wat op belangrike ve.rskuf.wtngs

van grondbeginsels berus het.

Getrou aan die gees van sy tyd, was De Mist nie

gediend met die idee dat die Gereformeerde Kerk of enige

ander kerk 'n bevoorregte posi sie moes beklee nie. Reeds

in die eerste artikel van sy Kerkorde van Julie 1804 het

hy aan al die kerkgenootskappe wat meegewerk het tot die

bevordering van i,deugd en goede zeden een Hoogst Wezen

eerbiedigen", gelyke beskerming deur die staat se wette

gewaarborg2, en in artikel 38 al die kerke absoluut onder-

geskik aan die staat gemaak met die oppertoesig oor alle

"Kerkelyke Administratien" in die hande van die goewer-

neur.3 De WIist het egter die omvang en invloed van die

Kaapse Gereformeerde Kerk gedeeltelik erken toe hy in sy

Kerkorde daarvan melding gemaak het dat die meeste burgers

aan die "Hervormd Kerk-genoodschap" ('n ander benaming vir

die ou Kaapse Gereformeerde Kerk) behoort het en dat dié

kerk om hierdie rede be'sondere hulp en erkenning van die

1. A.H. Ivlurray, The Poli ti_cELl_Phi)__~()_l)_hJ:_.2fJ ~~__J}e_
Mist -.Commissioner-General at .. the Cé?£..~ l13.93--:-i805.
A stu~L.i:P._l01=!:.!JcalJ~1.-ura=!:..i._êm1p , 106, beskou die
belangrikste kategoriee van De llflist se politieke
filosofie wat hy in die Kaapse Administrasie wou
implementeer, soos volg~ "The principle of the
sovereignty of law9 his conception of sovereignty
and the state; the notion of contract9 his view of
the relation of church and st at e , of state and
education9 political pluralism, individualism, and
free trade; the principle of the right to revolt;
the principle of continuity."

2. A. Dreyer, Boustqyvwevir die ,gesl{~~~.enis van die
Nederdui t,s-Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika,
dl. ~r804-TB36? p. 9. - ----~- -

3. Ibid., p. 18.
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1
regering verdien en ook nodig het.

Die skool, het De Mist geglo, moet neutraal

teenoor die verskillende lewensbeskouinge staan : "De

openbaare Schoolen strekkende tot onderwyzing der Jeugd,

behooren niet tot eenig byzonder Kerk-genoodschap. Het

zyn kweekplaatsen, om goede Burgers voor den Staat te vor-

men : en als zodanige staan dezelve onder het onmiddelyk

toezigt en bestuur van het Gouvernement.,,2 Dit het die

einde van die gereformeerde staatskool sowel as die ge-

paardgaande direkte toesig en gesag van die Gereformeerde

Kerk daaroor beteken.

Die godsdiensonderwys in die staatskole moes vol-

gens De I\!li st net In algemene chri stelikheid , gemeenskaplik

aan alle gelowe, behels en aan geen enkele indiwidu aan-.

stoot gee nie.3 Die bepaling in sy Skoolorde dat die Sko-

large moes toesien dat godsdiensonderwys in die te stigte

Kos- en Dagskool vir Kaapstad rr zo veel mooglyk naar leiding

van het Kerk-Genoodschap, waar toe derzelver Ouderen be-

hooren of behoord hebben,,4, gegee moes word, het derhalwe

nie op leerstellige onderrig gedui nie, maar op neutrale

godsdiens in 'n neutrale skool.5 In teenstelling met die

onderwys van die Kompanje-dae moes die Bybel nou 'n onder-

geskikte plek inneem en die godsdiens kon nie meer die

hele skoolonderwys deurdring en besiel nie. Die uitleg

1. Kerkorde van 1804, art. 20 in Dreyer, op. cit.,
p. 12.

2. Kerkorde van 1804, art. 18 in Dreyer, op. ci t.,
p. 12.

3. Vgl. J.A. de Mist, "Memorie, houdende de considera-
tiën en advijs van het Departement tot de Indische
Zaaken, ens." in Van Riebeeck-vereniging-~i tgaw~,
nr. 3, p. 44.

4. Skoolorde van 1804, art. 21 F in Dreyer, op. cit.,
p , 39.

5. Vgl. Cilliers, op. cit.? pp. 21-22; Venter, _oE. cit.,
p. 15; en Greyling, op. cit., ppo 34-35.
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van en die skoling in die beginsels van 'n spesifieke ge-
,

loof, byvoorbeeld die van die Calvinisme, het De Mist nie

as die taak van die onderwys beskou nie. Cilliers skrywe

dat "Waar De Chavonnes se onderwysordonnansie van 1714

die nasionale en die christelike as In twee-eenheid saarn-

gekoppel het, daar het De II/ii st se skoolordonnansie van

1804 dié noodsaaklike eenheid verbreek en slegs die nasio-

nale, waarmee nou die burgerlike en die taal verbind was,

beklemtoon ten koste van die chri stelike. ,,1

Die onderwys was vir De Mist 'n nasionale saak

met 'n nasionale doel. Nasionale doeltreffendheid, goeie

burgerskap en die bestendiging van die nasie moes die

hoogste ideaal wees. So vervrys sy Kerkorde na die skool

as 'n kweekplek vir goeie burgers vir die staat2 en ver-

klaar die Skoolorde dat De Mist dit as een van sy belang-

rike pligte beskou het "om te zorgen dat de middelen van

Nationaale beschaaving, en daar onder voornaamlyk die der

Opvoeding en Onde rwyzi.ng van de jeugd, binne deze Volk-

planting op alle moogelyke wyzen daargesteld9 beschermd,

aangemoedigd, vermeerderd en verbeterd worden." 3 Omdat

De Mist nasionale doeltreffendheid die hoofdoel van die

onderwys wou maak, sê Pistorius, "verskuiwe hy die klem

van die kerklike na die nasionale. ,,4 Hierdie Kommissaris-

Generaal was derhalwe nie bereid om die nasionale strewe

aan 'n spesifieke Christelike beskouing te koppel nie.

Teen die idee om die nasionale in die ondervrys te erken,

,-----,_
1. Cilliers, o~. cit., p. 24.
2. Kerkorde van 1804, art. 18 in Dreyer, op. cit.,

p , 12.
3. Skoolorde van 1804, ,'publicatie", in Dreyer;

op• c it., p. 31.
4. Pistorius, op. cit., p. 278.

het die burgers geen beswaar gehad nie, maar omdat De Mist
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die nasionale doelstellings te veel plek laat inneem het

ten koste van die Chri stelike element, het ditmet die

tradisie van die Afrikaner in botsing gekom.

De Mi st het ook daaraan geglo dat nasi onale op-

voeding deur die moedertaal, Nederlands, moes geskied. So

wou hy In Kweekskooloprig waarin aspirant-onderwysers

allereers flin de meeste volmaaktheid" sou leer om suiwer

1Nederlands te spel, praat, lees en skrywe. Aangaande die

onderwyser van die beoogde Kos- en Dagskool vir Kaapstad

het sy Skoolorde bepaal dat van die persoon onder andere

verwag sou word om leerlinge te leer spel, praat, lees en

"sierlyk sehryven" in die Nederlandse taal 2
9 terwyl daar

ten opsigte van die gewone laerskool voorgeskryf is dat

"doorgaande de eerste beginselen der Moedertaal geleerd,

en de gronden tot de Nationale Opvoeding gelegd moeten

worden. ,,3 Dit was De Iv'Iistse strevve om niemand In staats-

betrekking te laat beklee wat nie Hollands kon praat, lees

en skrywe nie.4

De Mist was die eerste in Suid-Afrika om die on-

derwys as In nasionale aangeleentheid te beskou, aan die

taalvraagstuk spesiale aandag te gee en In nasionale onder-

wysraad (die gewysigde Skolarge) met omvattende magte vir

die beheer oor die volksondervzys in te stel.

(ii) De lVIist se onderwy s onder staatsbeheer sonder

kerklike toesig. Met sy beklemtoning van sekulêre volks-

onderwys as In nasionale' taak van die staat, moes De Mist

fn nuwe stelsel vir die beheer van die onderwys beplan

- ---
I. Skoolorde van 1804, art, 5 in Dreyer, O__Q. ei t. ,

po 34.
2. Skoolorde van 1804, art. 21 D in Dreyer, 01)!,_ ei "'t. ,

p. 38.
3. Skoolorde van 1804, art. 25 in Dreyer, _Q] • CJ:.1. 9

p. 40.
4. Pistorius, ..9.E...~. , p. 277.
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waarin die kerk geen aandeel meer sou hê nie.

De ïiIist het die hoogste gesag oor die onderwys

aan die goewerneur opgedra, wat in die uitvoering van sy

pligte, derhalwe ook ten opsigte van die onderwys, deur

' n Politieke Raad van vier lede wat in Maart 1803 opnuut
1Lng est.eL is, bygestaan sou word. Van die Politieke Raad

is onder andere verwag om oor dle aanstellings, onderhoud

en werksaamhede van die skoolmeester en die onderwys in

die openbare skole te waak.2 Nog 'n liggaam wat by die

toesig oor die onderwys betrek is, was die Raad der Ge-

meente3, ook in 1803 ingestel. Hulle taak was onder meer

om vir beter kontrole oor die openbare skole (die Latynse

skool uitgesluit) in Kaapstad en sy distrik te sorg. Twee

van hulle lede moes op gesette tye die skole onder hulle

toesig besoek en let op die gehalte van die onderrig en

die vordering van die leerlinge. Die Gemeenteraad se

skriftelike verlof was ook nodig om in Kaapstad en in sy

distrik in die openbaar ondcrwys te gee.4 As gevolg van

die belangrikheid van die Gemeenteraad se onder~Tsfunksie

was eers die president van die Gemeenteraad en later nog

In t,weede lid, lede van De lVhst se Skolarge wat die volks-

ondervrys op In nasionale grondslag moes beheer.5

De Mist se belangrikste reë'ling ten opsigte van

onderwysbeheer was sy Skoolorde van Julie 1804. In die

1. Vgl. Skoolorde van 1804, art. 1 in Dreyer, o~. ei1.,
pp. 32-339 P.S. du Toit, .Qnderwys aan die KaaR on-
der die Bataafse Be_:Qubliek.1803-1'E0~p. 107 en
Van der Merwe, _OE. ei t., p. 62.

2e P. S. du Toit, Onderwys aan die Kaé!I!..onder die Ba-
t aafse ReEuQ..lieklB03-1806, pp. 10-11.

3. Die Raad der Gemeente het die Burgersenaat van die
V. O.C. -periode vervang.

4. Vander ~,'ierwe, ~__9j. t., p. 97.
5. P.S. du Toit, Onder~~aan die Kaap onder die Ba-

taafse Republiek }803-1806, pp. 12-13.
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IIEerste I-Ioofdeel Betreffende het Bestuur der Openbaare-

Schoolen, binnen deze Volksplanting" is die bestuur van

die skoolwese aan 'n nuut saamgestelde kommissie (die

reeds genoemde Skolarge) opgedra. Benewens die goewerneur

as opper-skolarg, het dit bestaan uit ' n lid van die Poli-

tieke Raad soos deur die goewerneur aangewys, 'n verteen-

woordiger van elk van die Weeskamer en die Raad der Ge-

meente, twee predikante van die Gereformeerde Kerk, een

predikant van die Lutherse Kerk en 'n sewende lid deur die

goewerneur benoem om teen besoldiging as tesourier op te

tree. Die landdroste en predikante van die buitedistrikte

was ere-lede van die Kommissie en kon, wanneer beskikbaar7

die vergaderings bywoon en advies aangaande die onderwys

in hulle distrikte gee.l

Ten opsigte van die onderwys in die buitedis-

trikte het De Mist in sy "Ordonnantie Rakende het Bestuur-

der Bui tendistriktetl van 1805, die landdroste aangesê om

noukeurig op die opvoeding van die jeug te let en dit so-

ver moontlik binne die bereik van elke huisvader te bring2,

en van die veldkornette het hy verwag om toe te sien dat

niemand sonder die skriftelike verlof van die regering in

die buitedistrikte as skoolmeester optree nie.3

De Mist het besliste pogings aangewend om die
,

finale gesag oor die onderwys, ook die van die bui tedis-

trikte, slegs in die hande van die Skolarge en die g oewer-

neur te plaas. So het sy Skoolorde van 1804 die magte en

pligte van die Skolarge soos volg omskrywe e onderwysers

~----------.--~----
1. Skoolorde van 1804, art. 1-3 in Dreyer, op. cit.,

pp. 32-33.
2. G.W. Eyb er s , Bepali_ggen en Instructïên voor het

bestuur van de Buitendistricten van De Kaa] de
Goede Hoop_11805) 9 V. 88 ( art. 25}~--" ..

3. Ibid., pp. 156-157 (art. 249-251).
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sou in alle opsigte aan hulle onderworpe wees; die private

en publieke beloning van die onderwysers sou deur hulle

bepaal word en hulle moes toesien dat al die onderwysers

sover moontlik dieselfde instrw{sies ontvang. Aan die

Skolarge is ook die reg verleen om swak onderwysers af te

dank en te vervang en van hulle is vervvag om gereeld die

toestande in die skole te ondersoek.l Vir laasgenoemde

doel kon hulle van die plaaslike landdros en predikant

(ook 'n betaalde amptenaar van die staat) gebruik maak.

De Mist het ook daaraan geglo dat st ant sbeheer

'n verpligting op die staat plaas om geldelike hulp aan

staatskole te verleen. Vir hierdie doel het hy in ' n

tweede deel van die Skoolorde2 sekere belastings voorge-

stel wat egter nooitafgekondig is nie.

Die belangrikste nuwe beginsels wat De }I£i st in

die onderwys wou toepas, was dat die onderwys vry van die

gesag en direkte invloed van alle kerke moes wees en dat

die staat die verantwoordelikheid vir volksonder~~s moes

aanvaar.3 j'iIet die 1804-0nderwyswet het hy dan ook gepoog

om al die onderwys deur middel van staatswetgewing en

staatsbeheer te reël.

Het die uitskakeling van die toesig van die

kerkrade kon slegs die predikante en landdroste as ' n

soort skoolkommissie, ondergeskik aan die Skolarge, vir die

dorpskole van die buitedistrikte optree. P.S. du Toit be-

skrywe die geval van Stellenbosch waar die skoolkommissie

-----------------------1. Vgl. Skoolorde van 1804, art. 15-18 in Dreyer,
op. cit., p. 36.

2. Skoolorde van 18049 Tweede Hoofdeel, in Dreyer,
~ cit., pp. 43-46. Vgl. «.», van der Westhuizen,
Onderv~xs 01l..derdie Al_g_§meneSkoolkomr{lissie~ Die
~e ï804-39, Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaan-
se Geskiedenis, dl. 2, 1953, pp. 5-7.

3. Vgl. Van der Herwe, op. cit., p. 180.
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in 1806 uit die predikant en landdros sa~agestel is.l Dit

kan as die geboorte van plaaslike onderv~ysbestuur deur 'n

nie kerklike bestuursliggaam - die skoolkommissie - be-

skou word.

(iii) De lYlistse staatskool_stelsel misken die be-

ginsel van ou~rmedeseggenskap. Oor die toepassing van die

beginsels van plaaslike onderwysbestuur (desentralisasie)

en ouermedeseggenskap in De Mist se beoogde stelsel van

onderv~sbeheer oor staatskole, bestaan daar verskillende

menings. So byvoorbeeld verwys Cilliers na De Mist se

skoolstelsel as 'n "gesentraliseerde sekulêre stelsel,,2

terwyl l\Iurraydaarenteen probeer aantoon dat dit nie sen-

tralisasie van mag in die hande van die goewerneur en die

staat nagestrewe het nie, maar slegs as doel gehad het dat

die staat die ond arwy s moes bevorder sonder om die onder-

·wys aan hom ondergeskik te maak. 3 In sy bespreking van

die 1804-Onderwyswet maak Murray ook die stelling dat De

Mist nie die Franse idees nagevolg het nie en nooitvan

"state responsibility for education" gepraat het nie. Die

instansies verantwoordelik vir die administrasie van die

onderwys, sê hy, "come from the ranks of the people and

appointees are sought and appointed not by the Governor

but by the Commission for Educ atrlon , As in the other in-

stitutions which he set up in the Cape, so in education

the Governor's supervisory powers were not intended to go

beyond what was required in a social situation in which

1. P.S. du Toit, Onderwys aan die Kaap __smder die Ba-
taafse Republiek 1803-180£, pp. 133-135, 119.

2. Cilliers, op. cjt., pp. 21, 24.
3. Iv1urray9.2..J2.!_ ci..1.,p , 1889 "Education is clee.rly not

a government department either financially, admini-
stratively or as regards appointments. At the best
the Governor must approve."

4. Ibid., pp. 117-118.
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the centrifugal forces were threatening to go on the
1rampage. II

Dit is waar dat naas die goewerneur en die Po-

litieke Raad die Skolarge2 (Cmmnission of Education) en

die Gemeenteraad gesag ontvang het om oor die staat se

onderwys toesig te hou en daaroor beheer uit te oefen.

Die samestelling van hierdie liggame dui egter daarop dat

hulle staatsaangestelde liggame was en dat daar van gewo-

ne verkiesings van lede deur die burgers (om nie eers van

ouers te praat nie) geen sprake was nie. Van die Skolar-

ge het die goewerneur (as opperskolarg) byvoorbeeld die

voorsitter en tesourier aanges'te.l terwyl die res van die

lede amptelike verteenwoordigers van die Weeskamer, Ge-

meenteraad, Gereformeerde en Lutherse Kerke was. Hierdie

Onderwyskommissie verteenwoordig derhalwe nie In plaaslike

verkose skoolkommissie nie, maar herinner eerder aan 'n

nasionale onderwysraad wat die onderwys Van die land moes

bestuur en beheer. Ook die Gemeenteraad van Kaapstad was

nie in die eerste plek 'n verteenwoordigende plaaslike on-

derwyekomnusen e nie. Trouens, dit was ' n gewone munisipa-

le instelling met die toesig oor die onderwys in en om

Kaapstad as een van sy pligte. Nie die burgers of die

ouers nie? maar die goewerneur het die vakatures op die

Gemeenteraad vanaf 1805 uit 'n nominasielys, deur die sit-

tende lede opgestel, aangevul. Die Gemeenteraad moes ook

sy onderwysfunksie in Kaapstad in ooreenstemming met die

besluite van die SkO'large ui tvoer. 3

~'---'1. Murr a;y, .9..:l2..!_ cit.? p , 119.
2. Die Skolarge kon ook die landdros en predikant van

In bui tedi strk as 'n soort pLa.a.s.Li.ke skolarge laat
funksioneer.

3. Van der Merwe, .0].. cit., pp. 97-98.
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Die gebruiYJnaking van predikante en landdroste

_ ook velill{ornette in 'n geringe mate - as plaaslike sko-

Lar'ges in die buitedistrikte het wel iets van die gedagte

van gedesentraliseerde ondervvysbeheer verteenwoordig.

Maar ook hierin was daar geen geleentheid vir medeseggen-

skap deur ouer s of ander bela..'1ghebbendes ni e, omdat al

die seggenskap by persone berus het wat deur die staat

benoem en aangewys is. Selfs die insl{akeling van die pre-

dikante as lede van die plaaslike konunissies en hoof-Slco-

large het nie genoegsame beveiliging van die volk se tra-

disionele beginsels verseker nie. As gevolg van hulle

gebondenheid aan die regering het verskeie toonaangewende

geestelikes van byvoorbeeld Kaapstad en Stellenbosch die

indruk probeer skep dat hulle De Ui st se vernaderinge
1steun en selfs verwelkom. Dat goewerneur J anssens selfs

hierdie geringe mate van verteenwoordiging van die kerke

en gemeentes by die eerste en beste geleentheid sou af-

skaf, blyk uit sy aanbevelings toe hy die Kaap verlaat

het. Hy het verkies dat daar op die bestuurkommissie van

die onderwys "wijnige of geene geestelijken!1 moes dien,

"deeze laat sten smooren alle liberale denkbeelden, kunnen

misschien Christenen vormen, maar veel al elendige Leden

voor eene Maatschappij, die veel activiteit behoeft.,,2

Onder die :Bataafse bewind het die bur'ger s der-

halwe geen besondere geleentheid vir plaaslike onderwys-

beheer oor staatsondervvys gehad nie en die beginsel van

ouenaedeseggenskap het hoegenaamd geen erkenning geniet

nie. In hierdie opsig het De Illist se staatskoolstelsel

1. van der I.IeJ:'\'Ve,o-P'. cit., pp. 212-213.
2. P.S. du Toit, Orl..9-erV'1jsaan die Ka..ê:J2...onder die

Bataafse Re-publiek 1 '03-18067 p , 44.
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baie verskil van die tradisionele gereformeerde staat-

skoolstelsel waarin die ouers en ander belanghebbendes wat

op die kerkrade gedien het? tog ' n indirekte geleentheid

gekry het ommedeseggenskap oor die onderwys uit te oefen.

(iv)
,

De Ivlist se beskouinge in botsing met die

van die Afrikaner. Uit organisatoriese oogpunt beskou?

het die Bat aaf se her-vor-nungsp'Lanne vir die Kaapse onderwys

goeie beloftes ingehou. Die meeste skrywers het ook hier-

d . 1voor waar er-ing . Maar die denkbeelde ten grondslag van

hierdie onderwyshervorming was vreemdsoortig en in botsing

met die lewens- en wêreldbeskouing van die Afrikaner.

Wanneer De lVlist se politieke filosofie as "n

voorsetting van die protestantse politieke filosofie van

die 16de eeu voorgehou word2, is dit belangrik om te ont-

hou dat die Afrikaner se Protestants-Christelike beskou-

ing 'n loot is van die Calvinisme wat Geus en Hugenoot ge-

durende die 17de eeu in Suid-Afrika geplant het, en dat

hierdie Calvinisme daartoe aanleiding gegee het dat die

Afrikaner sterk klem gelê het op die Christelike beginsel

as die rigsnoer vir alle lewensterreine. Omdat die alge-

mene beginsel van demokratiese vryhede in die 16de eeuse

formulering van Calvinisme gewortel het, het die Calvinis-

tiese Afrikaner wel beginsels soos vryheid en gelykheid

onderskrywe en 'n besondere voorliefde vir die republi-

---_._._---......----
1. P.,S. du Toit, Ondervvy?aan die_KaaJ:l onder die Ba-

taafse Re_publiek +803-f806, pp. IbO-1629 Malherbe?
op. cit., pp. 49-509 en Pás'to.r.i.ue, .9.E.~cit., p. 279.

2. Murray? OR. cit._, pp. 126-127. Sy beskouing op
p . 127 lui: "De Mist is in line with the Protestant
christian interpretation of Aristotle and so, be-
cause his social bonds are natural and rational, is
able to set the people above the king, while admit-
ting the identity and sovereignty of each. De Eist
is in line with this tradition when he derives the
binding force of law from its moral contents and
not from its sourc e in a sovereign body."
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keinse bestuursvorm geopenbaar, maar hy was nie bereid om,

soos in die geval van De lVIist se hervormingsplanne9 dit

van die Christelike te ontkoppel nie. Hierdie soort pro-

testantse godsdiens was vir die oorgrote meerderheid van

die koloniste hulle dierbaarste besitting en hulle het in

heftige opstand gekom teen enige aantasting van die gesag

van die kerk, want vir hulle was die kerk die beskermer

van hierdie godsdiens. De Mist se neutrale staatskole

met godsdiens bo geloofsverdeling , onder die beheer van In

neutrale staat sonder die geleentheid vir die ouers om op

die gees en rigting van die onderwys In invloed te kan uit-

oefen, kon nie by hierdie Calvinistiese beskouing aenslui-

ting vind nie. Ook die losmaking van die nasionale van

die Christelike beginsel was hiervolgens onaanvaarbaaro

Dit was der-hal.we nie net gewone konserwati sme wat In groot

gedeelte van die bevolking traag gemaw{ het om die veran-

deringe van De Mist te aanvaar nie, maar 'n onwil om hulle

prinsipiëe beskouinge te verander.

Die meeste van die burgers wat in die verafge-

leë, distrikte so goed as onafhanklik bestaan het, het die

idees van De Mist geïgnoreer en deur middel van huisonder-

«s» hulle eie beskouinge op- hulle kinders oorgedra. So

was die platteland dan nie net die plek van oorsprong van

die Afrikaner se eiesoortige lewensbeskoulike denke nie,

maar ook die beskermer teen vreemde ideologieë van buite,

teI'\;vyl die stoere pioniersvolk wat sy wortels diep in die

Afrikaanse bodem gehad het, die dr aar' daarvan geword het.

Betreff ende di e ondervvysbeheer van st aat skole,

het die Bataafse bewind die toepassing van die beginsel

van die gereformeerde st aat skco.L finaaJ_ be·éindig. Dit "vas

die eerste van verskeie pogings gedurende die 19de eeu om
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die onderwysbeheer in Suid-Afrika radikaal te verandero

Ook het De Mist se opskorting van die Christelike element

van die tradisionele Cb.ristelik-nasionale onderwys van die

gereformeerde staatskool die degenerasie van die nasionale

beginsel voorafgegaan, want die nasionale beginsel was die

volgende om in 'n harde stryd teen die magtige Angel-Salc-

siese kultuur en geesteswêreld gewikkel te raalc.

4. STRYD TUSSEN SE,'NTRALISASIE EN D:,~SENTRALISASIE ONn:m

Ca) ~ie inplanting van vreemde wortels deur 'n

vreemde bewind

Die beskouinge waarmee die Engelse as nuwe be-

windhebbers die Kaap gedurende die 19de eeu sou bestuur?
,

het baie verskil van sowel die van die Kompanj e-dae as
,

die van die Bataafse Tydperk en het verreikende implika-

sies vir die onderwys en sy beheer alhier gehad. Op die-

selfde bodem waarop die Afrikaanse Calvinisme tot hiertoe

redelik ongehinderd kon wortel skiet en tot wasdom in

staat gestel is, is met die koms van die Britte in 1806 'n

tweede, totaal vreemde maar magtige deW{rigting ingeplant,

naamlik dié van die Angel-Saksiese wêreld. Van nou af sou

daar nie net een oorheersende denkrigting aan die Kaap

wees nie, maar twee, en sou daar ook 'n heftige stryd tus-

sen hierdie twee hoof-deW{strome om erkenning en voortbe-

staan ontstaan. Hierdie stryd waarin die twee denkrig-

tings gedurende die 19de eeu as twee onversoenbare en bot-

sende magte teenoor mekaar te staan gekom het, het ook ge-

paard gegaan met die ontstaan van 'n selfstandige Engels-

sprekende bevolkingsgroep met sy eiesoortige beskouinge
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teenoor die jong maar lewenskragtige inheemse Afrikaans-

sprekende volk wat reeds gebore was en verdere eiesoortige

ontwikkeling as In geboortereg beskou het. Die stryd was

by tye so heftig dat laasgenoemde volk hulle selfs in on-

afhanklike en selfstandige republieke sou verskans. Die

vestiging van die Engelse aan die Kaap het gevolglik be-

teken dat baie sterk magte gekoppel aan fundamentele ideo-

logiese verskille en verskillende taalgroepe, eers In ver-

gelyk moes vind voordat daar weer soos voorheen van een

Suid-Afrikaanse nasie met dieselfde nasionale ideale, ook

ten opsigte van die onderwys, sprake kon wees.

Hoewel die Britse bewindhebbers aanvanklik wel ver-

soenend opgetree en slegs op 'n versigtige en subtiele

'v'rysedie Engelse taal en kultuur na die Kaap oorgedra en

hier ingeplant het, het die draers VffiL die Angel-Saksiese

tradisie dit reeds binne die tweede dekade van hulle be-

heer nodig geag om, namate die krag, vitali tei t en weer-

stand van die Afrikaner met sy Calvinistiese inslag tot

hulle deurgedring het, In baie sterk gesentraliseerde

landsbestuur hier te lande toe te pas wat in stryd met

hulle heersende demokratiese beskouinge in Engeland was.

Gevolglik is alle wetgewende en ui tvoerende gesag in die

hande van die goewerneur geplaas, die Politieke Raad cJ-
1geskaf en die Hoë Geregshof onder die goewerneur geplaas.

1. Vgl. C.H. Kotze, "NuweBewind, 1806-1834" in C.F.J.
Muller (red.), Vyfhonder:,d Jaar Suid-Afrikê&Pse Ge-
skiedenis, pp. 99-1007 M.C.E. van Schoor? Die Na-
sionale ..en Polt:tieke -bewusword~_gg_vandie Af~_ika-
:ner • '.~~~.' p. 35; G.E. Cory, The _!tise _of South Af-
r_ica, dl. 2, pp. 337-338; en Van der iJesthuizen,
.9p. cit., p. 18. Malherbe, .2]2. ci1., p. 58, beskry-
we die afskaffing van die plaaslike bestuursliggame
as voLgs "The existing system of local government,
consisting of heemraden, landdrost, veldcornet •••
o •• , which administered revenues and justice in the
districts and towns, was all swept away in 1827.
Instead, everything was centr~ised •••••• "
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So oordrewe was die konsentrasie van die gesag in die han-

which the colony was henceforth ruled was virtually a

despotism pure and simple.lIl

Teen hierdie agtergrond is die spoedige groeien-

de belangstelling van die Engelse in die beheer oor die

Kaapse onderwys begryplik. Sonder 'n sterk houvas op die

onderwys en sy beheer sou hulle sukkel om die Angel-Sak-

siese tradisie met sy Engelse t.aal en kultuur te laat wor-

tel skiet, om die stryd teen die reeds groeiende Calvinis-

tiese wortel op Afrikanerbodem te voer en hulle politieke

oogmerke met hierdie lcolonie te verwesenlik.

(b) Sir John Cradock se versoeningsmaatreë~~

Na die tweede inbesi tname van die Kaa-p deur En-

geland, is daar vir 'n tydlank versoenend teenoor die in-

woners van die Kaapkolonie opgetree soos onder meer blyk

ui t die eerste veranderinge wat Cradock op onderwysgebied

aangebring het. In 1812 het Cradock byvoorbeeld die same-

stelling en funksie van die Skoolkonunissie (Skolarge) wat

vir die algemene beheer van die ondervvys verantwoordelik

was, verander en het by die lui tenant-goewerneur as presi-
2dent en die koloniale kapeLa.an as gewone lid aangestel.

Vanaf 1813 het die goewerneur "The Patron of the Bible

and School CommissionVl geword en is die koloniale sekreta-

ri s en di e predikant van Simonstad as gewone lede byge-

1. G.M. Theal, I-listor"y'_2_:f.._E_outhAf:r.:t~<?:, 1795-l834?
pp. 133-134.

2. Kaapkolonie, "Government Advertisement, 9th October?
1812" in G.M. Theal, Records of the Cape Colony? dl.
VIII, pp. 500-5010
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voeg.l Die predikante van die buitedistrikte wat alreeds

deur De Mist se Skoolorde as honorêre lede aang ewys is,

"are expected, upon their visits to Cape Town, to more

fully impart to the Bible and School Commission the c i r--

cumstances of their respective parishes, and communicate

whatever, in their opinion? is likely to aid the special

object in view.1I2 Anders as in De Mist se tyd was die

lede met kerklike verbintenisse nou in die meerderheid en

moes die Skoolkommissie ook toesig hou oor die versprei-

ding van Bybels. Ditwas in ooreenstemming met Cradock

se beleid om die skool nader aan die kerk te bring.3

Die belangrikste voorbeeld van Cradock se ver-

soeningsbeleid was die stigting van Kosterskole in 1812

waarin gepoog is om weer die koster- en onderwysamp te

verbind. Hierdie skole het onder die gesag van die Kaap-

se regering en die algemene beheer van die Bybel- en Skool-

kommissie gestaan.4 Godsdiensonderwys het in hierdie sko-

1 e goeie aandag ontvang en moes volgens die Kategi smus of

1. Kaapkolonie 9 l1Goverrunent Jvlinute - Creation of Bible
and School Commission in 1813, 1st JulY9 1813:1 in
R~£ ..:t._2.r 9- Commissi on. .••..• uron th~_ Goverrunent
Educatioriii[sy_§_tem0' the Colony G.24-1Bb.3j,
appendix V? p. 40.

2. Ibid.
3. Vgl. Kaapkolonie, IIMinute of the Bible and School

Commission on the circulation of the Scriptures
and the Religious JJ;ducation of the Poor 9 July 8,
181311 in Ileport_Q..:f_,.ÊCC?mm~ssioE_~L..__•.~~9~. the
Goyernr.o.entEducati~1 System 9f tl~e Colony 1G. 24-
TIf63l, appendix V, p. 41; en Van der Westhui.z.en,
op. cit., pp. 35-36.

4. Kaapkolonie, "Establishment by Sir John Cradock
of Church Clerk Schools, and of LOC8l School Com-
missions, in 1812, Secretary's Office, October 24,
1812 ti in Report. of 3_ q ollJ:!!lis sion ~~._._~!uyon ~'t11e
Gove,rnment ~8ducati onaTSy stem of, j;1~_1?_ Colony (G.24-
1863), appendix V, p. 37.
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ander boeke soos deur die predikant voorgeskrewe geskied.1

Vir die onmiddellike toesig en beheer van hierdie platte-

landse skole is distrikkomi tees in die lewe geroep wat

meestal uit die landdros of onder-landdros, die predikant

en ouderlinge van die N.G. Ker'k van die distrik bestaan

2het"

iUhoewel hierdie distriklromi tees in die veraf

distrikte aspirant-onderwysers kon ondersoek en aan die

kosteronderwysers o'pd.rag't e kon gee, Vias hulle magte en

pligte egter aanvanlelik swak en verwarrend omskrywe en is

selfs belangrike sake eenvoudig a.ari hulle oordeeloorgelaat

Dit het derhalwe geen doeltreffende toesig oor die onder-

wys op die platteland gewaarborg nie_3 'n Geleentheid is

wel vir die predikante en kerkrade geskep om 'n aandeel

in plaaslike onderwysbeheer te hê, maar van die beginsel

van medeseggenskap deur die ouers self was daar geen spra-

ke nie. Die plasing van die finale gesag oor alle onder-

wys in die hande van die goewerneur en die vvyse waarop hy

hom direk met die werk saamhede van die Algerl1ene Skoolkom-

missie ingelaat het4 sodat laasgenoemde eintlik as 'n

1. Vgl. Kaap"kolonie, )vTinute of the Bible and School
Commission on the circulation of the Scriptures
and the Religious Educ ation of the Poor, July 8,
1813" in !t§.p.ort of a Commi~sion ~....!..!~.£.2.~ __th~.
GovernmeY}UJducationqL'?ystem. of the C()):..sm_Y. (G. 24-
1863), appendix V, p. 419 en Van der Westhuizen,
oJ2.. cit., p. 83.

2 Q Kaapkoloni e, IIEst abli shmerrt by Sir John Cradock of
Church Clerk Schools, and of Local School Conunis-
sions, in 1812, Secretary's Office, October 24,
1812'1 in Report of a Commiss.t_on •••. ~_~J?on~
G~vernment Educatio~(System of the Colony rG.24-
IB63), appendix V, p. 37.

30 Vgl. Cilliers? OlJ. cit., p. 32; en Van der West-
huizen, Q£~it., p. 84.

4. Kyk "Letter from Sir John Cradock to F. E, Turr
:0;sqre, December 8th, 181211 in G.M. Theal, Records of
yhe C0pe ~9~()ny, dl. IX, pp. 38-39 vir Cradock se
inmenging met die aanstelling VaJ.1. 'n rektor vir die
"Grarr.mar School" in 1812. Vgl. ook Van der West-
huizen, ~ cit., pp. 45-47.
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werktuig van die goewerneur beskou kan word? het die deur

geopen vir die latere stelsel van absolute gesentraliseer-

de ondervzysbeheer. Die eerste tekens van die verengels-

ingsbeleid wat onder latere goewerneurs op In besliste de-

nasionaliseringsrroses van die Afrikaner sou uitloop, was

ook teenwoordig. Cradock wou die kosterskole graag ge-

bruik om die Engelse taal te versprei en het derhalwe die

wens uitgespreek dat die onóerwyser s Engels moes onderrig

en In ekstra vergoeding van 100 riksda~ers aangebied aan

diegene wat daartoe in staat was. I Alhoewel die regte van

die Hollandse laerskole in hierdie periode onaangetas ge-

bly het, wys Van der Westhuizen daarop dat daar tog in In

sekere mate teen die Hollandse meesters gediskrimineer
. 2
1s,

Teen hierdie agtergrond gesien, is dit begryp-
,

lik dat die stelsel van skole nie geslaagd was nie en in

1816 is daar soos volg ger-appor-t eer e "The worst, however?

is that during the three years in which public schools and

schoolmasters have existed, not much advantage has been

derived from these institutions; at least it is certain

that the schools established by public authority are not

much frequented, nor are the public schoolmasters, as

might have been expected, preferred by the inhabitants to

the private ones, whom every colonist procures as he can~iI

---------

Gedurende die eerste jare van die 19de eeu het die open-

1. Kaapkolonie? "Establishment by Sir John Cradock of
Church Clerk Schools, and of Local School Commis-
sions, in 1812, Secretary's Office, October 24,
1812" in Report of a ~ommissi 0Il._~.._....!..!_!_EJ2...0n_the
Governmen_t }~ducatioDI[System of the Colg_nx11+.24-
18"'"63), appendix V, r- 3Er.

2. Van der Westhuizen, 0.12..cit., p. 31.
3. Kaapkolonie, ~grt of _~Commissi_q_n~.~_!_~..:. 13:P0n

the ~+over~~_j; Educationa/System of the Colo~
ff:24-1863), p. xxiii. ~
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bare skole op die platteland derhalwe nog nie vee.Lvir die

boerebevolking beteken nie en was dit nog steeds die

huisonderwys met behulp van private skoolmeesters wat die

fakkel van beskawing brandend gehou het en terselfdertyd

die Afrikaner se tradisies geleentheid gegee het om tot

volle sterkte te groei.

(c) Somerset se vry, Engelse2._ .serr.engde_staatskole

Die aanv ank'Láke simpatieke houding van die En-

gelse teenoor die sentimente van die Hollandssprekendes

gram van verengelsing is deur lord Charles Somerset en sy

opvolgers geloods waarin hulle onder andere van die kerk

en skool gebruik wou maak om die Kaap so gou moontlik vir
1 'die Engelse taal en kultuur te wen. Vir die doel het

hulle 'n stelsel van gesentraliseerde onderwys aan die

Kaap toegepas wat direk in stryd met die tradisionele ge-

desentraliseerde onderwysbeleid in die moederland was. In

Engeland, die moederland van die Angel-Sw~siosG tradisie

het die idees van die Franse Rewolusie aan die begin van

die 19de eeu nog nie veel inslag gevind nie en was die

staatsbewind oorwegend in die hande v an die ryk adel en

Anglikaanse Kerk. Ook ten opsigte van die ondcrwys was

daar toe nog geen geldende onderwysstelsel vir die hele

volk nie; trouens, 'n nasionale onderwysstelsel deur die
2staat voorsien? het heeltemalontbreek. Tiperend is

1. Vgl. Kaapkolonie, "Proclamation by Lord Charles
Somerset, 5th day of July, 1822" in G.IVi. Theal,
Heco:t;_d~__Q% the Ca}?eCol_ony, dl. 1.TJV,pp. 452-453,
en "Letter from Henry :::alis, :6sqre., to Hem~y
Goulburn9 Esqre., December 21, 1821," pp. 183-185.

2. Vgl. A.H. du P. van Wyk? Die_.lpy_]-oedvap. dj.~1En__gel-
se Sko~lwese op die ~aapse Skoolwe_se9 18ëf6-19].59

p , 149 Graves, QP..o ci t., p , 2317 Boy d, ~~i t.,
pp. 306-307, 367-369~ en E.E. Reisner? Nationa;,Lism
and ~I::::ducation,pp. 221-224, 226, 229.



134.

Kandel se beskrywing dat ~ tiThe principle of complete

state control of education never took a firm hold on

English thought. At the time when France was deciding in

favor of a state-controlled system of education, the

leaders of :Snglish thought, including even those who sym-

~~thized with French radicalism, were opposed to the pro-

vision and organization of education by the State; conser-

vatives were 2fraid of it because they feared that the

enlighteruaent of the masses would incite them to restless-

ness and discontent; liberals were suspicious of it be-

cause they feared that national education would mean uni-

formi ty, indoctrination, and the preservation of the
1status gU.Q.ll In werklikheid was ditgodsdienstige en

filantropiese bewegings wat aan die begin van die 19de
2eeu die ondervvys in J~ngeland probeer behartig het en was

die kiem van 'n indiwidualisties georiënteerde demokratie-

se onderwysstelsel reeds teenwoordig. Aan die Kaap is

daar egter 'n gans ander patroon gevolg. In ooreenstem-

ming met die a'l.gemene regeringsvorm waarvolgens die Minis-

terie van Kolonies die Kaapse goewerneurs met gesag oor-

laai het, het Somerset in 1822 In stelsel van vry, Engel-

se gemengde staatskole ingevoer wat direk onder die gesag

van die goevverneur gestaan het.3 Aanvank'Lf.k het die goe-

werneur met slegs die hulp van die paar beskikbare land-

droste al die verantwoordelikheid vir die organisasie en

finansïëring van hierdie skole op hom geneem.4 So is die

1. I. L. Kandel, Com]2arative Education? p, 50.
2. Vgl. Van Wyk, ~ __Q_it., pp. 14, 18; Reisner, 0]2. cit.,

pp. 230-231, 236-239; en Graves, ~., pp. 237-
239.

3. Kaal)kolonie, Re]2ort of a Commis~Jon ''':'~ uJ20n the
Government Educationq S. stem of the Colony (G.24-
1863 9 pp. xxiv-xxv; en Ciïliers~ op. cit., pp.34-35.

4. Vgl. Van der Westhuizen, .2.l2.: cit., pp. ]])4-167.
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:Sybel- en Skaalkommissie asook die plaaslike distrikslcom-

missies oor die hoof gesien en het die goewerneur die ge-

leentheid gehad om sonder die inmenging van plaaslike be-

sture die beleid vir hierdie skole alleen te kon voorskry-

we en om al die ou gevestigde beginsels van die Kaapse on-

derwys te ver-onagaaam ~ Moedertaal moes plek maak vir En-

gels as enigste onderwysmediillfil, die aanstellings van on-

dervcysers sou geheel en al deur die goewerneur behartig

word2 en godsdiensondervvys wat hoofsaaklik op Saterdae

volgens die Hollandse of Skotse Kategismus onderrig sou

word, moes ook deur medium Bngels geskied.3 Cilliers wys
,

daarop dat blank sowel as nie-blank die regeringskole kon

bywoon; 1 n assimilasiepolitiek wat in direkte teëstelling

met die Afrikaner se standpunt van apartheid was.4 Dit

i s van hierdie skole wat Greyling sê dat dit kinders van

verskillende nasionali tei te en gelowe in dieselfde skool-

lokaal kon byeenbring, dat dit op geloofsterrein tot ge-

loofsneutrale skole sou ontwikkel en op staatkundige ge-

1. Kaapkolonie 1 "Printed Letter in reply to Teachers
applying for Situations" in G.l\<l.Theal, Records of
the Cape Colop~, dl. XIV, p. 97. Vgl. ook J. du P.
Scholtz, Die Afril~aner _en s}f_Taal.t.. 1806-187':2., pp.
68-70. Hollands is nooit offisieel as vak of me-
di.um in die vry, :i.i;ngelse skole erken nie.

2. Kaapkolonie, Report of .JL...Q~ommissiC?_p-....!-.•..!~. upon the
Government Educatio~csystem of the Colon}f_~G.24-1~3),
pp. xxiv-xxv, beskrywe hoedat Somerset van hierdie
reg gebruik gernaak het om ongehinderd Engelse en
Skotse onderwysers na die Kaap te laat kom en sonder
raadpleging van die Bybel- en Skoolkommissie huJ.le
op Afrikanerdorpe geplaas het.

3• Vgl. Kaapkolonie 9 "Printed Letter in reply to Teachers
applying for Situations" in G.1VI.Theal, Reeo:;_~dsof the
Cape Cgl.oT}Y,dl. XIV, p. 97. Van der Sci11jf, _~~_cit.,
pp. 90-91 vestig die aandag op die toenemende gebruik
vangodsdienstige boekies in ooreenstemming met die
leer van die Bpiskopaalse Kerk en sê dat daar selfs
aandui dings i s dat hi erdi e kerk se leerstellinge op
leerlinge afgedwing is.

4. Cilliers, op. cit., pp. 35, 48.
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bied die :b'ngelse Imperiale koers sou inslaan.l Saam met

d~e uitbreiding van die Engelse staatskole is die hulp

uit die staatskas aroLdie geprivilegeerde Hollandse skole

sover moontlik afgeskaf sodat laasgenoemdes verplig was

om te sluit.2 Gedurende hierdie jare is daar derhalwe op

die Christelike sowel as die nasionale beginsels van die

Afrikaner In l:ragtige aanslag gemaak, met die hoop dat

die Afrikanerjeug hulle eie taal, kultuur en denke - hul-
,

le hele Afrikanertradisie - vir die van die Bngelsman sou

verruilom sodoende lojale burgers van die Britse Imperia-

le Ryk te word.

Daar was wel halfhartige pogings om die stelsel

van plaaslike onderVlzysbestuur beter te organiseer. So

het die koloniale sekretaris op aandrang van die J3ybel-

en Skoolkonmlissie in 1827 regulasies goedgekeur wat be-

doel was om die werksaamhede van die distrikskoolkomitees

duideliker te omlyn. Hiervolgens sou "n distrikskoolkomi-

tee oor al die skole in sy distrik beheer uitoefen en toe-

sig hou deur die skole so gereeld moontlik te besoek en

eksamen af te neem, en sou die komitee ook gereeld verga-
3der en aan die Algemene KOImaissie verslag doen. In 1828

het die regering die samestelling van die distrikskoolko-

mitee so gewysig dat dit voortaan sou bestaan uit die Si-

viele Kommissaris, die Resident-l\lIagistraat en ander lede

wat die goewerneur mag aanstel.4 Die laaste poging van

die reeds kwynende J3ybel- en Skoolkommissie om iets aan

1. Greyling? ..Q.p'_. ci t., pp. 359 48.
2. Vgl. Kaapkolonie, Re-p.Qrt...2.f_a~COlffill1sst2E~_.~...!..l

~pon the_ Government Educat~onaC§Y:stemof the Colony
(G.24-1863T; p. xxvi i ; Van der Schijf, 2..£~t.,
pp. 84-85~ en Van der Westhuizen9 op. ci t.? p. 192.

3. Vgl. Van der 1.iVesthuizen9 op. ci t., p. 2059 V2n Wyk,
a.p. cit., pp. 51-52; en Malherbe, .2J2..!_~it., p. 66.

4. Van der Westhuizen, wC2.£! cit., pp. 205-206.
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die swak en ongeorganiseerde stelsel van plaaslike onder-

wysbestuur te doen, was die reeks voorgestelde regulasies

wat sir Benj amin DIUrban op Il Maart 1834 goedgekeur het.

Hierdie regulasies wat maar net deur 'n paar skole toege-

pas is, wou onder andere die stelsel van skoolgeldvrye

ondervvys van die Somersetskole afskaf en het van ouers

verwag om 'n deel van die koste volgens 'n vasgestelde
1skaal te dra. Ten opsigte van plaaslike onderwysbeheer

het die regulasies wel bepaal dat daar vir elke skool In

plaaslike skoolkommissie sou wees wat uit minstens drie

lede moes bestaan, maar by nadere ontleding2 blyk dat die

beginsel van ouermedeseggenskap hierin konsekwent geïgno-

reer is, omdat dit nog altyd die goewerneur en diegene

wat ampshalwe skoolkommissielede was, wat volle seggen-

skap oor die ondervvys verkry het? en nie die ouers nie?

met die gevolg dat die gesag en beleid van die goewerneurs

al hoe kragtiger na die plattelandse onderwys uitgedra is,

veral ook omdat hierdie skole in 'n groot mate van die

finansiële ondersteuning van die regering afhanklik was

en die goewerneur na willekeur die aanstellings van onder-

wysers kon behartig en die beleid kon voorskrywe. Aldus

i s hiermee gepoog om die hartland van die Afrikaner by te

kom en dit te denasionaliseer.

Aanvanklik het die Somersetskole baie leerlinge

1. Kaapkolonie, flRegulations submitted for the ap-
proval of Government by the Bible and School C om-
mission, dated 11th March9 1834" in Re-port of~a Com-
miss~on •••••• _uj)..2.£the Government :'~ducation:rrSystem
of th~ Co~ony [G.24-1863), appendix V, pp. 51-52.

2. Vgl. Van der Westhuizen, op. cit .• , p , 2209 en
P.S. du Toit, "Onderwys in Kaap.Lan d" in J. Chr.
Coetzee (red.), Onderwys in Sutj.-Afrika, 1652-1960,
pe 56.
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getrek en het die Voorleserskole meestal gekwyn.l Ten

spyte van die feit dat die Afrikanerbevolking die waarde

van Engels besef het, het hulle egter gou in verset gekom

toe hulle moedertaal in die staatskole opsetlik verwaar-

loo sis, 11 want hull e het goed be sef dat ditsou lei tot

die vernietiging van hul Calvinistiese lewensbeskouing by

die jongere geslag.,,2 Die bedreiging van hulle eie kul-

tuur en eie vollesaard asook die uitskakeling van plaaslike

seggenskap waaraan die Afrikaner vroeër gewoond was en

wat by as 'n Godgegewe reg beskou het, het hulle laat gryp

na private oriderwys en huisonderwys waaroor die regering

geen dar-ekt e beheer gehad het nie. Statistj_ese gegewens

dui ook daarop dat die Engelse regeringskole gedurende

hierdie jare leeggeloop het. 3 Dit was dan weer eens die

onoffisiële private skooltjies en huisonderwys waarin die

gereformeerde beginsel bewaar is. Hier het die ouers die

inisiatief by die oprigting, instandhouding en beheer van

die skool geneem. en was dit die ouers wat bepaal het dat

die gees en rigting van die onderv~s Christelik-nasionaal

moes wees. Sodoende is die tradisie van In gereformeerde

benadering ten opsigte van die onderwys vir die nageslag

beveilig. Gedurende hierdie periode het die Groot Trek

ook In aanvang geneem en is hierdie Christelik-nasionale

beginsel na die Noorde oorgeplant waar di t diep wortel ge-

1. Kaapkolonie, "Report on the State and Progress of
the Government Schools in 1824, by Mr. Truter, Com-
missioner of the Court of Justice, addressed to the
Bible and School Commission" in Report of a Com-
mission ••.•.• upon the Government Educationa7 --
System o:f_~he Colony (G.24-1863), appendix V~ p, 50.

2• VBn der Schi jf, .2.P'_! cit.? P• 99.
3. Vgl. E. ~ybers~ "Hoofstukke uit die geskiedenis van

opvoeding en onderwys in Suid-Afrika" in Tydskrif
vir Weten~ap en_.Kuns, September 1926, pp. 39-449
Malherbe, .2.J?:..._2_it., pp. 68, 81-83~ en J. du 1'.
Scholtz, op. ct.~'? pp. 69-71.
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skiet en tot 'n sterk plant gegroei het.

Cd) Die Herschelstelsel en sentralisasiebeleid onder

die eer_ste KaaQse Onderv'!Ysde-part_~ment

Die mislukking van die Somersetskole het die

destydse koloniale sekretaris? Bell, daartoe beweeg om 'n

memorandum oor die Kaapse oriderwys op te stel. Ha omvat-

tende konunentaar en aanbevelings deur sir John Herschel

en Fairbain het die Britse regering op 22 Desember 1839
1

I n nuwe ondervvysstelsel vir die Kaap goedgekeur. Hierdie

here was dit eens dat die ondervzys 'n staatsaangeleentheid

is en het derhalwe toegesien dat die eerste Kaapse Onder-

wysdepartement op die beginsel van ' n sterk gesentraliseer-

de stelsel met al die verantwoordelikheid in die hande v ar...

een persoon, die Superintendent van Onderwys , berus het.2

Volgens Bell se voorstel moes hierdie onderwyshoof wees,

"a sound? clear-headed man, either not belonging to the

mini stry 9 or so untinctured with pre judice in favour of

this or that f orm of Christian Protestant faith as to con-

stitute him an impartial Director-General of Public Schools

in 't há s Colony. 113 Aan hierdie ondervzyshoof is omvangryke

__________ .a _

1. Vgl. Kaapkolonie, ilDocuments~ 1) Herschel to Bell
17 February 1838. 2) Bell's reply 20 February 1838.
3) Memorandumby Herschel to Lor'd Glenelg 6 March
1838. 4) Government Memorandumon Education 23 I!iay
1839. 5) South African College letter from Herschel
to Adamsori, " in W.T. }i'erguson, Sir John Herschel and
Education at the Cape, 1834-1~40? pp. 14-40.

2. Volgens "Herschel to Bell 17 February 1838" in
Ferguson, Q.P.. cit., p. 169het Herschel soos volg
aan Bell ge skrywes 1,1 agree entirely with the con-
cluding suggestion of the 'Uemorandum' - that the
central responsibility should be lodged in one in-
dividual. "

3. Kaapkolonie 9 nColonel Bell's l1emorandum - August
183711 in Report of a CommissiQE..___!_!_.._._.•• up_on the
Government Educatio~stem of th~_Qolonx TG.24-
1863), appendix V, p. 55.
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magte toegesê wat onder meer ingesluit het dat hy persoon-

lik die onderwyser s in die hoofsoorte staatskole moes aan-

stel en die aanbevelings van die plaaslike skoolkomitees
1goedkeur.

Die Herschelstelsel het die Somerset-tradisie

van gesentraliseerde ondcrwyobeheer , die ver-cnageanu.ng

vanouermedeseggenskap en die beperking van plaaslike on-

derwysbesture a.arrvank.Lf.k gehandhaaf. Ten spyte dan van

die toegewings dat Hollands QS 'n middel gebruik kon word

om Engels aan leerlinge te leer en dat leerlinge geleent--

heid sou kry om hulle onderskeie kerke se kategi smus te

leer ('n gewetensklousule is saam hiermee ingestel)2? was

daar geen spralre van Chri stelik-nQ,siona~e onderwys volgens

Afrikanertradisie nie en kon die staat deur middel van sy

geaent r-n.li seerde onderwysbeheer steeds voortgaan met die

denasionalisering van die Afrikaner.

In die botsing tussen die Angel-Salrsiese denk-

beelde en die Calvinistiese Afrikanertradisie het die

J3ritse gesagvoerders tot hiertoe hulle toevlug op onder-

wys{jeL_..:(1hoof caakl.r.k tot 'n gesentrali seerde stelsel van

onderwysbeheer geneem. Deur die oriderwys gratis te maak

en "goeiel' onderwysers vervul met die l~ngelse ideale en

tradisies ui t J~ng'31a..l1.din te voer, het hulle gehoop om

die leerlinge na hulle Engelse staatskole te trek. In ru:il

vir hierdie onderwys het hulle gehoop dat die jeug van die

Afrikanervolk die Engelse taal en kultuur wat in hierdie

1. Vgl. Kaapkolonie, I,Government Memor-andum- Educa-
tion - 23rd May~ 1839" in Re£.ort_ on Public ilducation
for the y~ar 1855 L and_the first p.alf .9f ~_§5b, pp.
59-61; en Malherbe, op. ci t., p. 73.

2. Vgl. Kaapko.Lorrie , )-lGov8rnmentTITemorandunl- Educa-
tion - 23rd M:y, 1<539il in Report on Pu,blic Educa-
tion for the l..?0]-"' lé21..2..,__~_~_~'_7r G-.16 ..·1857), p. 60.
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skole verpligtend was, sou aanvaar en hulle C8~vinistiese

Christelik-nasionale beginsels sou versaal-c. Net hierdie

stelsel wat vir die Hollandssprekendes te staats en libe-

raal was en volgens lV1alherbe te il entirely out of harmony

with the temperament of the peopleill, wou die Afrikaner

egter niks te doen hê nie en het Li.ewer van huisonderwys

aangevul deur rondtrekkende "skoolmec sters 11 en pr-i,vate

skool tjies gebruik gemaak , want daarin sou sy beginsels

en Afrikanertradisies minstens teen die aanslae van die

vreemde veroweraar beskermd wees.

5. 1?I£J._.Y}~)f.r.g-ING V.!i!ii DI_E NEUTR.~~~ S1'AJ\~'~?KQ_Q..~G.g:DAGTE

AANDIE KAAl_)ONDERROSE-INN.GS:t:,'NLAL~GHJill/I DALETEN......"' ..,._ ........_. ._ ..._-
SPYTE V.AN TOj:::GEWIllGS E'I'T PHOTES

Die aanstelling van Rose-lnnes as eerste Superin-

tendent van Onderwys in 1839 het egter "n keerpunt in die

toepassing van die beleid van oordrewe sentralisasie bete-

Somerset-Herschel-tradi sie tot geen noemenswaardige sukses

ken •. Op gematigde vvyse sou hy poog om geleidelik die

Somerset-Hersehel-tradi sie van onderwysbeheer te verander

binne die raamwerk van die verengelsingsprograrn. Rose-

Innes het besef dat die vry :;:;ngelse staatskool van die

in staat was solank die beheer ui tslui tlik I n sterk gesen-

traliseerde staatsgesag was wat goed georganiseerde plaas-

like verteenviToordiging en inisiatief geïgnoreer het nie.

Kort na die ontbinding van die Bybel- en Skoolkommissie in

1841 het Rose-Innes dan ook deur middel van nuwe regula-

sies in 1842 die werksaamhede van plaaslike skoolkoml1lis-

1. Malherbe y op. ei t., p , 88.
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sies duideliker omskrywe en die stelsel gereorganiseer.

Hiervolgens is daar duideliker onderskei tussen die plig-

te van die Superintendent van Onderwys wat interne aange-

leenthede soos skooldissipline en die onderrigstelsel sou

insluit, en die pligte van die plaaslike skoolkommissies

wat oor eksterne sake soos die toesig oor skoolgeboue en
1algemene onderwystoestande sou handel.

Hose-Innes Vlas deeglik 'b ewus van die beperkt-

heid van die trefkrag van die Herschelskole, want met sy

eerste inspeksiereis het hy gevind dat daar net in drie

di strikte alleen meer as neëntig private onderwysers was. 2

Geen wonder dat hy die noodsaaklikheid ingesien het om

dadelik toegewings te maak en meer erkenning aan persoon-

like en plaaslike inisiatief te verleen nie, veral met die

oog op die stigting v an 'n nuwe tipe skool vanaf 1843 op

die plattelend ~ die derde klas of sogenaamde staatsonder-

steunde skool. Vir hierdie doel moes die inwoners van 'n

gebied (en nie net die ouers nie) uit hulle eie geledere

'n skoolkommissie kies,. 'n skoollokaal en 'n onderwysers-

woning voorsien en bereid wees om elke jaar R80 vir die

salaris van die onderwyser byeen te bring wat die regering

3dan tot R14-0 sou aanvul. Alhoewel die stelsel van s.:;lf-

zek:) se sk oolkommi as i es' n belangrike toegewing was, was

hierdie kommissies se magte egter baie beperk en het hulle

1. Vgl. Kaapkolonie? lILetter of Instruction to the
Local School Commissions of the Colony, •••••• 18th
February, 1842" in R~ort of a Conunission ......
~p<?,n. '_~~6~~2~~rne;r~.J7!,1~~c_~t.~oruLê~~-:t_E?Eé~.9.f _tll~..Q_g_lo~
\G.Z4--"Io 9 pp. '+- o ,

2. P.S. du Toit? 1I0ndervvys in Kaapland" in J. Chr , Coet-
zee (red.), .9nde~_yv:Y:sin S~id-Afrika, p. 59. Vgl. ook
Kaapkolonie, J3~l..e_BO_9k- IlB-2? IIj~ducation. Return of
the number of schools etc.", pp. 24-6-253.

3. Kaapko.l.orri e 9 ;,Government FIinute 9 Condi tions on which
Aid will be granted •••••• 14th September, 1843" in
He..P.9..I'L_C2nPublic_]_gucati<;m for the ]fear 1855..2 •••.•• ,
(G.16-1257), pp. 37-38.
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geen seggenskap oor die gees en rigting van die onderwys

in hierdie skole gehad nie. As voorwaarde vir die finan-

siële ondersteuning het die regering byvoorbeeld geëis

dat :;~ngels so gou moontlik tot die oorheersende gebruiks-

t aal verhef moes word en dat die godsdiensondervrys wat ge-

durende skooltyd geskied het, slegs die lees van die Bybel
1moes behels.

Dat die beginsel van selfverkose skoolkormnissies

en ondersteunde onderwys twee belangrike beginsels vir die

Afrikaner-volksdeel was, ly geen tvryfel nie7 trouens, die

gedeeltelike sukses van hierdie stelsel bevrys dit. Maar'

wanneer Rose-Innes weier om in ooreenstemraing met die Cal-

vinistiese beginsels aan hierdie 1I0uerverteenvvoordigers"

die reg te verleen om self oor die gees en rigting van die

skool te besluit, veral ten opsigte van die Christelike en

nasionale in die ondervrys, slaag by nie daarin omwerklik

die vertroue van die Afrikaner te wen nie. Inteendeel, sy

verengelsingsbeleid en liberalistiese ideale het nog

steeds weersin en reaksie uitgelok en daar is gedurende

die tweede helfte van die 19de eeu voortgegaan met die

stigting en instandhouding van private skole sonder staats-

hulp. Met betrekking tot die onderwysstelsel van sy tyd

verwys "The Cape ]\!lonthly Magazine!i in 1862 na die platte-

landse "efforts to supply a system of education more in

accordance with their principles, and more suited to their

requirements •••..•. ," 2 en sê LangharnDale, die nuut aan-

1. Kaapkolonie, "Government Minute, Conditions on which
Aid will be granted ••.•.. 14th September, 1843" in
Repor! on Public Education for the year 1855, .••••.
[G.16-1857), pp. 37-38).

2. The Ca-peMonthly Magazine, ilEducation" 7 Januarie tot
Junie 1]62, p. 33.
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abundant proof that the chief element of success - local

interest - is wanting in the established schooLas unless

the inhabi tants feel that they have a voice in the appoint-

ment of the teacher and in the management of the school?

they do not afford that substantial countenance which

alone can contribute to the efficiency of the labours of

the teacher. ill

Reeds gedurende Rose-lnnes se sup er-Lrrtenderrt=

skap was daar in Engeland sterk magte aan die werk ommeer

erkenning vir die beginsels van menslike vryheid en nie-

staatsinmenging in die Britse demokrasie. So het die

laissez faire-houding van die Whig-ministerie in Ji:ngeland

daartoe aanleiding gegee dat selfbestuur en desentralisa-

sie geleidelik in die Kaapkolonie toegepas is terwyl die

plaaslike agitasie ommeer verantwoordelike bestuur ui tge-

loop het op die aanname van Wet nr. 5 van 1855 vir die

stigting van afdelingsrade wat die bestaande vveërade en

skoolkommissies moes vervang.2 Alhoewel die Koloniale Se-

kretaris in dier voege aan al die skoolkornmissies kennis

van ontbinding gegee het, is die bepalings dat afdelings-

rade In onder~zysfunksie moes vervul, egter nooit toegepas

nie. Drie jaar later het Wet nr. 14 van 1858 ook vir

"Educational Boar ds in the Fieldcornetcies, Villages and

Towns of this CoLony" voorsiening gemaak, maar teen 1861

het slegs een skool daarvan gebruik gemaak. 3

1. Kaapkolonie, Report of the S"Llperintenc1ent-General
9f ~8ducation _for th_e year iobb rG.17-1SbD 9 p. 2.

2. Vgl. Kaapkolonie, Re-port of a Commission ••••••
upon th~- G)vernmen~_3ducaf[onq[~fstem if_ "1be(:r~:;LoE,Y
(G.24-1063 9 p. xl.

3. VanWyk 9 op. cj,t., pp. 85-86. Vgl. ook Kaapkolonie,
Report of_.the SUJ?eJ'int~ndent-GeneJZ..<?l-.of :6ducation
on a Tour of lns]2ec.lli_n of the SC..P_0'21_êin tJ.:.l_§_Wes-
j;ern Divisions of the Colony {G.29-1(558), p. 7.
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(b) Langham Dale se neutrale staatsondersteunde

skole en verengelsingsbeleid vestig te midde

Y...?£.....RQ vat ~d_erwy_ s

(i) Aksie en reaksie ten opsig~_e van_Lan__g_ham

Dale se stelsel van neutr8~e staatsondersteunde skole en

plaaslike onderwysbestuur. Langham Dale, die opvolger van

Rose-Trme s , wat 'n getroue volgeling van die liberale be-

leid van die Whig-regering en die vryheidsfilosofie van

Straut Mill was, het die beginsel van desentralisasie

waarmee sy voorganger begin het en die beperking van

staatsoorheersing so ver moontlik toegepas. Hy was dan

ook gekant teen die bestaande Herschelstelsel waarvolgens

die staat die onderwys ten volle beheer het en die Superin-

tendent van Onderwys 'n eenmanseggenskap gevoer het.l In

ooreenstemming met hierdie vryheidsgees het die belangrike

Onderwyswet nr. 13 van 1865 bepaal dat die reeds kwynende

vry- staatskole geleidelik afgeskaf moes word ten gunste

van staatsondersteunde eersteklas- (in die groter dorpe)9

tweedeklas- (in die kleiner dorpe) en derdeklasskole (op

die plase) wat die st aat op 'n £-vir-£ grondslag sou on-

dersteun.2 Hierdie nie-denominasionale skole was onder-

worpe aan die sentrale beheer van die Superintendent van

Ondor-wys en die plaaslike bestuur van skoolkormnissies wat

in die plek van die afdelingsrade en "Educational Boar-ds"

gekom het.

Op die oog af het Dale se onderwysdenkbeelde en

-maatre·els so goed gelyk dat die herstel van die ouerregte

1. Kaapkolonie, Report of the Supe~~~tendent-General
o~ Educsstton__foI'_.!ll?_][_?ar encl_E?d3qth June~
(G.3-1 3, pp. 14-15.

2. KaapkoLcnáe, Wet nr. 13 v~E}Xl1865,art. 59 en Code
of School Regulations (G.l-m.
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selfs daarin gelees is.l In die pr ak tyk het di t egter

In ve~snelde aksie vir die vestiging van die neutrale

staatskoolgedagte geblyk wat In hewige reaksie van die

kant van die Afrikaner wat hom deur die 1865-Wetgewing be-

dreig gevoel het, en In groot opbloei van die Hollandse

private skole ontlok het. Want op die keper beskou, het

hierdie Onderwyswet weinig regte vir die ouer en die 1-101-

landse deel van die bevolking gewaarborg. Behalwe vir

die bepaling dat die samestelling van die skoolkommissies

aan die goedkeuring van die regering onderworpe was, was
,

daar in die Ond er-wyswet geen duidelike voorskrif vir die

samestelling en verkiesing van die kommissies nie en het

di t algemene gebruik geword dat die sogenaamde "guarantors"

die lede uit die ondertekenaars van die waarborglys vir

plaaslike bydraes gekies het. 2 Daar was derhalwe geen

waar-bor-g vir ouermedeseggens..Kap deur 'n ouerverkose kom-
,

missie nie. Ook het die Onderwyswet die standpunt bly

handhaaf dat plaaslike kommissies geen seggenskap oor die

onderrig van moedertaal, godsdiens en kul tuur gehad het

nie. In werklikheid is Engels as die enigste onderwysme-

dium voorgeskrywe - slegs aan plaasskole was daar In toe-

gewing dat hulle twaalf maande ui~tel kon kry - en gods-

diensonderwys moes n~ skool aangebied word.3 TerFille

van die verengelsingsbeleid het die staat derhalwe nog

steeds volle beheer oor aangeleenthede soos taalmedium,

1. Vgl. Cilliers, o~. cit'7 p. 70.
2. Vgl. Kaapkolonie, Rep_ort o~_Th~_Q_Qr(ll_:~iss:LQnap-f2_oJllt_?d

to in_g_y_iE_U_gJ;.90pQ_ ,r.~port upon ~.he wo:£l-s;_inb.._0% the
:(;~dUCati8~ Act s In f orc e in t1}J§__Q_o.l_9PY2 1'879-11313(:)'
G.75-1 00), p. 7.

3. Kaapkolonie, CodEL....9_~_L....ê2_hoolHegulation~ (G.1-1865)9
"Conditions on which Aid is granted by the Govern-
ment in support of undenominational Public Schools",
pp. 2-4.
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godsdiensonderwys en aanstellings van onderwysers uitge-

oefen. Met slegs geringe wysigings het hierdie 1865-0n-

derwyswet die Kaapse onderwys tot aan die einde van die

19de eeu gereël en sodoende die idee van 'n neutrale

staatskool finaal gevestig.

Ten spyte van Langham Dale se beskouing dat die

ouer vir sy kind se opvoeding verantwoordelik is en die

staat sy inmenging tot die ondersteuning van ouerlike po-

gings vir onderwysfasili tei te mees beperk , was sy Onder-

wyswet van 1865 derhalwe 'n geweldige slag vir die Afri-

kaner, "want daarmee is sy twee fondamentstene, sy gods-

diens en sy taal, finaal uitdie skole verban. ill Weer

eens is daar op groot skaal van private ondervvys gebruik

gemaak. In sy verslag van. 1883 skat Langham Dale dat

daar teenoor die 20,408 blankes in regeringslcole ongeveer

10,000 in private dorpslcole en 1,500 in private plaasskool-

tjies is2, tervvyl Donald Ross in dieselfde jaar opmerk:

"Cehereprobably is no other country where private schools,

unaided by the state and altogether unendowed, have risen

so rapidly, or upon the whole succeed so well against the

natural competition of the Government. Schools, which are

liberally supported out of the public funds. In aLmost

every town, it might be added, in a.lrn os't every villiage,

non-aided schools exist side by side with aided ones. ,,3

Die inisiatief vir die stigting van die }:ollandse private

skole het gewoonlik of van die kerk of van die ouers van
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Hollandssprekende kinders uitgegaan in wie se hande die
,

beheer oor die skole meestal gesetel het.

(ii) TC?.e...ê1.g__~~invloed "Y._an '_p-_g_e_deelt~.:lj.k veren-

~sde Hollandse.Kerk oor d~~_..ondervy'ys. Die N.G. Kerk

wat onder die V.O.C. as die Gereformeerde Kerk bekend ge-

staan het, het die invloed van die verengelsingsbeleid

nie vrygespring nie. Hiervoor het die Engelse bewind ge-

sorg deur byvoorbeeld so bai e Engelssprekende predikante

na die Kaap te bring dat daar reeds op die 183~--Sinode
1dertien Skotse predikante teenoor elf ander was. As ge-

volg van ernstige besware van Hollandse predikante en ge-

meentelede is hierdie beleid later verander en het die

Hollandssprekende predikante die Skotse predikante weer

na 1839 in getal oortref.2 Die proses van verengelsing

het egter vooctgegaan en pogings is byvoorbeeld in 1834 en

1862 aangewend om die kanseltaal van die Afrikaner se

kerk :'~ngels te maak.3 Vanaf Januarie 1865 is daar in die

Groote Kerk? Kaapstad, gereeld elke Sondag dienste in En-

4 'gels gehou. Hierdie soort optrede het die eertydse wag-

hond en k~npvegter vir Christelike onderrig in skole vol-

gens Calvinistiese beginsels deur middel van die moeder-

taal, se geledere erg verdeel en vir etlike jare kragte-

loos gemaak. Tereg merk Potgieter op dat die N.G. Kerk

gedurende die eerste vyftig jaaT van verengelsing tot

geen sterk optrede in staat was nie, omdat hierdie kerk

toe nog self in 'n stryd om die behoud van Hollands op

1. J. du P. Schol t z , ~___sL t., p. 88.
2. Ibid., p, 97.
3. N.G. Kerk Acta Synodi_, 6 November 1834, p. 89 en

16 Oktober 1862, p. 13.
4. Vgl. De (G~I'ef.9rmeerde) Kerkbode, 'iKerknieuwsi1,

21 Januarie IB65, p. 26.
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eie werf gewikkel was en baie van die predikante die

T.'I 1 . d' d 1.i:mgese r eger-a.ng goe gesa n was.

Hierdie ve~~arring in eie geledere het egter
,

nie die N.G. Kerk verhoed om gedurende die jare "n belang-

rike rol in die ondervvys te speel nie. Hierdie kerk se

sinodale vercadering van 1852 het byvoorbeeld beslui tg

"De Synode bevele ten ernstigste aan, dat er in iedere
,,

Gemeente bestaan zal ten minste ~ Dag School, onder

toevoorzigt van den Kerkeraad, waarin aan kinderen van

Ledematen en anderen, die zulks zouden mogen begeeren, on-

derwijs worde gegeven, en wel voornamelijk in de leer on-

zo:~ KGrk.,,2 Dit was egter nie van verbygaande belang dat

daar in 1852 op sinodale vlak ook verwys is na die IIwel-

dadige bedoelingen van het Goeverm.entll en Ifde welwillende

gezindheid der hooge regeringil ten opsigte van die onder-

wys wat v;zoo liberaal en zoo toegevend'; is dat die Kerk

met vrymoedigheid die staat se ondervvyspogings kon steun

nie3 want reeds teen 1857 het die IT.G. Kerk sy oorspronk-

like beleid in verband met kerkskole laat vaar ten gunste

van "het openbare onderwijs" deur sy besluit om 'n waak-

saall1heidskommissie aan te stelom toe te sien dat "het po-

sitief Christelijk element niet verdwijne uit de volks-

scholen. n4

Die Slcoolwetgewing van 1865 wat godsdiensonder-

wys gedurende skoolure verbied het, het in hierdie fjver-

deelde" Hollandse Kerk 'n verskeidenheid van reaksies

ui tgelokg :.Eerstens, dat ouers self private skole moes

stig en onderhou; tweedens, dat die kerk, onaf'h ank Lá.k van

------_ .._-_._---
1. M. du T. Potgieter, .QJ2.~it., po 2890
2. N.G. Kerk Act~.J?L.nQ_di,1 November 1852, p. 53.
3G M. du T. Potgieter, op. cit., p. 69.
4. N.G. Kerk Acta Synodi; 30 Oktober 1857, p. 45.
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die staat, met of sonder staatsondersteuning kerkskole

moes stig, en laastens, dat die kerk hom slegs vir die

hervorming en erkenning van die Christelike beginsel in

bestaande staatskole moes beywer.l Op sinodale vlak is

die besluit van 1857 egter gehandhaaf. Trouens, die be-

langrike "Opvoedings-Sinode" van 1873 het ditherbevestig

deur 'n besluit te aanvaar dat die N.G. Kerk nie in eie

krag die onderwys kan beheer nie, maar slegs in medewer-

king met die staat. 2 Omdat ditegter veral die predikan-

te en die kerkrade was wat gewoonlik die ernstige nood

aan onderwysgeriewe raakgesien het, was ditook hulle wat

destyds voortgegaan het ommet die stigting, instandhou-

ding en toesig van skole behulpsaam te wees.3 By tye was

daar dan ook talle klein plaasskole onder die direkte be-

heer van sommige kerkrade. Malherbe bestempel die N.G.

Kerk gedurende hierdie jare selfs as lithe very soul of

loc al effort. ,,4 Aanvanklik het sommige kerkskole derhalwe

nog bly voortbestaan, maar die geskiedenis leer ook dat

die N.G. Kerk hom na die tweede helfte van die vorige eeu

inderdaad al hoe meer op di.e herv orm.ing van die staatson-

der~~sstelsel begin toelê het.

Te~wille van doeltreffende onderwysaksie en

-toesig het die N.G. Kerk na 1862 van Opvoedingskommissies,

'n Inspekteur vir Sending en Skoolwese, Ringsinspekteurs

van Onderwys en plaaslike opvoedingskOlITffiissies begin ge-

1. Vgl. Cilliers? .2.J2.,..__9j_t., p. 1009 Greyling, o.p. cit.,
p , 42; en WL.du T. Potgieter, 0]2. cit., p , 237.

2. Vgl. N.G. Kerk Acta ,'3Yyodi, 26 November 1873, p , 67.
3. Vgl. De (Gereformeerde Kerkbode, "Opvoeding en On-

derwijs. Rapport vanlnspector van Onderwijs voor
den Ring van Al.banfe!' , 8 Februarie 1873, pp. 42-47,
en "Verslagen van de Inspectors van Onderwij s " ,
14 Junie 1873, pp. 186-189.

4. Malherbe, ~. 9 p. 109.
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bruik maru{. So byvoorbeeld het die opvoedingsmasjinerie

wat die "Opvoedings-Sinodell van 1873 geskep het, bestaan

uit drie algemene superintendente wat ook die Algemene Op-

voedingskommissie gevorm het, terwyl die gebruik om in

elke Hing 'n leraar as inspekteur aan te wys orn kerk sowel

as staatskole te besoek, behou is.l Hierdie Superinten-

dente, Ringinspekteurs en Sinodale Kommissies het geduren-

de die 19de eeu aan die N.G. Kerk 'n groot invloed en hou-

vas op private sowel as etaat sonderwy s besorg; dikwels in

die vorm van direkte toesig. Soos die staat hom egter in

toenemende mate met die reëling van ondervzyssake ingelaat

het deur onder andere regeringsinspekteurs aan te stel,

het die N.G. Kerk sy direkte toesig oor skoolonderwys in-
?

gekort en opgehou om Ringinspekteurs aan te stel.~ Hierna
,

het die Kerk op 'n ondubbelsinnige V'zysevoortgegaan om sy

beleid ten gunste van 'n staatskoolstelsel waarin die

Christelike beginsel erken word, -coe te pas - 'n stand-

punt wat vandag nog deur die N.G. Kerk gehandhaaf word.3

Die Engelse invloed uit die geledere van die

N.G. Kerk gedurende die middel van die 19de eeu het 'n be-

tekenisvolle uitwerking op die onderwys gehad. Alhoewel

enkele predikante gedoen het wat hulle kon om die belange

van die Hollandse taal in die onderwys te beskerm, was die

oorgrote meerderheid kerkleiers van daardie jare met baie

1. Vgl. N.G. Kerk _Acta Synodi, 29 Oktober 1873? p. 23,
en 30 Oktober 1873, p. 23.

2. N.G. Kerk Acta S_ynodi, 21 November 1890, po 60.
3. Vgl. Versl§g_ v~".£t.e Jeugstud:i~l_{omi'Ili§s~_evan__cLie

Ned. Geref. Kerk vir behandeling deur die Algemene
Sinode in sitting 13 Oktober 1966 e.v.d., p. 366.
Hiervolgens is dit vandag die IT.G. Kerk se taak om
die openbare skool Christelik te beïnvloed. Ee r s
wanneer die Christelike opvoeding op skool deur die
staat verloën word, neem die kerk hierdie standpunt
in heroorweging.
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min Hollands tevrede. Selde is die sogenaamde reg van

Engels om in alles 'n eerste plek in te neem? betwis. Nie

net die staatskole nie, maar ook baie van die Hollandse

priv~te skole wat meestal een of ander verbintenis met

die N.G. Kerk gehad het, was op Engelse lees geskoei en

het aan Hollands slegs 'n beskeie plekkie gegee.l So het

die N.G. Kerk in 1872 die leiding geneem met die stigting

van meisieskole soos die IiGoodHope Seminary" in Kaapstad

en die "Huguenot Seminaryll op Wellington volgens Ameri-

kaans-Skotse patroon.
,

Al die 11 seminariesl1 is van Ameri-

kaanse of Skotse hoofde voorsien en die oorgrote meerder-

heid van die personeel was ook :cngelssprekend2 met die ge-

volg dat die Hollandse taal en vaderlandse geskiedenis

skroomlik verwaarloos is. Watter heilsame uitwerking hier-

die inrigtings ook al, in die algemeen gehad het, bly dit

waar dat hulle Angel-Saksiese gees en tradisie die denasio-

naliseringsproses van die Afrikaner aangehelp het. Die-

selfde onaf'rikaanse toestand het ook in die Normaalskool

van die N.G. Kerk geheers wat in 1878 vir die opleiding

van godvresende onder~Jsers gestig is. James Reid Whitton?

direk uitSkotland, was byvoorbeeld sewe en dertig jaar

Lanlc die hoof van die inrigting en die voertaal was :Sn-

gels. Aan Hollands as vak is slegs drie uur per week be-

stee.3

-_.~------
1. Vgl. Cilliers, .9_p.cit., r- 767 lVI.du T. Potgieter,

o~. cit., pp. 294-295; en J. du P. Scholtz, 0,£. cit.,
p. 179.

2" Vgl. De (Gereformeerde) Kerkbode, ;;Officieelo Ring
van de Kaapstad", 2 November 1872, r- 355, en ,.De
Hugenooten School te Wellingtonil, 1 November 1§73,
p. 361.

30 Vgl. N.G. Kerk Act§_~odi, "Verslag der Curatoren
van de Normaalschool bij de Hoog-eerw. Synode inge-
diend in hare vergadering van het jaar 188011

, By-
laag, 18809 en A. Dreyer, II 'n Norm.aa~skool-Studente-
groep" in De Kerkbode? 26 NIei 1926, p. 707.
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Eers na 1880 het die Kaapse N.G. Kerk met be-

trekking tot die taalstryd ten gunste van Hollands 'n dui-

deliker besef van sy roeping geopenbaar en teen 1882 saam

met ander taalaksies van die Afrikaner, die regering daar-

toe gebring om Proklamasie nr. 113 van 1882 uitte vaardig

waarvolgens die keuse van die onderrigmedium aan die skool-

kommissies oorgelaat is en die hoofonderwyser of een van

die assistente daartoe bevoeg moes wees en daartoe verplig

kon word om Hollands te onderrig.l Dit was ook gedeelte-

lik op aandrang van hierdie Kerk dat die Parlement in

1886 besluit het om weer aan godsdiensonderwys 'n plek in
2die gewone skoolprogram te gee.

(iii) Elli{elingpogingsvan verset uit Afrikaner-

geledere teen die Angel-Saksiese mag. Ten spyte van Lang-

ham Dale se pogings om die liberale en demokratiese be-

skouinge van Engeland en Skotland op Suid-Afrikaanse on-

derw,ys oor te dra, was daar nog soveel gesag in die hande

van die Superintendent-generaal van Onderwys en was die

plaaslike onderwysstelsel so deurspek van die verengeJsings-

beleid dat Thomas Muir dieselfde stelsel vanaf 1892 kon

gebruik om die Imperialisme van Disraeli se Toryministe-

rie en die Rhodes-Jameson-ang~~sasiebeleid op die Kaapse

onderwys oor te dra.

Die oorwinnings wat die Engelse bewindhebbers

aan die einde van die 19de eeu met hulle verengelsingsbe-

leid aan die Kaap behaal het, het so omvangryk vertoon dat

dit die indruk geskep het van 'n volledige verowering van

al die belangrikste lewensterreine, onder andere ook die

1. The Ca~e of Good Ho~e Government Gazette, 21 Julie
1882, p. 182. -

2. T,he Cape of Good Hope Government Gazette, "Proklama-
sie nr. 80", 28 Mei 1886, p. 1015.
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onderwys. Tog was dit nie die geval nie en was daar van

' n algehele vernietiging en oorgawe van die Afrikaner en

sy Calvinistiese beginsels geen sprake nie, want toe die

stryd op sy heftigste was en oorgawe aan die Angel-Sak-

siese taal en tradisies 'n algemene verskynsel geword het?

het 'n klein groepie Afrikaners met kragtige pogings voor

die dag gekom en gehelp om die Afrikaner wakker te skud en

opnuut van sy Christelik-nasionale ideale bewus te maak.

"n Voorbeeld hiervan is "Die Genootskap van Regte Afrika-

ners" met sy S tlY'ewe:. Vir God, Taal en Vaderland) wat onder

die leiding van S.J. du Toit gestaan het en as lyfblad ge-

had het die eerste Afrikaanse koerant, "Die Patriot".

Die verset teen die neutrale verengelsde staat-

skool van die tweede helfte van die 19de eeu is veral ge-

lei deur predikante soos G.W.A. van der Lingen, S.J. du

Toit en W.?. de Villiers wat in persoonlike hoedanigheid

en op grond van hul.Le Calvinistiese beskouinge die idee

van staatsbeheerde ondervvys sterk aangeval het en ' n stryd

t er wille van vrye Chri stelike skole aangeknoop het. So

stig Van der Lingen die Paarlse Gimnasium in 1859 en De

Villiers vrye Christelike skole in sy gemeentes Beaufort-

Wes en Carnarvon onder die alleen-beheer van die plaaslike

kerkrade en word die "GedenJ.;;:schoolder Hugenot en" in 1882

op Kl.ei.nbosch, Daljosaphat, geopen as "n Afrikaansmedium-

skool gegrond op die Christelik-nasionale beginsels van

die Afrikaner.l

Ook het die Gereformeerde Kerk wat in 1859 ge-

stig is, as 'n sterk bondgenoot van die Afrikaner na vore

getree met die stigting van skole wat vry moes wees van

1. Vgl. J.·Chr. Coetzee, Ds. S.J. du T~it en Die Onder-
~, p. 357 en Cilliers, o~. ~., pp. 8b-93.
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staatsbeheer. Aanvanklik het hierdie kerk probeer om

self kerkskole te stig. In 1882 het die Gereformeerde

Kerk se Algemene Sinode egter besluit dat "de ouders zelf

het onderwijs voor hunne kinderen moeten bezorgen en be-

kostigen. Kan een Kerkeraad eene Kerkschool oprichten?

dan doet die dat namens de Gemeente ter harer hulp en met

hare kosten. Besluit de Regeering het onderwijs te hel-

pen bevorderen en aan elke school, waarin voldoend onder-

wijs in de noodige burgerlijke wettenschappen gegeven

wordt, eene toelaag uitls lands kas toe te kennen naar een

redelijken maatstaf, dan mag eene Christelijke School die

toelaag met evenveel recht ontvangen als elke andere School,

behoudens onafhankelijke vrijheid in het Godsdienstig On-

derwijs.lIl Hiermee het die Gereformeerde Kerk die begin-

sel van vrye Christelike skole met staatsteun onderskrywe.

Hierdie ywer vir die stigting vanV;cye Christeli-

ke skole was egter enkeling- en minderheidspogings teen In

oorwig, ook in eie geledere, want in 1879 en 1881 pleit

\V.P. de Villiers as lid van die Kaapse Parlement tever-

geefs vir hierdie beginse12 en in 1886 het die Kaapse N. G.

Sinode In voorstel van hom vir die stigting van sodanige

skole afgestem.3

Die stryd teen verengelsing was egter nie net

tot die Suide beperk nie. Ook die twee selfstandige Doere-

republieke, die Oranj e-Vrystaat en die Zuid-Afrikaanse Re-

publiek, wat gedurende die tweede helfte van die 19de eeu

as die produk van die Afrikaner en sy Calvinisme tot stand.

gekom het, moes hewige aanslae vanuit Angel-Sru{siese oord

---

I. Gereformeerde Kerk Acta Synodi, 20 April 18829 p. 57.
2. J. Chr. Coetzee, Ds. S.J. du Toit en Die Onderwys,

pp. 36-37.
3. N.f7;.Kerk ActsJ_;ypodi, 8 November 1886, pp. 42-43.
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verduur. 'n Stryd waarvan die spore duidelik sigbaar is

in die verskillende onderwysstelsels wat in hierdie repu-

blieke uitgetoets is, want alhoewel daar altyd gepoog is

om, veral wat die bestuur van die onderwys betref, eie

stelsels uit te bou, was die Engelse invloed, voorbeeld en

hulp altyd onmiddellik tee:·' vc or-dd g en beskikbaar met die

gevolg dat dit soms in die gevalle vsn nood wel ingespan

is.

6. DIE WISS:CL~DE GANG VAN DI~J2 ..t~IST}~~JK-)\LA~IONALE

GEDAGTE IN DIE NOORDELIKE REPUBLIEKE

(a) ~ero.nder:c.VY_sgELd_~rendepi oni ~rs_j~lant Chri s-

j;_§li~-nasional_EL2E/~er\lyysgedagte in p1!w_eJJo~

re'Publieke

Die botsing tussen die ideologiese magte van die

Afrikaner en die ]::;ngelsmangedurende die eerste helfte van

die 19de eeu was een van die aanleidende oor sak e van die

Groot Trek en d.:::_euiteindelike totstandkoming van die Vry-

staatse en 'ï'r ansv aat ss Boererepubliekeo Waar die Afrika-

ner voor die koms van Somerset nog die geleentheid gehad

het om in die Kolonie sy Calvinistiese tradisie van vryheid

en selfstandigheid, sy eie taal en sy Christelike en nasio-

nale ideale op die afgesonderde boereplase met sy huison-

derwys uit te lewe en te beskerm, is hy later ook uit hier-

die vesting verdrywe deur die nader kruipende verengelsde

skool en kerke Vir die Af'r'Lk aner- was daar geen ander keu-

se nie as omna die ongetemde Noorde te verhuis indien hy

wasdom vir sy eie taal, sy eie godsdiens en sy eie Calvi-

nistiese lewensopvatting verlang het. Duisende Afrikaners

het dan ook hierdie keuse gemaak omdat daar in hulle harte

die brandende begeerte was omvry van die oorheersende en
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vreemde Angel-Salcsiese invloed as aparte blanke volk met

'n eie identiteit en goddelike roeping te bly voortbestaan,

iets gans anders as die Franse Rewolusie met sy kreet van

"Geen God en geen meester nie". Tereg wys Pistorius daar-

op dat die Afrikanervolk sodoende II' n belangrike en ont-

wrigtende deel van die filosofiese ontwikkeling van Euro-

pa, naamlik die intensiewe verdiesseitiging van die 19de

eeu, nie meegemaak (het) nie.lil Hierdeur is die sterkste

bron van die Afrikaner se krag bewaar.

Omdat daar gedurende die Groot Trek en die eer-

ste lewensjare van die twee Boererepublieke, Oranje-Vry-

staat en Transvaal, geen sprake van 'n georganiseerde on-

derwysst:elsel was nie, was die draer van die Afrikaner se

opvoedingsideaal na die Noorde die klein private skool-

~ies volgens die patroon van die plaasskooltjies en huis-

onderwys waaraan die bcer evo.Lkin die Kaapkolonie gewoond
2was. In hierdie pioniersjare was die oride.rwys derhalwe

I n essensiële deel van di e ouerplig, het alle beheer in

die ouers self gesetel en was daar geen sprake van en ge-

leentheid vir staatsbeheer oor die ondervzys nie. Keyter

beskrywe die doel van hierdie onderwys as "die ontwikke-

ling van die elementêre lees-, skryf- en rekenvermoë wat

moes dien as middele tot voorbereiding vir lidmaatskap

van die kerk en die daelikse take. In die daelikse saam-

leef in die klein gesinsgemeenskappie is hierdie onderwys

verder aangevul met 'n praktiese toepassing van die gere-

formeerde Calvinistiese godsdiens en geestesinhoud van 'n

1angsaam ontluikende eie nasionale kultuur. ,,3 So het die

1. Pistorius, op. cit., p. 289.
2. Vgl. Van der Schijf, op.cit., p. 104.
3. J. de \V. Keyter, "Die opvoedingsideaal en -strewe

van die Afrikaner" in P. de V. Pienaar (red.),
~ultuurgeskiedenis v0ll die Jurikane~, p. 216.
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ouers self oor die Christelike en nasionale inhoud van die

onderwys besluit wat in ooreenstemming is met die gerefor-

meerde beginsel dat ouers die gees en rigting van die op-

voeding moet bepaal. Hoe elementêr en gebrekkig ook al.,

was die eerste onderwys in die twee Boererepublieke niks

anders as Christelik-nasionale onderwys nie.

Die planting van die Christelik-nasionale onder-

wysgedagte in die Boererepublieke het vir die Afrikaners

aldaar groot geleenthede en uitdagings geskep om oor die

wese en implikasies van Christelik-nasionale onderwys te

besin en pr-aktt eee moontlikhede vir die implementering

van hierdie beginsels in 'n georganiseerde onderwysstelsel

uit te toets. }~ het baie Afrikaners dit destyds nie be-

sef nie, was die uitkristaJJisering van 'n georganiseerde

onderwysstelsel wat op die beginsels van Christelik-nasio-

nale onder-wys gefund.eer sou wees 7 'n lewensno odsaaklikhei d

vir die latere behoud van die Afrikaner in sy stryd teen

vreemde invloede.

(b) Ontki emende .staat s!f_o..QJ-ge.dagtebring ver.YY.§:??ring

oor ouermede§.eggenskap

(i) )3;ngelse en Hollandse invloed bring staatson-

deryv,;y:sn..§..Noordelike Republieke. Die Trekkers wat hulle

Noord en Suid Van die Vaal gevestig het, is nie ongestoord

gelaat om op hulle moeisame pad na poli tieke selfstandig-

heid en onafhanklikheid net uiteie bodem en bestaande Af-

rikanertradisies te put nie. Magte van buite, het gou

hulle verskyning gemaak, soms selfs op ui tnodiging van die

Boereleiers self. So het sir Harry S'mith die Brit met sy

Angel-Srucsiese denke na die Vrystaat gebring toe hy hier-

die gebied vanaf 1848 tot 1854 onder Britse beheer geplaas

het? in Transvaal waar die Engelse invloed eers 'n bietjie
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later sy verskyning gemaak het, was dit weer 'n Hollandse

invloed wat aanvanklik ingewerk het. Uit vrees vir Engel-

se oorheersing het die Transvalers hulp in Nederland ge-

soek en is die eerste onderwysers en predikante dan ook

direk daarvandaan afkomstig.
l

Albei hierdie invloede het die idee dat die on-

derwys In staatsfunksie is, sterk na vore gebring. In die

Vrystaat het die Engelse In stelsel van staatskole op die

vyf hoofdorpe en enkele regeringsondersteunde, rondtrekken-

2de ondervzysers in die distrikte beoog. Die skole wat vol-

gens hierdie stelsel op Bloemfontein en Winburg tot stand

gekom het, is welonder die toesig van plaaslike skoolkom-

missies geplaas.3 Omdat hierdie onderwys vir die Vrystaat

egter op die destydse Kaapse patroon gebaseer is, kan die

erkenning van die beginsel van ouermedeseggensk~p nie in

hierdie Vrystaatse stelsel gesoek word nie. Trouens, die

Kaapse stelsel van staatsondersteunde skole het self nie

oor ouerverkose skoolkommissies beskik nie. Die aandeel

van die nog ongeorganiseerde N.G. Kerk was hoofsaaklik

tot die opwekking van belangstelling in die onderwys en

die invoering van Hollandse onderwysers beperk.4 Oorkant

die Vaal was ditweer die Reglement van Van der Linden,

1. Vgl. Basson, ~it., pp. 52-539 en Van der Schijf,
~._£i t., p , 106.

20 Vgl. J.J. Lubbe, ])ie ontstaan en on_twil~keling van
,9niler'y£yswetg§win_g_l..p-die Oranj Et:_VrLstaat {1854-
189'tJ? pp. 1-5; J. D. Olwagen, Die Ontwikkeling van
die Plaassl~ool iYl.__<1ie Re.:g-ubliekqEanje-:-~staat,
1854-11399, pp. 67-6'6, 11 '7 P. S. Malan, Onderv!ys in
di e Oran_j_e-VD's~_~at,,1854--1~74), pp. 26-28; en
M.C.E. van Schoor, "Onderwys in die Or an j e-Vr'yst aat "
in J. Chr , Coetzee (red.)? Onderv'(.Y"_§__inSuid-4frik:e:,
1652-1960, pp. 136-137.

3. Besonderhede oor hoe die eerste skoolkommisies ge-
kies is, kon nie opgespoor word nie.

4. Vgl. Lubbe, srp. __s:.1-.1., pp. 6-7'7 en N.T. van Loggeren-
berg en A.J.C. Jooste, Verantwoordelike Ojlvoedi"Q;g,
pp. 374-375.
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een van die eerste Hollandse onderwysers, wat die Volks-
1raad in Maart 1852 goedgekeur het. Daarmee is die begin-

sel erken dat ditdie staat is wat ondenvysers benoem,

"eene vaste aanstelling" gee en van 'n standplaas voor-

sien. Die Van der Linden-Reglement2 het die toesig oor

die onderwys aan 'n "Gemeente-Bestuur" opgedra en die "ge-

m eerrta" verantwoordelik gehou vir byvoorbeeld die voor-

siening van 'n "school- en wo onhuá e" en die versekering

aan die "onderwyzer v an zyn bestaan" •. Hoewel Roos daarop

vzys dat Van der Linden met die terme gemeente en Gemeente-

Bestuur nie kerklike bestuur nie, maar plaaslike gemeen-

skapsbmtuur bedoel het3
7 het verskeie faktore gedurende

die jare 1853 tot 1859 daartoe bygedra dat dit tog kerk-

rade was wat in Transvaal die staatsonderwys beheer het

terwyl die Volksraad slegs 'n wakende oog daaroor probeer

hou het.4

In werklikheid was die idee dat die staat vir

die onde~~s medeverantwoordelik iS9 nie vir die Foere-

leiers met hulle Kaaps-Hollandse agtergrond vreemd nie;

dit is trouens deur die Dordtse Sinode as 'n gereforraeer-

de beginsel geïnterpreteer. Waarteen hulle wel in opstand

gekom het, was wanneer staatsbeheer afgestuur het op neu-

trale staatskole soos dit in die Kaapkolonie die geval

was. Geleidelik sou daar derhalwe in die twee republieke

pogings aangewend word om naas die bestaande private onder-

1. Z.-A.R.,Volksraadno-tu.l~ 19 Maart 1852.
2. Z;-A.R.,Volksraad_! ~'2Ylaetot Notule, 1852, nr. 7.
3. S.I.W. Roos, Plaasllke beheer in diEiL.Onde,rV'{Ysi;~

die Zuid-Afrikaansche RepubliekJ 11552-18999 pp.
18-19.

4. Dit is veral ds. Dirk van der Hoff, eerste leraar
ook uit Nederland afkomstig, wat in sy Onderwysreg-
lement van 1853 groot gesag aan die kerk toegeken
het. Vgl. Z,;A.R.9 Volksraad1. Bylae_ tot Notule,
1853, nr. 115.
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wys deur ouerhuise en rondtrekkende slcoolmeesters, ook In

georganiseerde staatsonderwysstelsel tot stand te bring.

Oor die wyse waarop die b0ginsels van Christelik-nasiona-

le ondervzys en ondGr~zysbeheer volgens die gereformeerde

beginsel in In stelsel van staatskole gelmplementeer moes

word, was daar egter geen duidelikheid en eenstemmigheid

nie.

~edeseg~eE~kqQo In die eerste grondwette van albei repu-

blieke is die beginsel vervat dat onderwys die verant-

woordelikheid van die staat is. So byvoorbeeld lui dit

in die Vrystaatse Grondwet na die verkryging van soewerei-

dienst en Onderwij s is een onderwerp van zorg voor den

VolksraadlIl, en 'n verdere besluit van die Volksraad op

30 A)rj_l 1854-bepaal dat die aanstellings v an onderwysers

voorlopig by die president sou berus.2

In 1855 het die Vrystaatse Volksraad egter ook

die beginsel van plaaslike bestuur oor die onderveys gelm-

plementeer deur "n beslui t dat livoor elk district eene

Schoolcommissie benoemd zal worden, bestaande uit den

Landdrost, den Leeraar of Consulent der gemeente, en een

lid door de inwoners ven het dorp gekozen, en twee leden

door de inwoners van het district te kiezen, bij welke

Commissie zal berusten alle schikkingen en regulatien tot

besturing van de Gouvernementsschool, zoowel als de exami-

tie van applicanten voor het ambt van onderwij zer, ••.•• ~"

- ,_- ._-----------
1. O.V.S., Die Grondwet van 1854, art. 23.
2. O.V.S., Vólksraadnotul~, 30 April 1854.
3. O.V. S. 9 y_olksraadn~tule, 15 ]'ebruarie 1855.
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Die bedoeling hiervan was dat die Volksraad onderwysers

op grond van die aanbevelings van hierdie skoollcommissies

moes aahstel, dat geen ataat sko o'L opgerig moes word voor-

dat 'n skoolkoIT~issie sa~ilgestel is nie, en dat skoolkom-

missielede ondertekenaars van 'n waarborglys moes wees

ten einde die aanstelling van 'n ondervvyser te regverdig~

Drie uit die vyf lede van die 1855-skoollcommisies is der-

halwe deur die inwoners (nie noodwendig ouers nie) van 'n

dorp en distrik gekies terwyl die staat direk deur die

landdros en indirek deur die predikant wat sy besoldiging

van die Volksraad ontvang het, verteenwoordig is. Hierdie

skoolkommissies het egter sWW{ gefunksioneer en is almal

in 1861 ontbind. In die vervolg sou die president self

die lede van die distrikskoolkommissies aanwys en moes die

k omrm saies onder die instruksies van die president en die

Uitvoerende Komitee van die Volksraad funksioneer.2

Oor _die vraag wie die skoolkommissies moes kies,

kon die Vrystaatse Volksraad gedurende die eerste paar de-

kades van sy bestaan geen uitsluitsel gee nie. Dit is as-

of twee magte teen mekaar gestry het, die een vir die pla-

sing van alle se8genskap in die hande vsn die staat, en

die ander vir die gedeeltelike erkenning van ouermedeseg-

genskap waar die inwoners van "n dorp en distrik kommis-

sielede moes aanwys. In die omvattende onderwysregulasies

van 1863 wat 'n stelsel van staatsondersteunde skole wou

invoer, word bepaal dat daar uit en deur die onderteke-

naars van 'n waarborglys vir elke distrik 'n skoolkommis-

sie van vier lede gekies moes word3, maar in die finale

1. P.S. Malan, Onderwys in die Qranje-Vryst§.at (1854-
1874), p , 53~

2. O.V~S., Y21ksraadn~yul~, 27 Februarie 1861.
3. O.V.S., Volksraadnotule, 28 Februarie 1863.
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1864-regulasies is daar weer na die 1855-bepalinge terug-

gekeer dat dorpskommissies weer uit vyf lede moes bestaan
1waarvan drie deur die intekenare aangewys sou word.

Wykskoolkommissies van drie lede wat almal lidmate van die

N.G. Kerk moes wees sou op hulle beurt deur die dorpskool-
2kommissies aangewys word , maar ook hierdie regulasies is

spoedig gewysig toe die Skoolwet van 1872 bepaal het dat

die drie gewone kommissielede weer deur die staat (Uit-

voerende Raad)9 wat die keuse van die inwoners in ag moes

neem, benoem moes word.3

Met die 1858-Grondwet van die Suid-Afrikaanse

Republiek wat die voorsiening van IISchoolonderwyzers" as

'n staatsverantwoordelikheid omskrywe4 , is kerklike be-

heer op die agtergrond geskuiwe en die onderwysers is as

goewermentbesoldigdes onder die toesig van staatsaange-

stelde skoolkommissies geplaas.5 Vir die algemene toesig

oor die onderwys van die hele republiek is 'n i,Commissie

van onderwys" op 5 Mei 1859 aangeste16, ' n liggaam wat

baie aan die Algemene Skoolkonunissie (Skolarge) van die

Kaaps-Hollandse dae her Lnner-. Ten opsigte van die same-

stelling, benoeming en lewensduur van plaaslike skoolkom-

missies het die Onderveysreglement van 1859 egter niks ge-

meld nie.7 Verskeie plaaslike kommissies van ui teenlo-

pende samestelling wat wel tot stand gekom het, is egter

1. O.V.S., Volksraadnotule, 25 Februarie 1864.
2. O.V.S., Volksraadnot1l.1e.1 10 Februarie 1864.
3. O.V.S., Ordonnansie nr. 5 van 1872, dl. 2, art. 16.
4. Z~A.R·1 Staats Courant, 5 M~58, Grondwet van

de Zuid-Afrikaansche Republiek, art. 24.
5. Vgl. Roos, ~. ci~., pp. 38-40.
6. Z;-A.R., Staats Courant, 13 Mei 1859, Notule, Bui-

tengewone Volksraadsitting, Mei 1859.
7. Z;-A.R., S-yaats Couran!, 20 Mei 1859, Reglement

voor de Gouvernements Onderwyzers in de 2-. A. Re-
publiek.
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nie deur die ouers gekies nie, maar deur die regering of

1sy Algemene Skoolkommissie aangestel. Hierdie beginsel

van onderwysbeheer uitsluitlik deur die staat is verder

gevoer deur die Onderwyswet van 1866 wat neergelê het dat

die lede van plaaslike skoolkommissies op voorstel van

die landdroste aangewys word, onderworpe aan die goedkeu-

ring van die Staatspresident en Uitvoerende Raad.2 Twee

jaar later, in 1868 is nog 'n stap in die rigting van ge-

sentraliseerde onderwysbeheer gedoen deur die volksraad-

besluit wat die Algemene Skoolkommissie ontbind en die al-

gemene beheer oor die Transvaalse onderwys aan die Uit-

voerende Komitee van die Volksraad toevertrou het. 3 Erns-

tige landsprobleme en regeringswerksaamhede het die Volks-

raad se tyd egter so in beslag geneem dat die onderwysbe-

heer in die pralctyk aan die plaaslike skoolkommi ssies oor-

gelaat is.

Tot hiertoe is die gereformeerde beginsel dat

ouers self hulle verteenwoordigers (skoo1...kc:mm:issies)moes

aanwy s om namens die ouergemeenskap eise oor die gees en

rigting van die opvoeding in staatskole te stel, nêrens

,
v aat met sy staatsaangestelde skoolkommissies, nog in die

Kaapkolonie, nog in die Vrystaat waar skoolkommissies by

tye uit en deur die ondertekenaars van 'n waarborglys ge-

kies is, het hierdie beginselop daardie tydstip volwaar-

._---"_._---------
1. Vgl. Roos, 2~~., pp. 51, 56-59? en Basson,

op. c=i:t.,p. 57.
2. Z~A.R., Staats C<?UIspt, 4 September 1866, \'ietop

het Onderwys in de Z.A. Republiek, Reglement voor
de Algemeene Schoolcommissie, 8rt. 14. Volgens
art. 8 was dit ook die Algemene Skoolkommissie en
nie die ouers se skoolkommissies wat die onderwy-
sers aangestel het nie.

3. Z':"A.R.,Staats Courant, 18 Maart-9 September 1868,
VoDcsraadnotule, 10 Maart 1868.
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dige erkenning geniet. Dat ouers onder hierdie stelsels

dikwels as kammissielede aangewys is en die kommissies ge-

woonlik 'n belangrike rol in die aanbevelings oor die aan-

stellings van onderwysers gespeel het, beteken nog nie dat

dit volwaardige ouerverteenwoordiging volgens demokratiese

en gereformeerde beginsels was nie. Dit is trouens opmerk-

lik dat die Boererepublieke gedurende hulle wordingsjare

onderwys volledig as 'n staatsa&~geleentheid probeer orga-

niseer het.

Algemeen gesproke, was die eerste ondervzys in

die staatskole V8n albei republieke volgens die Christe-

like en nasion8~e beginsels van die Afrikaner en deur me-

dium van die offisiële landstaal, Hollands. Daarom wa s

die wyse van verkiesing van skoolkommissies vir eers nie

vir hierdie boerebevolking 'n kontensieuse saak nie. Dit

het egter nie lank geduur voordat die Britse invloed, wat

aanvanklik op 'n sogenaamde vreedsame veyse sy verskyning

gemaak het, sy eise begin stel het nie. Die handels- en

werksgeleenthede in die twee Republieke het talle Engels-

sprekendes en )3;ngelsgesindes gelok wat nie net Engelse

kerke en predikante wou hê nie 9 maar ook onderwysgeriewe

volgens die Engelse gebruik.

In die Vrystaatse skole het die invloed van En-

gels hom reeds in 1852 laat geld toe die eerste regulasies

vir die bestuur van regeringskole van onderwysers die be-

kvvaamheid verwag het om in Engel s sowel as in Nederlands

1te kan onderrig gee. In Transvaal was ditweer di e 1866-

Onderwyswet wat op so 'n ondubbelsinnige wyse aan Engels

1. Kyk M.C.E. van Schoor9 "Onderwys in die Oranje-Vry,...
staat" in J. Chr, Coetzee (red.), Onderyzys in Su~d-
Af~, 1652-1960, p. 136.
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erkenning verleen het dat Basson dit die ndunpunt van die

wig in verband met die bevordering van die Britse invloed
1in die Tranvaalse onderwys" noem. Hierdie toelating van

Engels in die Transvaalse onderveys het volgens Lugtenburg

"daartoe gelei dat sowaf al die genoemde skole van toe af

in parallelmedi~pk_Q.l..~ ontwikkel het, en dithet herhaal-

delik gebeur dat die EngeLaa afdeling, wat vir 90 persent

uit Afrikaanssprekende kinders best aan het, by ver die
2grootste was. il Hierdie. toegewing het die Engelse nog nie

tevrede gestel nie en talle private Engelse skole waarin
,

die Engelssprekendes hul eie kultuur teenoor die van die

Hollands-Afrikaner probeer beskerm het, is in a.lbei repu-

blieke gestig, dikwels met die hulp van Engelse kerkge-

noot skappe , 3

NIet die invoering van staatsonderwysstelsels ge-

durende hulle wordingsjare het die twee Boererepublieke

in werklikheid nog geen vaste onderwysbeleid gehad wat

doelbewus daarop ingestel was om beginsels soos ouermede-

seggenskap in onderwysbeheer? die Christelike-nasionale en

one.errig deur middel van die moedertaal lconsekwent in

staatsonderwys te implementeer nie. In baie opsigte was

daar selfs neigings tot die neutrale staatskoolgedagte van

die Angel-Sru{siese tradisie. In die geledere van die drie

Hollandse kerke was daar 'gedur-ende hierdie sestigerj are

egter ook die behoefte om 'n wakende oog oor die Christe-

1. Basson, oJ? ci_1., p , 60.
2. A.H. Lugt enbuz-g, "Onderwys en Opvoeding" in D.J.

Keet (red.) 9 Jubileum-Gedenkboek van die Ned. Herv.
of Geref. KerkV8ïi Suid-Afrik_~-----"

3. Vgl. M.C.E.. v an Schoor? "Onderwys in die Oranje-
V'ry at aat;" in J. Chr. Coetzee (red.), 9nc1e~~s in
Suid-Afrikfu._1652-1_9609 p , 143~ Basson, .9J2..!__Sit.,
pp. b4-65? en JA.r-I.Lugtenburg, Geskiec1eni.s van die
Onderwys in dïe S.-A. Rebubliek7 1836-1900, p. 87.
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like stre~{ing van die onder~Js te hou, en toe verskeie

ouers in Transvaal met die goewermentskole met hul Hol-

landse onderwysers ontevrede was, het hierdie kerke na

vore getree en eie private skooltjies gestig.l

(c) Die neutrale staatsondersteunde sko~_en plaas::

lik verkose skoolkommissies van BurKers en

Brebner

Die jaar 1874 het vir albei Boererepublieke 'n

belangrike jaar op onderwysgebied geword. In die Vrystaat

het Brebner in 1874 diens as eerste Inspekteur van Onder-

wys onder die Vrystaatse Onderwyswet van 1872 aanvaar.

Hierdie Skot sou as Direkteur van Onderwys, tot in 1899 sy

invloed op die Vrystaatse onderwys laat geld. In Trans-

vaal was ditweer president Burgers se omstrede onderwys-

wet wat die Volksraad in 1874 goedgekeur het, en die Hol-

lander, Van Gorkom, wat in 1876 as eerste Superintendent

van Ondervzys aangestel is.

(i) Liberale I-Iollands-Bri tse invloed in die

Transvaal onder ~ur£ers en dte BritlLe Anneksasi~~eriode.

Burgers het met sy onderwyswet van 18742 beoog om in die

Transvaal 'n stelsel van staatsondersteunde onderwys in

te stelonder die hooftoesig van 'n Superintendent van On-

dervzys met uitgebreide magte oor professionele aangeleent-

hede en die finale gesag in die hande van die Volksraad

gesetel. Saam hierraee wou hy ook die plaaslike onderwys-

1. Van der Schijf, op. cit., pp. 12~--126.
2. Vgl. Basson, QJ2. cJ t.• , pp. 67-68; J. Chr. Coetzee?

Ondervvysin Transvaal, 1838-193_1.9pp. 37-41; Mal-
herbe, op. cit., pp. 242-243; on Pistorius, _o~it.,
pp. 296-299. Malherbe, op. cit., p , 243 en Pisto-
"V'ius, OP. _9_.li., p. 298,wys daarop dat alhoewel 'n
staatsondersteunde stelsel beoog is, die staat in
die praktyk tog al die onkoste gedra het.
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bestuur reorganiseer deur voor te skrywe dat skoolkommis-

sies van ses lede vir tydperke van drie jaar deur die bur-

~~s van elke wyk en dorp self gekies moes word.l Onder

die omvattende magte en pligte wat ten opsigte van algeme-

ne toesig aan die slcoolkommissies opcedra is, VIas die reg

cm onder'wyaer s aan te stel en te skors ondcr-hcvn.g aan die

Superinten.dent van Onderwys se goedkeuring. Ter/ville van

die vryheid van godsdiens en die wense van andersdenJ.cendes

is daar ook besondere voorsiening gemaak vir per scn e ,

verenigings of kerkgenootskappe om op eie inisiatief vrye

skole te stig - iets wa t dan ook Gedurende hierdie periode

dikwels p12asgevind 1'18t.2

burgers het aan die Transvaalse sk oo.Lkomnásai.e s

groter seggenskap oor nie-professionele aangeleenthede ge-

gee aS wat in die verlede die geval was , So beskou :Sasson

hierdie sk oo.Lkommi saLes as die eintlike spil waar-omhe en

die hele ondervvysstelsel in die Burgersvret gedraai het. 3

Burgers se skoolkommi ssiestelsel Vlas beslis In belangrike

mylpaal vir plaaslike ondervvysbeheer in Transv2al, wan t

vir die eerste keer vandat staatsondorwys inge,stel iS1 kon

die burgers nou self hulle v er t eenwoor'dá.ger-s kies? en 11oe-

we I dit no;c;nie direkte ouerkeuse was n i.e, het dit in die

praktyk feitlik op dieselfde neergekoEl en het Burgers die

1. Die landdros in die Geval van dorpskole en die veld-
kornet in die gevcQ van die wykskole was byls omendo
ex officio-lede en voorsitters van die plaaslike
skoolkommi ssies. Skoolhoofde kon stem wanneer die
aangeleenthede ter spra}:e nie hu'l seLf of hulle per-
sonele geraruc het nie.

2. Vgl. Ploeger? _In Inleiding tot die studie van die
grondslae van die Chri stelik-N asionaal Onde.rv.y s in
Suid-Afrika, met besondere verwysinG na die ~uid-
Afrikaansche RepUbliek, pp. 667 71-72~ Van der
Schijf 1 o-p. ci t. 1 pp. 1289 132-1347~...J. Chr. Coetzee?
Die G-ereformeerde Ileginsel en Die Ondernys in die
JransvaoJ_, 1859-19379 pp. 18-19.

3. Bae son , 0-0. cit.9 p. 68.
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Transvaalse ondervvys hi ermee op 'n koers na volwaardige

ouerverkose skoolkommissies en erkenning van die beginsel

van ouermedeseggenskap geplaas. Al was Burgers se skool-

kommissies in die praktyk nie 'n algemene sukses nie, was.
,

di t sy demokratiese stelsel wat in werklikheid ' n gedeel-

telikel erkenning van die gereformeerde beginsels in ver-

band met die oprigting, instandhouding en beheer van sko-

le was, waarop sy opvolgers kon voortbou.

Maar Burgers het in ooreenstemming met sy libe-

rale denkbeelde en sy slagspreuk, "Verligting en Voorui t-

gang", ook die vryheidsgedagte en neutrali tei t,sbeginsel

in sy konsepwetgewing beklemtoon en in hierdie verband

groot dele feitlik woordeliks uit die Ho.l.Landae onderwys-

wet van 1857 ontleen.2 Dié "verligte" beginsels wat tot

groot ontevredenheid in Transvaal aanleiding gegee het,

was ver a.l in die volgende artikels ver-vat s

"Geen godsdienst-onderwijs wordt in de schooluren ge-
geven:; echter zullen de schoollocalen buiten de
schooluren met goedvinden der schoolcormmissien, daar-
toe beschikbaar z~ voor Godsdiensleeraars of onder-
wijzers." (art. 26):; en ver-der'

"De onderwijzers of onderwijzeressen zullen zich ont-
houden van iets te Leer'en , te doen of te laten dat
strijdig is met den eerbied verschuldigd aan de gods-
dienstige begrippen van andersdenkenden, van het ge-
ven van onderwijs in de godsdienst gedurende de school-
uren? en er zich selfs buiten de schooluren niet mede
inlaten, tensi j op uitdrukkeli jk verzoek van de ouders
of voogden der kinderen. i' ( art. 51) 3

1. Van der Schijf, op. cit., p. 127, skrywe dat die Bur-
gerswet die gereformeerde beginsel wat oprigting, in-
standhouding en beheer betref, gehandhaaf het nin die
opsig dat die beginsel hier vasgelê is dat die ouers
in die beheer van die ondervvys en in die benoeming van
onderwysers 'n aandeel moes hê." Die Burgerswet sowel
as al die literatuur geraadpleeg, ken egter hierdie
regte aan die burgers in die algemeen en nie aan die
Quers in die besonder toe nie.

2~ Vgl. J. Ploeger, 'n Inleiqi~~'n studl~~ die
grondslae van die Chr:lstelik-Nasionaal Onderv:iJ:Csin Suid-

'" Afrika, met. besondere, verY'{Ysingna d~ Zui~-Afr:~}saan-
sche ReQupllek, pp.61-64:; en Basson? op. clt.:..? pp.69-70.

3. Z.-A.~ Wet nr. 4 van 1874, art. 26 en' 51 soos aange-
haal deur Basson, ~cit.? p. 69.



170.

Oradat die meerderheid van die Transvalers nie gediend was

met hierdie neutrali tei tsgedagte van Burgers nie waarvol-

gens alle godsdiensonderwys gedurende skoolure verbied is,

het die Volksraad in 1874 die volgende toevoeging tot ar-

tikel 26 gemaak; "Zullende verder in iedere school in den

Bijbel gelezen en in de Bijbelgeschiedenis in iedere school

onderwezen worden. uI Vangodsdiensonderwys was daar egter

nog geen sprake nie, slegs van Bybellees en Bybelgeskiede-

nis gedurende die skooldag.

Kragtens die Bur'gerswe t was die onderrigraedium nor-

maalweg Nederlands, maar volgens die vryheidsbeginsel daarin

kon ouers die onderrigmedium vir hulle kinders self kies en
,,

IIwaar twee onderwijzers zijn, een voor het Nederduitsch en

een voor het EngeLsch , gebruikt ieder de taal waarin hij

onderwi j s geeft." 2 Hierdie bepalings s aam met die ontevre-

denheid teen Burgers met sy liberalisties-gesinde Superin-

tendent van Onderwys, Van Gorkom, en sy onden'zysers uit

Holland, het die Engelse invloed en Engelse onderwys beson~

der begunstig en in gewildheid laat toeneem.3

Die C~~istelike7 nasionale en moedertaalbegin-

seIs van die Afrikaner het onder Burgers moeilike tye belewe,

want sowel die Hollandse invloed soos deur Burgers gepropa-

geer, as die vinnig insypelende Britse invloed wou in die

Transvaalse staatskole neutrale en liberale onderwys hê.

Vanaf 1877 tot 1881 tree die Britse invloed as

die oorheersende mag tydens die anneksasie van Transvaal

Ï.·· z.~.lf:'-;--Volksra:adnotule van 23 Oktober 1874 soos aan-
gehaal deur Basson, _2l)~.2i-~., :po 70.

2. Z.-A.R., Wet nr. 4 van 1874, art. 36 soos aWlgehaal
deur Basson, 2P. ei!., p. 72.

3. Vgl. Lugtenburg, Geskiedenis van die Ond erwys in die
S ....A.__~bli~]J336_-:1:51_ê5cr, pp':lOj::'I05; -en ·Bas·soï~
o"Q •......9i t., pp. 71-75.
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deur Engeland na vore. Burgers se wet is herroep en nuwe

regulasies is deur die nuwe Superintendente, eers Vacy

1Lyle en na hom ds. Bosman, toegepas. Op taktvolle wyse

is die keuse van die onderwysmedium aan die ouers oorge-

laat: gevolglik i s Engelsmediumonderwys bevorder omdat

dit die gewildste keuse was. Plaaslike skoolkommissies

het bly voortbestaan sonder verdere noemenswaardige uit-

breiding van ouermedeseggenskap. Ten opsigte van gods-

diensonderwys is die gewetensklousule ooreenkomstig die

Engelse gebruik toegepas en is daar ho ofaaakLLk op Bybel-

lees en Bybelgeskiedenis gedurende skoolure gelet. Onder

hierdie bevnnd is die beginsel van finansiële ondersteu-

ning aan skole deur die staat ook noukeuriger uitgewerk.

Die Engelse owerhei~ wou graag in hierdie jare die same-

werking van die staat, kerk en ouers in Transvaal verkry,

want hulle wou die Afrikaner deur die onderwys belnvloed

om bereid te wees om in di.eBritse Ryksverband geassimi-

leer te word. In die Kaapkolonie het die Engelse al vir

etlike jare 1 n neutrale staatsondersteunde skoolstelsel

te~ille van lrierdie verengelsingsbeleid toegepas en in

die Vrystaat sou Brebner dlt ook gedeeltelik invoer.

e ii) Bril1?:-::S~'§.fLi.I1yJ__Qeden Brebne:r:se neutrale

staatsondersteunde skole in die Vrystaat. Die Vrystaatse. -_ ---_._-""-----
Onderwyswet van 1872 het die beginsel ven staatsbeheer

oor die onderwys, gesteun deur plaaslike onderwysbesture,

stewig in hierdie republiek laat vestig. Daarvolgens sou

die oppertoesig oor die onderwys, die finale gesag oor on-

derwyswetgewing en die toekenning en beheer van fondse vir

openbare onderwys in die hande van die Volksraad en sy

1. Vgl. Van der Schijf, op. cit., pp~ 135-141; IVlalherbe,
op. ~it., pp. 251-2567 en J. Chr. Coetzee, Onder~s
in Transvaal, 1838-1937, ppo 42-47.
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Uitvoerende Raad wees, terwyl die Staatspresident die fi-

nale gesag oor die aanstelling, bevordering en beloning

van die onderwysers sou uitoefen.l Brebner wat in 1874

as hoofuitvoerende amptenaar vir die professionele aspek-

te van die onderwys aangestel is, het hierdie staatskool-

gedagte ten volle onder::·~<::rywe.Trouens, na aanleiding

van sy Skots-Presbi teriaanse tradi sie het hy self die be-·

skouing gehuldig dat openbare onderwys 'n funksie van die

staat is en dat die skool staatseiendom en die onderwy-

sers staatsamptenare is.2

Dit was Brebner se vaste oortuiging dat geen

kerkgenootskap die reg op direkte beheer oor die staatson-

derwys het nie. Hy kon hom derhalwe nie met die Vrystaat-

se gebruik, naamlik dat die plaaslike N.G. leraars arnps-

halwe lede van die distrikskoolkommissies is, versoen nie.

So verklaar by voor di e Volksraad in 1879 dat "de S-taat s-

school niet de kleur van de een of andere Godsdienst mag

hebben? en dit zoude het geval zijn, wanneer de predikant

als officieel lid werd toegelaten, •••••• tl3 In 1309 her··~

roep die Volksraad dan ook die bepaling dat N.G. leraars

amptelike lede van die skoolkommissies is.4 As gevolg
,

van Brebner se begeerte dat staatskole so neutraal moes

wees dat alle kinders van watter geloof ookjal daarin tuis

sou voel, was sy staatskole nooitaan enige kerkinrigting

1. O.V.S., Ordonnansie nr. 5 v~, dl. 1 art. 1-39

dl. 2 art. 1, dl. 3 art. 1-29 dl. 4 art. 1.
2. Vgl. M.C.E. van Schoor, "Onderwys in di.e Oranje-Vry-

staat" in J. Chr. Coet zee (red.), Ond<?l'Y£Y,sin Suid-
Afrika_! 1652-1960, p. 149; en Van Logger-enber-g en
Jooste, op. cit., p~ 386. .

3. 0.V. S., Y olksraadnotule, 30 Mei 1879. Ook het pre-
sident Brand die standpunt gehuldig dat "de Staats-
school moet zijn eene nationale verheven boven de
begrippen van ieder afzonderlijk Kerkgenootschap
niet eene Kerkschool. 11

4. O.V.S., Ordonnanste nr. 22 van 1889, art. 1.
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verbonde nie.

Brebner Was egter ook 'n getroue volgeling van

die destydse heersende demokratiese beginsels van die An-

gel-Saksiese wêreld, en het daaraan geglo dat plaaslike

gemeenskappe self hulle skoolkommissies moes kies. Hy het

derhalwe die bepalings van 1872 waarvolgens die drie gewone

lede deur die Uitvoerende Raad aangestel moes word, dade-

lik in 1874 laat wysig. Die beginsel waarvoor Brebner in

al die ond erwy swet te gepleithet, was dat die inwoners van

die distrikte en wyke self die meerderheid van hulle skool-

kommissies moes kies. Die uiteindelike stand van sake

soos deur Ordonnansie nr. 2 van 1891 omskrywe, was dat die

distriks- en vvykskoolkommissies uit vyf lede sou bestaan

waarvan die Staatspresident op aanbeveling van die Superin-

tendent van Onderwys twee lede en die stemgeregtigde bur-

lgers drie lede moes aanwys. Hierdeur is die beginsel dat

dit alleen die ouers van skoolgaande kinders is wat skool-

kommissies moet kies te~ille van die beginsel van ouer-

medeseggenskap oor die gees en rigting van die skoolopvoe-

ding, egter nie deur Brebner erken nie. Hiervoor sou die

Vrystaters tot die aanvaarding van die Hertzog-wet in 1907

moes wag.

In Brebner se tyd het die onderwys op die plat-

teland en boereplase 'n belangrike fase binnegegaan toe

Ordonnansie nr. 22 van 1889 die staatshulp aan rondgaande

1. O.V.S., Ordonnansie nr. 2 van 1891, artikels 23, 30.
Volgens P.S. Malan, Openbare Onderyvys vir Blankes in
die Oranje-Vrystaat, .18l4-1~99, pp. 147-148, het
Brebner van die skoolkommissielede op sy aanbeveling
deur die Staatspresident laat aanstelomdat die pu-
bliek so min in die skoolkommissie-verkiesings be-
lang gestel het. Sommige volksraadslede het wel
hierteen beswaar gemaak op grond daarvan dat dit in
stryd met hulle republikeinse beginsels was.
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onderwysers hersien en toelaes aan IIprivate ondervlijzers
1op buitenplasen" begin betaal het. Dit was die soort on-

derwys waarvan die boerebevolking kon en wou gebruik

maak.2 In die staatskole op die dorpe het die beginsels

van Christelik-nasionale onderwys egter weinig erkenning

geniet, veral omdat In beleid van neutrale staatskole ge-

volg is. Voor Brebner se koms het die Volksraad in 1872

Bybelgeskiedenis en Godsdiensleer onder die leervakke in-

gesluit, maar met die voorbehoud dat geen godsdiensonder-

wys aangebied moes word wanneer ouers gewetensbesware het

nie.3 Voorlopig het hierdie reëling saam met die besluit

van 1874- dat die hoofonderwyser elke skooldag met skrif-

lesing en gebed moes open en met gebed moes sluit,4-bly

voortbestaan. Hiermee was Brebner met sy standpunt dat

"government does not pay for any set of religious opinions,

but for the education of the people", egter nie tevrede

nie.5 In 1879 het hy die Volksraad oorreed om die onder-

rig van dogmatiese onderwys binne skoolure te verbied en

duidelik te omskrywe dat lesse in Bybelgeskiedenis alleen

bygewoon word deur die leerlinge van wie die ouers geen be-

swaar daarteen het nie.6 Met hierdie bepaling het Brebner

en die Volksraad so.....-ve eL weerstand van die Hollandse Kerk

1. O.V.S., Ordonnansie nr. 22 van 1889, art. 2-6.
2. Volgens Malherbe, op. cit., pp. 374-375; en Olwagen,

o~. cit., pp. 329-334, was daar teen 1898 3,400 leer-
linge in rondgaande ondersteunde skole, 753 leer-
linge in regeringsondersteunde skole op plase, 386
leerlinge in vaste veykskole en 1688 leerlinge in wyks-
dorpskole. In dieselfde jaar het die 19 distrik-
skole op die groterdorpe en Bloemfontein 2,338 leer-
linge gehad en die twee hoërskole op Bloemfont.ein 345
leerlinge.

3.·O.V.S., Ordonnansie nr. 5 van l8J2., dl. 5 art. 2-3.
4-. O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874, dl. V, art. 5.
5. (J. BrebnerJ, Memoir of the Life and Work of Rev.

John Brebner, p. 57.
6. O.V.S., Ordonnansie nr. 13 van 1879, art. 84.
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en die boere van die platteland ontvang dat In toegewing

in 1889 gevolg het waarvolgens dogmatiese onderveys op ver-

soek van In skoolkommissie vir In halfuur elke dag wel in

1 'die wykskole toegelaat kon word. Slegs in die skole wat

die boereplase bedien het, sou die verband tussen onder-

wys en die voorbereiding vir kerklidmaatskap nog vir baie

jare voortbestaan en In grondslag vir 'n soort Christelike

onderwys vorm.

Ook is die beginsel van moedertaalonderwys baie

halfhartig in die dorpskole van die Vrystaatse republiek

toegepas. AanVrull{likhet onderwyswetgewing onder Brebner

"grondig onderwijs in de Hollandsche en Engelsche talen"

voorgeskrywe en ten opsigte van wyks- en rondgaande skole

bepaal dat dit "de ouders vrijstaan om hunne kinderen al

dan niet de Engelsche taal te laten leeren. ,,2 In Volks-

raadsbesluit van 1875 dat eweveel tyd aan albei tale be-

stee moes word, het vir die erkenning van die moedertaal-

beginsel weinig beteken. Brebner was geen oortuigde voor-

stander van Hollands as onderrigmedium nie en het eenvou-

dig oogluikend toegelaat dat Engels vrylik as onderrigme-

dium gebruik word.3 Spoedig het Engels so~eel voorkeur

bo Hollands op die dor-psk o.le geniet dat baie vakke ui t-

sluitlik deur medium van Engels onderrig is. Tereg maak

Van Schoor die opmerking dat Brebner oor die jare heen

"deur sy tot-niks-verbindende-optrede laat blyk (het) dat

4Y nie In voorstander van die gedagte was dat die pkool

aangewend moet word om die volksgevoe16ns en eiendomlike

1. O.V.S., Ordonnansie nr. 22van 1889, art. 12.
2. O.V.S., ordonnansie nr.Ivan lIT74, dl. III, art. 7

en dl. V, art. 4. - .
3. P.S. Malan, .QE_enbare Onder..Y!'X..ê..virBlapkes in die

Oranje-Jyystaat, 1~74-1899, pp. 331-332.
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kultuurbesit van die Hollands-Afrikaanssprekende kind wat

die oorweldigende meerderheid van die skoolgaande bevol-

king uitgemaak het, te bevorder en te versterk nie."l

Die ontwaking van 'n bewuste volksgevoel by die

Afrikaners in die Vrystaat ~ veral na die Eerste Vryheids-

oorlog in die Transvaal en die stigting van die Afrikaner-

bond in die Kaapkolonie, het 'n geleidelike verset teen

Brebner en sy idee van Engelstalige neutrale staatsonder-

steunde onderwys laat ontstaan. Daar is onder andere be-

sef dat die behoud van die Afrikaner en sy ideale direk

verbind is aan die behoud van sy eie taal. So het C .R. de

Wet in 'n Volksraaddebat van 1891 verwys na die Hollandse

taal wat !lver te kort gedaan" word en hy "aëht het enti-re-

publikeinsch om de Hollandsche taal niet als medium van

onderwijs neder te leggen.,,2 Gedurende hierdie sitting

het die Volksraad die eerste en enigste wetgewing in die

rigting van verpligte gebruik van die moedertae~ as onder-

rigmedium geneem. In plaas van hulle algemene bepaling

van 1889 dat onderrig so ver moontlik deur medium van Hol-

lands moet geskied, het die onderwyswet van 1891 neergelê

d at e "Op alle scholen ten plattenlande, door het Gouver-

nement ondersteund, zal het onderwijs door middel van het

Hollandsch moeten gegeven worden zoodra de daartoe noodige

boeken in die t aal zullen zijn vervaardigd en gedrukt." 3

Teen hierdie tyd was Engels egter al so stewig in die

dorpskole gevestig dat die kommissie wat die 1891-konsep-

onderwyswet opgestel het, nie kans gesien het om Hollands

l. M.C.E. van Schoor, "Onderwys in die Oranje-Vrystaat"
in J. Chr. Coetzee (red.), Onderwys in Suid-Afrika,
1652-196Q, p. 151.

2. O.V. S., Volksraadnotule, 22 Mei 1891.
3. O.V.S., Ordonnansie nr. 2 van 1891, art. 103.
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as onderrigmedium vir die dorpskole aan te beveel nie,

want "in de dorpen moet zoowel de eene als de andere taal

worden onderwezen en als medium gebruikt, anders zoude

men de dorpscholen en hun bloei stremmen"l - 'n toestand

wat deels toegeskrywe kan word aan die feit dat die drie

verkose lede van baie skoolkommissies Engelse was en dik-

wels nie eers lidmate van die N. G. Kerk ingesluit het nie~

Net voor die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog het

die Volksraad, aangevuur deur die begeerte dat in "de

harten der kinderen nationalisteits gevoel en liefde voor

hun moedertaal,,3 aangekweek moes word, sy laaste maar ver-

geefse poging aangewend om die Hollandse taal in die staat-

het saam met die Vrystaatse Republiek egter nou die einde

van sy pad bereik.

Danksy die huisonderwys en plaasskole het die

Christelik-nasionale onderwysgedagte nie in die Vrystaat

uitgesterwe nie. Trouens, die onderwys op die platteland

wat gelyktydig met die ontwaking van die Afrikaner se na-

sionale gevoel so 'n fenomenale ontwikkeling in die Vry-

staat ondergaan het, het saam met die Christelik-nasionale

onderwys van S.J. du Toit en Mansvelt in die Transvaal die

draer van die Afrikaner se ideale en bea"k:ermerteen vreem-

de invloede in die twee Boererepublieke geword.

1. O.V.S., Volksraadnotule, 22 Mei 1891.
2. Olwagen, o~._2jt., p. 263, meld dat in 1874 nie

een van die drie verkose lede van die Boshofse
kommissie, Emil Niemeyer, Peter Carroll en Mark
Tracey, lidmate van die N. G. Kerk was nie. Roux-
ville se kommissie het in 1874 bestaan uit Chase,
Seligman en Parker, en Winburg s'n uit G. Vergot-
tini, J.J. de Villiers en W. Johnston.

3. o, V. S., Volksraadnotule, 3 Mei 1898.
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(d) Christelik-nasionale onderwys seëvier in Trans-

vaal onder S.J. du Toiten Mansvelt

Die gebeure voor en tydens die anneksasie van

Transvaal deur Engeland in 1877 het daartoe gelei dat die
,

magte van die Angel-Saksiese wêreld en die van die Afrika-

ner openlik in botsing gekom het en die Afrikaners na die

wapens moes gryp. Na die voorspoedige afloop van die

:iEersteVryheidsoorlog was die Boerevoormanne in Tran.svaal

duidelik besiel met die ideaal om, geestelik sowel as ma-

terieel, 'n nuwe Transvaal op te bou. Die behoefte aan

'n eie nasionale onderveysstelsel, voortvloeiend uit die

Afrikaner se Protestants-Christelike lewensbeskouing? het

ook duidelik onder die Boerevolk uitgekristalliseer. Geen

wonder dat die Driemanskap besluit het om ds. S.J. du Toi~

die kerkman, patriot en onderwysman van die Paar-L, as Su-

perintendent van Onderwys in 1881 aan te stel nie.

Ds. S. J. du Toit en die Transvaalse Volksraad

het in hulle onderwysstelsel veral by die gereformeerde

beginsel van die doopbelofte aansluiting probeer vind.

Vir hulle was die skool geen staatseiendom en die ondervzy-

sers geen staatsamptenare nie, maar was die onderwys en 01'-

voeding 'n ouerverantwoordelikheid onder die toesig van

die kerk - 'n gans ander beginsel as die neutrale staat-

skoolgedagte wat op daardie stadium oorwegend in die ander

dele van Suid-Afrika toegepas is. S.J. du Toit, sterk on-

der die invloed van A. Kuyper, het dan ook in die heel

eerste artikel van sy Ondenvyswet van 1882 neergelê dat

die staat, "uitgaande van het beginsel dat het de taak is

der ouders te zorgen voor het onderwijs hunner kinderen,"

sy bemoeiing met die skoolwese moes beperk~
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(i) "Tot het aarunoedigen van particulier initiatief
bij de burgerij door geldelijke bijdragen ter
ondersteuning van Scholen; 11

(ii) "Tot het Schoolopzigt, voor zoo ver zi j zich ge-
roepen acht, toe te zien, dat hare toekomstige
burgers de vereischte Christelijke opvoeding
ontvangen:; il en

(iii) ilTot h~~ stichten"yan eene inrigting voor hooger
onderWlJS1 ••••••

Die beheer wat deur die Volksraad uitgeoefen iS1

het daaruit bestaan dat die sogenaamde oppertoesig aan 'n

Superintendent van Onderwys opgedra is wat die onderwys

in die algemeen moes reël, die skole jaarliks moes inspek-

V ~2teer en jaarliks 'n verslag aan die olksraad moes voorle.

Vanselfsprekend moes plaaslike onderwysbestuur

die belangrikste rol speel in 'n onderwysstelsel wat van

die ouers uitgaan. Ds. Du Toit het op Burgers se stelsel

van plaaslike verkose skoolkommissies verder gebou deur

neer te lê dat elke ondersteunde skoolonder die onmiddël.-

like toesig van 'n skoolkommissie moes staan en dat soda-

nige kommissies hulle eie huishoudelike bepalings, onderge-

skik aan die geldende Onderwyswet, kon rnaak , 3

Anders as die Burgers-Wet, het die Onderwyswet

van 1882 geen voorskrifte oor die s~1estelling, verkiesing

en lewensduur van die skoolkommissies bevat nie. Slegs in

artikel 2(e) is daar na die wenslikheid verwys dat "de

verschillende Gemeenten en Kerkraden zelf, zooveel moge-

lijk is, het initiatief nemen in stichten van Scholen en

het kiezen van Schoolcornmissien. II Verslae van die Super-

intendent van Onderwys en ui tlatings in die Volksraad deur

lede soos Vise-President Kruger, dui daarop dat dit dik-

wels die kerk en nie die ouers was wat as die hooffa1ctor

1. Z~A.R'1 Wet nr. 1 van 1882, art. 1.
2. Ibid., art. 13.
3. Ibid., art. 8.
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in die ondervzys erken is nie.l Dit was veral Vise-Presi-

dent Kruger wat van "kerkelijke - niet Staatsscholen" ge-

praat het terwyl S.J. du Toit vryeliker aan Chri stelike

skole gedink het.

Hierdie vae omskrewe skoolkommissies het ui tge-

2
breide magte ontvang. Onder andere moes hulle vir skool-

geboue met meubels en toebehore voorsiening maak, geskikte

onderwysers by die Superintendent van Onderwys vir finale

aanstelling deur die regering aanbeveel en plaaslike by-

draes vind om die ondersteuning van die reGering aan te

vul. Ten opsigte van verskeie aangeleenthede soos skool-

gelde, salarisse van onderwysers en die behartiging van en
,

toesig oor die onderwys het die onderwyswet egter geen lei-

ding gegee nie. Daarom die opmerking van Roos dat die Wet

nr.Ivan 1882 die onderwys geheel en fundamenteel in die

hande van die ouers en die kerk gelaat het en wel op so 'n

wyse dat die wetsbepalings met betrekking tot plaaslike

verantwoordelikheid en beheer onvolledig en vaag voorkom

in vergelyking met die vorige onderwyswette en reglemente

in die Transvaal 0
3

Alhoewel die Onderwyswet van 1882 verskeie van

sy artikels aan die Burgerswet ontleen het, was daar twee

totaal verskillende en uiteenlopende denkrigtings ten

1. Vgl. J. Ploeger, On~s en Onderwysbeleid _in
die Suid-Afrikaanse ReI_)ubliek;__onj.er ds. S.J. du
Toit e~ dr. N. Th[~~sveltIïEBl-190ëD, pp. 8-9;
en Van der Schijf 9 OE. c.L~., p , 152.

2. Z.-AJR, Wet nr.Ivan 1882, art. 9-12.
3. S.I.W. Roos, op. cit., pp. 209-210.
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grondslag van die twee wette.l Waar Burgers se wet vol-

gens liberale beginsels "de middelen van kennis en be-

wou bring, wou S.J. du Toit se wet dieselfde doen maar op

'n Christelike grondslag. In hierdie verband het artikel

2 van laasgenoemde wet bepaal dat die godsdiensondervvys by

die kerk tuis hoort en dat die staat slegs moes eis dat in

alle regeringsondersteunde skole die onderveys behoorlik in

'n Christelike gees gegee word. Binne die gewone skoolure

moes die onderwysers die Bybelgeskiedenis behartig terwyl

elke skooldag met skriflesing en gebed geopen en geslui t

moes word. Leerstellige onderrig, wat ook gedurende skool-

ure gegee kon word, was egter die verantwoordelikheid van

die verskillende kerke. 3 Die nadruk wat Du Toitop die

gedagte gelê het dat die Christelike gees alle onderwys

moes besiel, is van besondere historiese betekenis. Vir

die eerste keer het 'n landswet voorgeskrywe dat benewens

godsdiensondervvys, wat gewoonlik as 'n gewone skoolvak

aangebied is, die hele onderwys met 'n Christelike gees

deuradem en daardeur beheer moes word. Hoewel Van der

Schijf beweer dat S.J. du Toitdie belangrike gereformeer-

de beginsel dat ouers alleen oor die gees en rigting van

die ondervvys besluit, uitdie oog verloor en hierdie reg

1. Vgl. J. Ploeger, Onder~_s en Onderwys:belei d in
rli e Suid-Afrt~ê:.9n~§__J.?-_eJ2_ubl_ie~Lond(3~,,".3_~_.__l3_:J"._. du
Toit en dr , N. IvIansvel..Y~1)Jr8\:-1900l, ::pp. 7-8; J.
Ploeger, 'n ID] ei din.1Ltot dte _ê.iud_ie__.Lyan die
grondslae~an die Chr5stelik-Nasionaal On~~I~s
in SUid-Afrika, met besondere v~F.'y~sil}_g__pa di~
Zuid-Afrikaansche R~J2..ubliek, pp. 104-1059 en Van
der Schijf, ~ __cit., p. 156.

2. N.M. Hoogenhou't, "De Wetgeving op het Onderwijs in
de Z.A. Republiek" in V.V.O.O.Z.A.-Gedenkboek,
1893-1918, p. 54. -

3. Z:-A.R., Wet nr. 1 van 1882, art. 2( a)-( d). Vgl.
ook Pistorius, op. cit., p. 304.
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Iuitsluitlik aan die staat toegeken het, blyk dit uit ar-

tikel 2 wat slegs bepaal dat die onderwys in staatsonder-

steunde skole in 'n "Christelijken geestIl moes geskied en

die res aan die plaaslike skoolkommissies, gemeentes en

kerkrade oorgelaat het, tog nie of die staat so 'n oormaat

v30 gesag hieroor uitgeoefen het nie. Sou 'n Christelike

staat dan nie die reg hê om 'n algemeen Christelike gees

in die skole wat hy finansieelondersteun, te verwa€ nie?

Dat die Onderwyswet van 1882 egter wel die deur vir kerk-

genootskappe oopgelaat het om ouerseggenskap te verdring,

lyk me er moontlik.

S.J. du Toit wou ook die onderwys nasionaal en

ooreenkomstig die behoeftes van die Boerevolk van die

Transvaal inrig. Hy het nie alleen die onderwys aan die

deur van die "ver uiteen wonende Boerenbevolking" probeer

bring nie
2

, maar het hom ook vir die vorming van "een ei-

gen volk" beywer. Vir hierdie doel het hy gepleit om "on-

ze jeugd niet wetenschappelik op een vreemde baan te voe-

ren en ti jd en krachten te verspillen in een vreemde taal,

in een vreemde geschjedenis en in geheel vreemde denk-

beelden, als of het hoogtepunt der geleerdheid bereikt

ware in het uitblussen van alle eigen nationaliteit, •••

••• Volgens artikel 7 van die Onderv~swet van 1882 moes

die medium van onderrig Nederlands wees en moes Engels ge-

volglik as 'n gewone vreemde taal behandel word.

Al was daar gedurende Du Toit se superintendent-

skap ernstige gevalle van ontduiking van die taalklou-

1. Van der Schijf, op. cit., pp. 168-169, 172.
2. Z.-A.R.,Wet nr. 1 van 1882, art. 3.
3. J.D. du Toit? Versamelde Werke, dl. I, p. 70.

Aanhaling uit ds. S.J. du Toit se preek "Geen
smid uit Israel."
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1
sule , was daar ook In algemene ontwaking op nasionale ge-

bied en In taal- en nasiebewuswording by die burgers. Aan

ds. S. J. du Toitkom daar, ten spyte van al die beweerde

nalatigheid in latere jare, die eer toe dat hy die eerste

in Suid-Afrika was om In staatsondersteunde onderwysstel-

sel, gegrond op die Christelik-nasionale gedagte van die

Afrikaner, in die pralrtyk daar te stel.

Dr. Mansvelt, ds. S.J. du 'I'o.i t se opvolger, het

hom veral daarop toegelê om die nodige masjinerie vir die

volle uitvoering van die Christelik-nasionale beginsel te'

voorsien. Die administraEie is op In gesonde, ekonomiese

en doeltreffende grondslag geplaas en die subsidiestelsel

i s opgeknap. Onomwondeen kragtiger as in die geval van

die Ondervzyswetvan 1882 het Mansvelt in die Onderwyswet

van 1892 neergelê dat in al die ondersteunde skole "het

onderwijs in de verschillende leervakken gegeven worde:

(a) In Protestantsch-Christelijke geest:; 2.•.•.• "

Die vae omskrywing van skoolkommissies is heelte-

mal verander. Aanvanklik het Mansvelt in sy konsepwet

die aandeel van die kerke probeer uitskakel deur voor te

stel dat kommissielede slegs uiten deur "een aantal bur-

gers" of blanke inwoners gekies word.3 Die goedgekeurde

Wet nr. 8 van 1892 het egter neergelê dat skoolkommissies

vir wyke uit minstens drie lede moes bestaan, sover moont-

lik op voorstel van, of in oorleg met "één of meer Kerke-

raadsleden, den Veldkornet of den Vrederechter van de wijk

door en uit de daartoe bevoegde stemgerechtigden gekozen~"

1. Van der Schijf, op. cit., pp. 164-168:; en Lugten-
burg, op. cit., p. 140.

2. Z.-A.1L,Wet nr. 8 van 1892, art. 2.
3. Roos, op. cit., p. 271.
4. Z.-A.R",Wet nr. 8 van 1892, art. ll( a).
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Dorpskoollcrnrumissiesmoes weer uit minstens vyf lede be-

staan "of door den Kerkeraad, of op voorstel van, of in

overleg met den Landdrost, den Veldkornet of den Vrede-

rechter der plaats door en uit de daartoe bevoegde stem-

1gerechtigden gekozen." Die bevoegde stemgeregtigdes was

alle vaders van hui sgesinne wat binne 'n redelike afstand

van die betrokke skool gewoon het, asook alle manlike per-

sane wat deur 'n bydrae tot die skoolfonds tot bevrediging

vandie meerderheid van die eersgenoemde stemgeregtigdes

2die stemreg verwerf het . Mansvelt se onderwyswet het

derhalwe al iets gehad van die gedagte dat skoolkommissies

deur die ouers self gekies moet word. As gevolg van die

teleurstellende r'e ak sLe ten opsigte van plaaslike inisia-

tief het Wet nr. 3 van 1893 in sy elfde artikel bepaal dat

die stemgeregtigdes slegs daardie vaders sou wees wat 'n

skriftelike waarborg van bywoning van hulle kinders in die

betrokke skool v er-ekaf,3 Op hierdie 'vvyse,is gehoop, sou

persone wat werklik in die onderwys belang stel, as kom-

missielede gekies word, en het die beginsel van ouerver-

kase skoolkommissies sy beslag gekry.

Alhoewel Mansvelt altyd die beginsel dat die

ouer vir sy kind se opvoeding verantwoordelik is, onder-

steun en in die orid erwy swette beveilig het, het 'die gebrek

aan inisiatief by die ouers4 en in sornruigegevalle ook by

die Hollandse kerke, egter sy vertroue in private inisia-

tief laat afneem. Daarom het Mansvelt ernstige pogings

aangewend om plaaslike onderwysbeheer op 'n hegter grond-

1. Z. - AR. ,VVet nr. 8 van 189 2, art. Il (b) •
2. Ibid.
3. Roos, op. cit., pp. 292-293, 336.
4. Vgl. Van der Schijf, op. cit., p. 180; en Roos,

op. cit., pp. 283-291, 296-303.
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slag te plaas en duideliker en vollediger voorskrifte en

voorligting uit te reik. Strenger toesig is deur die De-

partement van Onderwys en sy skoolinspekteurs uitgeoefen

sodat 'n vorm van sentrale beheer bestaan het wat oor die

stiptelike uitvoering van die Onderwyswet gewaak het.

Plaaslike skoolkommissies het dan ook die al hoe groter

wordende regeringsteun verbeur indien voorwaardes soos by-
,

voorbeeld die ten opsigte van taalmedium nie nagekom is

nie.

Onder Mansvel tl, di e groot kampvegter vir 'n na-

sionale grondslag in die ondervzys, is die bepaling van

Hollands as taalmedium streng toegepas en die gebruik van

Engelse skoolboeke beperk. Uit vrees vir die toenemende

Engelse invloed het hy talle onderwysers uit Nederland in-

gevoer. Tydig en ontydig het l\lansvel t gepleitvir die er-

kenning van die Christelike beginsel, die nasionale begin-

sel en moedertaal (Nederlands) as onderrigmedium in die

onderwys. Hierdie ontwikkeling van 'n Christelik-nasiona-

le onderwysstelsel met sy gepaardgaande sukses het 'n bly-

wende bydrae tot die ondervzysdenke van die Afrikaner ge-

maak. In die harte van die Calvinistiese Afrikanerdom oor

die ganse Suid-Afrika heen sou die vlma van Christelik-na-

sionale onderwys hierna sterker brand en in krisistye,

wanneer hierdie volk hom bedreig voel, sou dit die sterk-

ste wapen wees waarna hy kon gryp.

Die aanvalle van die "vreemde" magte van Uitlan-

der en Engelsman op die Afrikaner en alles wat sy eie is,

r. Vgl. Van der Schijf, op. cit., pp. l89-l93; Basson,
op. cit., pp. 98-l09; J. Chr. Coetzee, Onderyvysin
Tran~aal2 l838-l937, pp. 58-68; Ploeger, Onder:~s
en Ond~rv£ysbeleid in die Suid-Afrikaan~e Republiek
onder ds. S.J. du Toit en dr. N.ÏÏiIansvelt (l88.l-
1900), pp. 93-95; -en Pistorius,-c;p:-' ci t., 308--jll.
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het in hierdie jare geen perke geken nie. Ook Mansvelt

se C.N.O.-stelsel het nie gespaar gebly nie, Die ge-

leentheid om private skole met 'n ander ond er-wysmedt.um

as Hollands te stig, waarvoor die regering wel toelaes

sou betaal mits Hollands minstens vyf uur per week aan-

dag ontvang hetl, is van die tafel gevee. Nog voor die

berugte Jamesonstrooptog het die leiers van die Ui tlan-

deragitasie in die stormagtige 1895 met die Republikein-

se Departement van Onderwys gebreek en 'n eie onderwysor-

,"p

g arrieas'ie , "The Council of Education, WitwatersrandII, ge-

stig. Gesteun deur die kapitaalkragtige Kamer van Myn-

wese en die vooraanstaande Engelssprekendes, was dit in

staat om 'n eie Direkteur-Generaal van Onderwys, ene

John Robinson van Grey Kollege? Bloemfontein, aan te

stel en verskeie Engelse skole op te rig.2 Hierdie anti-

nasionale, neutrale Engelse skole was "n skerp geestelike

swaard wat die hart van die Afrikaner met sy CIrristelik

nasionale onderwysgedagte wou deurboor. As bondgenoot

in hierdie stryd is die swaard van die slagveld in 1899

ingeroep. Die Anglo-Boere-oorlog was dan ook bedoel om

die stryd "finaal" in die guns van die Angel-Saksiese

mag te besli s,

1. Z..-A.R., Volksraadbesluit van 1 JU1).ie18~_g)
Regelende de subsidieering van die Scholen, waarin
krachtens speciale vergunning van de He d , Regee-
ring het medium van onderwijs niet Hollandsch be-
hoeft te wezen.

2. Vgl. Basson, op. qjt., pp. 137-143; en Ploeger,
Onder~_en Oq.derwysbe.leip_in die _§uid-Afrikaan-
se Republiek onder ds. S.J. du Toit en dr. N.
Mansvel ( __\1-_881-1900), pp. 101-110.
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7. RETROGRESSIE ONDER DIE IMY:!RIALISTIESE BELEID V.AN

SlIRGANT-MIL.NERIN DIE NOOHDE EN PROGRESSIE OND~

DIE SKOOLRADE7VET V.Al\fTHOMAS MUIR IN DIE SUIDE

(a) Neutrale, Engelse staatsbeheerde skole onder

Sargant-Milner

Met tn uiteindelike oorwinning op die slagveld

van die Tweede Vryheidsoorlog het: die Britse mag gehoop

dat hy die Afrikaner as 'n aparte entiteit en derhalwe

ook sy Christelik-nasionale onderwysgedagte vernietig het.

Na die Vrede van Vereeniging is al die wette van die twee

eertydse Boererepublieke opgehef en het die Vrystaat en

Transvaal Engelse kolonies geword wat vanuit Downingstraat
,

regeer is, As goewerneur van die twee kroonkolonies is

aangestel lord Milner, die Hoë-Kommissaris van Suid-Afri-

ka - tn man wat, in sy strewe om die Afrikaner-nasionalis-

me te breek sodat die twee Boerestate so spoedig en dras-

ties moontlik in twee suiwer Britse kolonies omskep kon

word, 'n kragtige denasionaliserings- en verengelsingsbe-

leid deur middel van die onderwys geloods het.

Die voorgestelde wetgewing van SargruLt,waarne-

mende Direkteur van Onderwys en opvoedkundige raadgewer

van die twee gebiede, wat in 1903 as Ordonnansies nommer

27 en 7 vir die Oranjerivierkolonie en Transvaal onderskei-

delik aanvaar is, het aan elk I n eie Onderwy sdepartement

met In Direkteur van Onderwys, ondergeskik aan die Luite-

nant-Goewerneur gegee~ Die Engelse bewindhebbers wat,

anders as in lord Charles Somerset se dae, nou nie meer

1. Vgl. M.E. IvIcKerron,A History: of :E:ducationin South
Afri9a, p. 38; J. Chr. Coetzee, Onderwys in Trans-
~al, 1838-1937, pp. 76-78.
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op die ondersteuning van die Hollandse kerke kon staat

maak nie, het in alle opsigte die beheer, administrasie

en finansiering van die onderwys gesentraliseer. Basson
1vervfys byvoorbeeld na die "suiwer totalitariese stelsel"

waarmee die Engelse hulle omskeppingsplanne van die twee

Boerestate tot Britse kolonies wou uitvoer.

Plaaslike inisiatief en alle vorms van medeseg-

genskap deur die ouers en kerke is, ten spyte daarvan dat

dit in Engeland 'n erkende onderwysbeginsel is, hier te

lande doelbewus uit die onderwys geweer. Alhoewel die

twee Ondervvysordonnansies van 1903 vir die Vrystaat en

Transvaal voorsiening gemaak het IIfor the Lieutenant-

Governor to appoint local Committees, and to define by re-

gulation the functions and duties of such Committees,,2,

was dit geen erkenning van die beginsel van ouermedeseg-

genskap nie. Ouers is die reg om self die kommissielede

aan te wys, ontsê en die skoolkornnissies kon slegs 'n

raadplegende en raadgewende funksie ten opsigte van onbe-

1angrike onderwysaangeleenthede vervul. Oor belangrike

sake soos die benoeming van onderwysers3, die bepaling

van die gees en rigting van die onderwys en die medium

van die onderrig het die :C:ngelse bewindhebbers besluit.

Al die opdragte ten opsigte van die onderwys het van bo

gekom en die wense van die ouers vir wie se kinders die

1. Basson, op. cit., p. 148.
2. O.V.S., Ordonnansi~ nL. 27 van 1903, art. 9.

Vgl. ook Tv1., Ordonnansie nr. 7 van 19039

art. 8.
3. Vgl, Qr~_;¥tiY.IT.J2 ..0~g~_.pebates_j,n_ th~~Legi~

lativ~Q oU1];cil during_._:tf~:~_Second Sessi onj_1~93.l
29th May 1903.
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1onderwys bedoel was, is geheel en al veronagsaam.

Die eertydse republikeinse skole waarin die

Christelik-nasionale onderwysgedagte en die moedertaal

voorrang geniet het, is gedurende die Sargant-Milner-pe-

riode met vrye (liberale), nie-sektariese, Engelse staat-

skole vervang. In hierdie verband sê MaJ_herbe~ ;rThe old

education system of the South African Republic with its

Dutch Superintendent, inspectors, and officials had been

swept away so thoroughly that not a vestige had remained?"

Die idee van Christelike onderwys en 'n Christelike gees

in alle skoolvakke verdwyn nou. So is godad.lensonderwys

. byvoorbeeld tot "Bible History" beperk en indien ouers

dit in Hollands aangebied wou hê, sou dittwee van die

vyf ure in beslag neem wat vir die onderrig van Hollands

toegestaan is.3 Afrikanerouers moes derhalwe 'n keuse

maak tussen "godsdiensonderwys" en die onderrig van Hol-

lands. Die reëling van Sargant waarvolgens kerkleiers een

uur per week sektariese onderwys op versoek van ouers aan

skole kon gee4, was ook niks anders as 'n fopspeen nie,

"it was calculated to disarm a certain amourrt of opposi-

tion. ,,5 Uitsowel j~ngels- as Afrikaanssprekende geledere

1. Vgl. Vander Schijf, op. cit., pp. 218-2199 Jl!ialher-
be, ~"t., pp. 316-321; Van Schoor, "Onderwys in
die Oranj e-Vrystaat" in J. Chr. Coetzee (red.), On-
derwys in Suid-Afrika 1652-1960, pp. 164-1659 en
Basson, 91? cit., :pp. 172, 209, 219-221, 244. Aan-
vanklik is raadplegende skoolkommissies in Trans-
vaal slegs aan skole met meer as honderd leerlinge
toegestaan. Ouers en persone wat minstens RIO byge-
dra het, was die kiesers. In die Vrystaat is die
lede van die adviserende kommissies deur die Luite-
nant-Goewerneur self aangestel.

2. Malherbe, op. ci t., p. 315.
3. Tv1., .9rdon~ansie nr. 7 van 1903, art. 5(1). Vgl.

ook O.V.S., Ordonnansie nr. 27 van 1903, art. 5.
4. Vgl. Tv1., Ordonnansie nr. 7 van 1903, art, 5( 2).
5. Milner Papers, IV, 279~ Milner arid Char.a.berlain,

29 September 1902 soos aangehaal deur Van der
Schijf, op. cit., p. 220.



ulk 1 ,,2z s ver ang •••••• Sargant het byvoorbeeld gesorg

190.

1is hierteen beswaar gemaak.

Die aftakeling van die volkseie van die Afrika-

ner het veral duidelik geblyk uitdie wyse waarop ui tvoe-

ring gegee i s aan artikel vyf van die Vredesverdrag van

Vereeniging, wat neergelê het dat: "De Hollandsche taal

zal onderwezen worden in publieke scholen in de Transvaal

en de Oranje-Rivier-Kolonie, waar de ouders der kinderen

dat die onderrig van Hollands tot 'n minDnumbeperk word

deur soos volg in artikel 6 van die 'I'r-ansvaa'l ae Ordonnan-

sie nr. 7 van 1903 te bepaa.Ls "Any scholar shall at the

request of his parent or guardian receive instruction in

the Dutch language for three hours a week. The instruc-

tion under thi s section may be addi t,ional to instruction

in Bible History and religious instruction given in the

Dutch language •••••• :; provided that the total time devotErl

to instruction given in the Dutch language under this

section ••••.• shall not exceed five hours a week. ,,3 In

die onvolledige omskrywing van die beginsel van moedertaal-

onderwys in die Vredesverdrag het die Britse bewindhebbers

ook 'n geleentheid gesien om Hollands as onderrigmedium in

alle staatskole te ignoreer~ Om alles te kroon, was die

onderwys in hierdie skole dikwels in die hande van inge-

voerde Engelse onderwysers wat nie Hollands magtig was

nie.4 Nog 'n metode wat gevolg is om die Britse Imperia-

lisme ten koste van Afrikaner-nasionalisme te bevorder,

1. Vgl. Van der Schijf, op. cit., p. 221.
2. J.D. Kestell en D.E. van Velden~ De Vredesonder-

handelingen tusschen Boer en Brit in Zuid-Afrika,
p , 135.

3. Dieselfde beginsel word vir die Vrystaat in Ordon-
nansie nr. 27 van 1903, art. 6 neergelê.

4. Vgl. Van der Schijf, op. cit., 222-224; en Basson?
~cit., 177-180, 192-193.
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was om Suid-Afrikaanse geskiedenis uit die skole te weer

en "English Ha s'tor-y" in die plek daarvan aan te bied.l

Al hierdie pogings om deur middel van In ver-

engelsde staatsbeheerde onderwysstelsel In homogene Suid-

Afrikaanse volk de~rdrenk met die Britse ideale en denke

tot stand te bring, het gouer as in lord Charles Somerset

se dae misluk. Die Britse invloed het homself wel op baie

lewensterreine diep ingegrawe, maar kon nie die Christe-

lik-nasionale onderwysgedagte in die harte van die Afrika-

ner bykom nie. Nie net in die Noorde nie maar ook in die

Suide sou die bevolking teen die staatsoorheersing in die

onderwys in verset kom en eise ten opsigte van ouermede-

seggenskap, die gees en rigting van die opvoeding en die

onderrigmedium stel.

(b) Ouerme_g_~~nsl~y_esti.£..J:E- Kaa.l?_lal?-d_onder: di~

Skoolraadwet van 1905

In Kaapland was die stryd van die Afrikaner op

hierdie stadium teen Thomas Muir se verengelsde staatskool-

stelsel. Besiel met die Imperialisme van die Torybewind

het Muir met Langham Dale se desentralisasie en laissez

faire-beleid gebreek en die Kaapse onderwys as 'n gesentra-

liseerde neutrale staatsonderwysstelsel gereorganiseer.

So ywerig het by In verengelsingsbeleid deur middel van

hierdie staatskoolstelsel geloods dat Du P. van Wyk hom

die Somerset van die Kaapse Onderwysdepartement noem.2

Aanvanklik het Muir en die Kaapse regering alle

pogings om die verkiesing en omskrywing van die magte

1. Basson, ~. cit., p. 177.
2. Van Wyk, op. cit., p. 146. Vgl. ook Basson,

op. cit., pp. 265-266.
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van skoolkommissies in ooreenstemming met die beginsel van

ouermedeseggenskap te bring, teëgestaan. Hulle was duide-

lik bevrees dat sodanige toegewings aan Afrikanermagte

soos die N.G. Kerk en die Afrikanerbond In groter houvas

op die on derwy s sou gee as wat I/Iuirse Imperialistiese

denkb ee.Lde daarop gehad het. I In 1905 het Crewe, die Ko-

loniale Sekretaris, dan ook 'n we t sorrtwerp ingedien waar-

volgens plaaslike skoolkommissies afgeskaf sou word ten

gunste van skoolrade2 wat onder andere moes meehelp om die

gesag oor die onderwys in die hande van die Kaapse Engelse

bewindhebbers soos die Superintendent-generaal van Onder-

wys te sentraliseer. Hierdie miskenning van beginsels

wat nog altyd deel van die Afrikaner se prinsipiële denke

was, het heftige verset uit Afrikanergeledere ontlok. So

maak Malherbe die opme r'ká.nge "Thanks to the pressure

brought to bear by the 'Afrikander' elffinent,the local

school committees were not swept away as the Bill had at

first intended •••.•• ,,3 Die uiteindelike gevolg was die

aanvaarding van 'n kompromi s-voorstel wat naas die instel-

ling van skoolrade, ook die beginsel van ouermedeseggen-

skap in die Kaapse onde r-wy s op I n stewige grondslag ge-

plaas het. Ouers of voogde kon nou self die drie tot sewe

skoolkommissielede vir periodes van drie jaar kies. Be-

halwe pligte soos algemene toesig oor skole, geboue en

terreine kon elke skoolkommissie leerkragte vir vakatures

by sy betrokke skool benoem, onderhewig aan die Depaxte-

1. Vgl. Cilliers, op. cit., pp. 132, 137; en Basson,
~q~t., pp. 262-263.

2. Vg~- V-an Wyk, op. cit., pp. 156-159; P.S. du Toit,
"Onderwys in Kaap.l.and" in J. Chr. Coetzee (red.),
Onderwys in Suid-Afrika, p. 82; en E.G. PelIs, 300
Years of Bducation in South Africa, p , 65. --

3. JllIalherbe,op. cit., p. 130.



193.

ment van Onderwys se finale goedkeuring.l

Die beginsel ten grondslag van die verkiesing

van die skoolrade was iets heel anders as in die geval

van die skoolkommissies. Hier was dit die stemgeregtigde

kiesers van die distrik wat twee derdes van die lede aan-·
2gewys het en die goewerneur wat die res benoem het. Van

hierdie rade is verwag om geleidelik verpligte onderwys

toe te pas.3 Volgens artikel 33 het skoolstigting onder

hulle en nie onder die ouers se skoolkommissies ressorteer

nie. Omdat die Kaapse regering nOTIfiaalwegnet die helfte

van die onkoste verbonde aan onderwys betaal het, het

skoolrade ook die reg ontvang om skoolgeld en ' n skoolbe-

lasting te hef. 4 Laasgenoemde belasting is vanaf 1909

deur Afdelingsrade en Munisipali tei te ingevorder.5 Die

beginsel dat ouers moet bydra tot die opvoeding van hulle

kinders, i s vir etlike j are daarna nog in Kaapland toege-

pas.

Na 1905 het die Afrikaner in die Suide sy skool-

stryd veral op die erkenning van die moedertaalbeginsel

toegespits. In die Noorde was die stryd soos deur Sargant

en Milner begin, 'n veelomvattender een want in hierdie

denasionali.seringspogings was daar baie min toegewings vir

beginsels soos ouermedeseggenskap, onderrig deur moeder-

taal en die Christelik-nasionale gedagte in die onderwysQ

~

1. Kpl., Ordonnansie nr. 35 van 1905, art. 41-47.
2. Ibid., art. Il.
3. Ibid., art. 60.
4. I bid., art • 39.
5. M.E. Martinius, A Sketch of the DeveloJ?IIlentof

Rural Education (bUro_pean) in the Cape Colony
(1652-1910), pp. 92-93; liIalherbe, OR' cit., p, 130.
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8. VRYE...'/__CmUSTELIK-NASIONALE SKOLE AS TEENVOETER VIR

NEUTRALE ENGELSE STAATSKOLE V.AN S.ARG.ANT-MILNER

Met hulle denasionaliserings- en verengelsings-

beleid het die Britse bewindhebbers soos IVIilneren Sar-

gant nie daarmee rekening gehou dat die draer en beskermer

van die Afrikaner se lewensbeskouing en ideale van die

vorige twee honderd en vyftig jaar die Afrikaner selfs in

hierdie krisisoomblikke kon beskerm nie. Die Christelik-

nasionale onderwysgedagte het die Afrikaner in die Noorde

dan ook in staat gestelom op 'n unieke wyse 'n eie onder-

wysstelsel, onafhanklik van die staat, te organiseer. Met

groter vasberadenheid as ooit te vore en met In splinter-

nuwe lewenskrag het die verarmde en verowerde Boerevolk

die stryd teen die neutrale, Engelse staatskole aangeknoop.

Talle C.N.O.-skole is tussen 1902 en 1907 opge-

rig en "waren de nieuwe, j orige, maar kerngezonde en veel-

belovende uitspruitsels van een oude stam, die gedurende

de oorlog wel was afgekapt, doch welks wortels diep doorge-

drongen waren in de harten van ons Afrikaanse Volk. "I In

teenstelling met die Engelse staatskole wat oor bykans on-

beperkte Britse steun en ingevoerde onderwysers beskik

het, het die C.N.O.-skole van private inisiatief en parti-

kuliere fondse (veral vanuit Nederland ontvang) asook van

agtergeblewe Hollandse leerkragte en eie opgeleide onder-

wysers gebruik gemaak.

Vir die behartiging van hierdie omvangryke taak

het verteenwoordigers van die drie Afrikaanse kerke en

v olksleiers oorgegaan tot die stigting van 'n "Algemene

Kommissie tot behartiging van 't Kristelik Nationaal

1. H. Visscher, "Het C.N. O. van 1903 tot 1907" in
V.V.0.0.Z.A.-G~denkboek2 1893-19189 p. 151.
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School-onderwijsll wat aan die begin van 1903 tot die

"Hoofdkomm.issie voor Christelik Nationaal Onderw'Ljs " her-

d . 1oop as , As sekretaris is H. Visscher, In skoolinspek-

teur uit die dae van die Suid-Afrikaanse Republiek, aange-

stel. Op die eerste vergadering van hierdie Hoofkomraissie

i s die reglement vir die beheer van die skole opgestel.

As uitgangspunt het gedien die beginsel dat dit die ouers

se taak is omvir hulle kinders se onderwys te sorg en te

betaal, en dat finansiële hulp slegs aan diegene wat dit

nie kon bekostig nie, verleen sou word. Van besondere be-

tekenis is dat elkeen van hierdie skole onder die eie be-

stuur van In skoolkommissie, gekies deur die ouers van die

skoolgaande kinders, geplaas is en dat die onde.rwys in 'n

Protestants-Christelike gees moes geskied. Die omvang van

die C.N. O.-organisasie het vinnig toegeneem en op een sta-

dLumwas daar byna 107000 leerlinge in hierdie skole en is

2J .ICM. te Boekhorst as inspekteur aangestel.

In die VaaJ.rivierkolonie was die aksie ten gun-

ste van C.N.O.-skole aanvanklik 'n gesamentlike en gekoor-

dineerde poging van die drie Afrikaanse kerke, die "Ver-

eniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Afri-

ka" (V.V.O.O.Z.A.) en die Het Volk-party. In die Oranje-

rivierkolonie het sowel die N.G. Kerk as die Gereformeer-

de Kerk C.N.O.-skole gestig. Die Gereformeerde Kerk het

1. M. Vaandrager, "De Oorsprong van de Kommissie voor
C.N.O. (Christelik Nationaal Onderwijs) ,Vrienden-
kringen' ." in V.V. O.O.Z.A.-Gedenkboek, 189)-1918,
pp. 149-150.

2. Vgl. Basson, op. cit., pp. 196-204.; J. Chr. Coetzee,
Onderwys in Transvaal, 1838-1937, pp. 95-971 J.J.
Pienaar, 1I0ntplooiing van C.N. O.-gedagte in Trans-
vaal en Standpunt en rol van Ned. Herv. of Geref.
Kerk in die verband (1902-1907) ti in Die Kerkbode,
21 Junie 1967, pp. 875-876; MaJ.herbe, op.-cIt.,
pp. 321-323; en Van der Schijf, op. cit., p. 226.
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veral by die Transvaalse C.N. O.-beweging aansluiting ge-

soek terwyl die N.G. Kerk vanaf Desember 1903 self tot

die stigting van Christelik-nasionale kerkskole oorgegaan

het.l Die stelsel van beheer oor die Vrystaatse C.N. 0.-

slco Le weerspieëlondubbelsinnig die belangrikheid van die

beginsel van ouermedeseggenskap vir die Afrikaner. Alhoe-

wel kerkrade hierdie skole opgerig, van toerusting voor-

sien en die finansies beheer het, is elke C.N.O.-skool on-

der die direkte beheer van In ouer-verkose skoolkmmnissie

geplaas.

Die groot sukses van die C.N.O.-skole en die be-

sieling wat daaruit gevloei het, was In kragtige wapen

waarmee die Afrikaner nie net homself van algehele verswel-

ging deur die Angel-Saksiese mag gered het nie, maar het

ook die Britse bewindhebbers tot toegewings gedwing.

Lor-d Selborne] die opvolger van Milner, en John

Adamson wat vanaf 1905 byna twintig j aar lank die Direk-

teur van Onderwys in Transvaal was? het besef dat hulle

iets moes doen om die C.N.O.-skole tot mnalgamasie met die

staatskole oor te haal. Hulle toegewings sou egter die

dringende vertoë van Afrikanerkant om staatstoelaes aan

selfstandige private skole soos byvoorbeeld C.N.O.-skole,

veronagsaam. Vir die Britse gesagvoerders was daar net

een ideaal, naamlik, 'n staatsbeheerde ondervzysstelsel

waarin al die onderwys begrepe is. Deur versigtige toege-

wings ten opsigte van plaaslike onderwysbestuur het Sel-

borne egter gehoop om die C.N.O.-skole vir aansluiting by

1. Vgl. N• ArrioLd , Die Christelik-Nasionale OnderyyYsbe-
weging _~.P.- Suid-Afrika gedurendLdie_::~~:d.J2erk 1907-
1920, pp. 31-37; en P.W. Bingle, Die Gereformeerde
Kerk en die Ong~rwys in Suid-Afrika 1859-19599 pp.
148-149.
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die staatsonderwysstelsel te wen.

In Desember 1905 het Selborne sy regulasies vir

Transvaall uitgevaardig waarin hy neergelê het dat advise-

rende skoolkommissies nou vir elke Transvaalse skool met

meer as dertig leerlinge ingestel kon word. Ouers het die
,

reg gehad om self hierdie kommissies te kies? maar met die

voorbehoud dat die Luitenant-goewerneur hulle finaal aan-

stel. Selborne het in die Vaalrivierkolonie ook advise-

rende skoolrade ingestel wat onder andere belas was met

adviserende toesig oor die optrede van die adviserende

skoolkommissies in gevalle van skorsing en aanstelling van

onderwysers. Een derde van die lede van hierdie skoolrade

is deur die goewerneur en die res deur die betrokke plaas-

like skoolkommissies aangewys.2

In werklikheid was die magte van. skoolkommissies

maar van In geringe aard. So was die vergunning aan die

skoolkommissies om in die geval van aanstellings van on-

derwysers In eie keuse te maak? onderworpe aan die bepa-

ling dat die keuse uit In lys van onderwysers soos vooraf

deur die Direkteur opgestel, gemaak moes word. By die kom-

missie se benoeming moes die betrokke skoolraad sy opmer-

kings voeg waarna die Direkteur dit vir goedkeuring oor-

weeg het. Alhoewel sodanige beno emings normaalweg deur

die Direkteur goedgekeur is, kon hy sonder opgaaf van

redes ' n skoolkommissie versoek om 'n ander keuse aan hom

voor te lê.

1. Tv1., Goewermentskennisgewing nr. llll van 28 Desem-
ber 1905. Vgl. ook Basson, op. cit., pp. 220-221,
229; Malherbe, op. cit., pp. 330-331; Van der Schijf,
op. cit., pp~ 235-238; en J. Chr. Coetzee? Onderwys
in Transvaal, 1838-1932, pp. 85-8~ vir 'n uiteenset-
ting en besprekings hiervan.

2. Vgl. Basson, op. cit., pp. 229-230; en Van der
Schijf, op. cij;o, p , 235.
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Die beginsel van moedertaal as onderwysmedium

het in Transvaal gedeeltelike erkenning verkryomdat dit

vir aanvangsonderwys aanbeveel is. Engels het egter nog

die belangrikste taal gebly g "Teachers shall be allowed

to use either the English or Dutch language as the medium

of instruction, so long as they m ak e themselves under-

stood to the children, provided that English shall be used

as the mediu~ as soon as the children are able to follow

the teacher's instruction in that language. A knowledge

of English, as prescribed for each Standard, shall be a

c ondi tion of promoti on from any St andard to a higher one~"

In die Oranjerivierkolonie waar die C.N.O.-:-ge-

dagte nie so sterk beslag gekry het voor die oorlog as in

Transvaal nie, het Selborne se Ordonnansie nr. 29 van

1905 vir hierdie kolonie baie minder toegewings bevat.

Die beginsel van ouermedeseggenskap is hier byvoorbeeld

heeltemal veronagsaam. Voorsiening is wel gemaale vir die

instelling van 'n "skoolkommissiell maar in wese was hier-

die "skoolkoIILrnissie"wat gekies is, nie veel meer as die

skoolrade van die ander provinsie nie. Dit was ook die

belastingbetalers en nie die ouers nie, wat die meerder-

heid van die lede van hierdie kommissies gekies het, ter-

wyl die regering die res aangewys het.2 Hierdie lcommis-

sies kon sub-kommissies (in ander provinsies skoolkommis-

sies genoem) vir dele van die distrik aanstel en enige van
, -

hulle magte, behalwe die in verband met die benoeming van

onderwysers, aan hierdie sub-kommissies delegeer.3 In die

1. Tvl'9 Goewermentskennisgewing nr. 1117 van 28 Desem-
ber 1905 art. 46 soos aangehaal deur Basson, op. cit.,
p. 230.

2. O.V. S., Ordonnansie nr. 29 van .1..2..Q2., art. 6.
3. Ibid., art. 34(6).
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geval van die aanstelling van ond er'wy se'rs moes die IIdis-

trik"-skoolkommissies die lys van beskikbare kandidate by

die Direkteur kry, daaruithulle keuse maak en deurstuur

vir die goedkeuring van die Direkteur en bekragtiging van

die goewerneur.l Selborne het dus nie aan die ouers in

die Oranje-Vrystaat die reg verleen om self die lede van

die plaaslike sub-kommissies te kies en In aandeel in die

aanstelling van onderwysers te hê nie. Ten opsigte van

godsdiensonderwys het Selborne in artikels 55-59 hoofsaak-

lik dieselfde bepalings as dié van 1903 neergelê.

Die Selborne-toegewings het geensins die C.N.O.-

ondersteuners tevrede gestel nie. Op die twee verteen-

woordigende C.N. O.-kongresse van Desember 1905 en Maart

1906 in die Transvaal was die beperktheid van ouerregte

een van die redes wat die meerderheid laat besluit het om ,

ten spyte van 'n ernstige geldskaarste, met C.N.O.-skole

2 'voort te gaan. Vir die doel is die hele stelsel van on-

derwysbeheer van die C.N. O.-skole op die 1906-kongres op-

Transvaal!! i s gestig met die bestuur in die hande van •n

hoofkommissie, distriks- en afdelingskommissies en takke

wat in elke veyk en distrik gestig moes word. Aan die hoof-

kommissies is pligte soos die beheer oor die geldsruce, ge-

reelde besoldiging van leerkragte en inspeksie opgedra

terwyl die plaaslike skoolkommissies van elke skool, wat

deur die ouers gekies is, vir die benoemings van die onder-

wysers verantwoordelik was. Die finale bekragtiging van

sodanige benoemings het by die distrikskommissies berus.

By dieselfde geleentheid is die grondslag van Christelik-

1. O.V. S.? Ordonnansie nr. 29 van 1905, art. 38.
2. Basson, op:-c:j_t., pp. 233-234-.
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nasionale onderwys soos volg omskrywe: "Onder Christe-

lijk onderwijs wordt verstaan~ onderwijs overeerucomstig

de H. Schrift, in overeenstemming met de belijdenisschrif-

ten der drie Hollandsche kerken. Onder Nationaal Onder-

wij s wordt v er-st aans onderwij s dat met het oog op de lei-

dingen Gods in de Geschiedenis van ons Volk, den Gods-

dienst, de taal en traditiën onzer vaderen in eere houdt
1en voortplant. "

Die stryd van die C.N.O.-skole om die nodige

finansiële hulp het egter al hoe moeiliker geword. In die
,

Vrystaat is verskeie van die skole reeds vanaf 1905 tot

amalgamasie met Selborne se staatskoolstelsel verplig.

Die C.N.O.-beweging het egter met sy stryd te:qVville van

die Afrikaner se beginsels voortgegaan tot daar aan die

begin van 1907 In nuwe wending gekom het toe selfregering

in die eertydse Boererepublieke ingest.el is. By die Boere-

volk het daar nuwe hoop gekom dat sy beginsels nou groter

erkenning on beskerming sou geniet.

9. NEUTRAL:8STAATSICOOLSTjiLSELSNET OUERM:Gm~SEGG3NSK.AJ?

OND:E:RDIE SMUTS-ElifHERTZOG':'lETTEIN DIE NOORDEIN_ ...._---
PERSPBJ:<:TIEFMETTHOMASMUIR SE SKOOLRAD:ZWETIN DIE

SUIDE

Onder die nuwe bedeling van verantwoordelike re-

gering het die Afrikanerparty, Het Volk, in die Transvaal-

se en die Orangia-Unie in die Vrystaatse verkiesings oor-

tuigende oorwinnings behaal. By die rasegte Afrikaner

het daar groot verwagtings opgevlam dat die beginsels

1. Soos aangehaal deur J. Chr. Coetzee, Die Gerefor-
meerde Beginsel .en die Onderwys in die Transvaal,
p. 29.
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waarvoor daar in die verlede so hard gestry is, nou ver-

wesenlik sou word. So het "De Vereeniging" dit op die

Transvaalse volksleiers se harte gedruk dat "onze poli tie-

ke, nationale, godsdienstige opvoedkundige zaligheid moet

op echt Afrikaansche lijnen worden uitgewerkt."l

In Transvaal is genl. Loui s Botha as :ti:erste

Minister en genl. J.C. Smuts as Koloniale Sekretaris en

Minister van Onderwys aangewys terwyl Abraham Fischer die

Eerste Minister en genl. J .B.lVI.Hertzog die Minister van

Justisie en Onderwys in die Vrystaat geword het. Die toe-

kenning van selfregering het egter op Smuts fn ander uit-

werking gehad as op Hertzog.

(a) Smut s se versoeningsbelei d_yesti_g_'n -q"eutrale

staatskoolstelsel met ouermedeseggenskap ten

koste~ die C.N.O.-stelsel in Transva~

In Transvaal het J.C. Smuts en Louis Botha, die

eertydse Boeregeneraals en kampvegters vir C.N. O.-skole,

nou van koers verander. In skrille kontras met die Afri-

kaner-nasionalisme het hulle 'n versoeningsbeleid probeer

toepas wat nie net hensoppers en "National Scouts" tot die

Afrikanergeledere wou toelaat nie, maar ook op toenadering

tussen Afrikaner en Engelsman asook die volledige aanvaar-

2ding van In imperiale verbintenis gemik was.

Vroeg.in 1907 het Smuts dit baie duidelik aan

die C.N.O.-ondersteunders gestel dat hy geen staatsteun

vir vrye, Christelik-nasionale skole sou bewillig nie.

1. De Vereeniging, "Ons Ministerie", 4 April 1907, p.2.
2. Vgl. S.B. Spies, "Heropbou en Unifikasie, 1902-

1910" in C.F.J. Muller (red.), Vyfho.£_derdJaar
Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p , 330; en Basson,
op. cit., pp. 236-237.
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,
Die C.N.O.-skole moes na sy stelsel van eenvormige staats-

onderwys waaronder alle JEngelssprekende en Afrikaansspre-

kende kinders ter}hlle van die opbou van een groot nasie
1

saam opgevoed kon word, oorkom. - Smuts slaag dan ook

daarin om die oorgrote meerderheid Afrikaners in Transvaal

te oortuig dat hy die verskillende standpunte wat tot die

C.N.O.- en Engelse staatsonderwysstelsel gelei het, in

een nasionale onderwysstelsel sou versoen.

Vir die 115 Transvaalse C.N. O.-skole met hulle

geldelike kwellings was daar geen ander keuse as om op die

beloftes van die eertydse stigterslid te vertrou en onder

die Smutswet van 1907 re'etdie goewermentskole saam te

smelt nie. Die Ondervvyswet nr. 25 is in Augustus 1907 son-

der 'n enkele teenstem deur die Transvaalse Wetgewende

Vergadering aanvaar en bly, na geringe wysigings tot in

21953 die geldende onderwyswet van Transvaal.

Smuts se onderwyswet het hoofsaaklik op Sel-

borne se onderwysbeleid voortgebou. Gevolglik was die

Kaaps-Britse invloed daarop oorheersend en het Smuts se

onderwysstelselook in breë trekke met Muir se stelsel van

staatsonderwys in Kaapland ooreengestem.3

Ter wille van sy holistiese idea8~ van 'n een-

heidsbewuste nasie het Smuts groot klem gelê op die be-

heer wat die staat deur middel van sy Minister van Onder-

onderwys aanvaar, want die onderwys was immers ter wille

wys en sterk sentrale Departement van Onderwys moes ui toe-

fen. Die staat moes die volle verantwoordelikheid vir die

1. Vgl. Pistorius, op. cit., pp. 323-325; en Van der
Schijf, op. cit., pp. 244-246.

2, A.K. Bot, Die on~J~~.§ling_YaI_l_Onderwys in Trap...,ê.::
vaal 1836-1951, p. 63.

3. Vgl. Basson, op. cit., p. 250; en Arnold, op. cit.,
pp. 55-57.
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van 'n maatskaplik-politiese doel in diens van die staat.

Volgens hierdie opvatting moes die staat die onderveys ten

volle finansieerl en was onderwysers staatsamptenare wat

volgens die voorskrifte van die staat, selfs ten opsigte

van die Christelike en nasionale beginsels, onderrig moes

gee. Ditalles het ook aan die staat die reg verleen om

verpligte skoolbesoek voor te skrywe.

Al het Smuts die uitgesproke desentralisasiebe-

leid van die vrye, private C.N.O.-skole onder direkte

ouerbeheer verwerp, het by tog die beginsel van medeseg-

genskap deur ouers in die beheer oor die staatskool erken.

Plaaslike beheer oor skole het Smuts, net soos Selborne,

onder skoolrade en skoolkommissies geplaas. Wanneer die

Smutsonderwyswet in hierdie verband met die Kaapse Skool-

radewet van 1905 vergelyk word, is daar talle opvallende

ooreenkomste wat daarop dui dat Smuts die Kaapse Skoolrade-

wet as grondslag vir sy stelsel van plaaslike beheer ge-

bruik het. Artikels 66 tot 72 van die Smutswet het by-

voorbeeld neergelê dat die vyf tot sewe skoolkommissie-

lede vir drie jaar deur ouers van skoolgaande kinders

woonagtig binne drie myl van die skooldistrik se grense,

verkies moes word. Ook het die medeseggenskap wat aan

hierdie skoolkommissies ten opsigte van die aanstellings

van onderwysers toegestaan is, beteken dat plaaslike kom-

missies in albei kolonies hulle eie keuse sonder inmenging

kon maak en via die skoolraad, wat eie opmerkings kon by-

voeg, aan die Direkteur van Onde rwy s vir finale goedkeu-

ring moes voorlê.

1. Smuts pas die beginsel van kostelose laer onderwys
konsekwent toe behalwe in die geval van ondersteun-
de plaasskole waar skoolgeld wel gehef kon word.
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Dieselfde beginsels het vir die verkiesing sowel

as vir die omskrywing van die magte en 'pligte van die

skoolrade in Transvaal en Kaapland gegeld.l Een derde van

die lede is in albei kolonies deur die staat aangestel

tervvyl die orige twee derdes in die geval van die Trans-

vaal deur die stemgeregtigdes vir die Provinsiale Raad of

Volksraad en in die geval van Kaa'pland deur die belasting-

betalers van die Munisipale of Afdelingsrade gekies is.

Die pligte wat baie ooreengestem het, het in albei gevalle

aanbevelings rwcende skoolstigting en opmerkings oor die

aanstelling en skorsing van ondervzysers ingesluit.2

In sy toegewings ten opsigte van onderrig deur

die moedertaal3 het Smuts van gelyke beregtiging aan die

twee landstale weggeskram. Trouens, Engels het verreweg

voorkeur geniet - 1 n beleid wat Muir in Kaapland ook toe-

gepas het ten spyte daarvan dat die 1882-bepaling aan

Kaaplandse skoolkommissies die reg verleen het om die on-

derrigmedium self te kies. Smuts se ondenvyswet het die

Afrikaanssprekende leerling slegs toegelaat om tot stan-

derd drie deur middel van sy moedertaal onderwys te ont-

vang. Hierna moes Engels die ondervzysrnedium vir alle leer-

linge wees en Hollands kon in hoogstens twee vWcke as voer-

taal gebruik word. Ook sou geen leerling na 'n hoër stan-

derd bevorder word indien hy nie oor voldoende kennis van

Engels beskik nie. Hierteenoor was die Engelssprekende

leerlinge se hele onderwys in hulle moedertaal, en alhoewel

alle leerlinge Hollands moes leer, kon ouers daarteen be-

1. Vgl. Tv1., Ordonnansie nr. 25 van 1907, art. 38-65;
en Kpl., 9rdonnansie nr. 35 van 1905, art. 7-55.

2. Vgl. Tv1., Ordonnansie nr. 25 van 1907, art. 57-63;
Kpl., Ordonnansie nr. 35 van 190~, art. 337 46, 47;
en Basson, 9~. ci1., pp. 263-265.

3. Tv1., Ordonnansie nr. 25 van 1907, art. 30-33.
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swaar aanteken. Van hierdie voertaalbepalings gee Pisto-

rius In raak op somrrrlngs "Elke kind ~ Hollands leer,

maar elke kind moet Engels leer. ,,1 Vir In nasionale begin-
,

sel wat die Afrikaner-nasionalisme bokant die van die

Britse wêreldryk sou bevorder, het Smuts nie kans gesien

nie.

Die idee dat godsdiensonder¥zys in staatskole

neutraal moet wees en dat daar vir 'n Christelike beginsel

wat op die hele ondervvys betrekking het, geen :plek in open-

bare skole is nie, spreek duidelik uit die Smutsonderwys-

wet. Vir Smuts het die algemene godsdienstige grondslag

vir staatskole daaruit bestaan dat elke skooldag met Skrif-

lesing en gebed moes begin en dat Bybelse geskiedeni.s so-

ver moontlik binne die eerste halfuur van elke skooldag

deur die onderw:ysers self onderrig moes word.2 Vanself-

sprekend was die inslui ting van die bepaling dat geen

kerkgenootskap se dogma of leer in die skole toegelaat sou

word nie. Vir die kinders van ouers wat teen godsdienson-

derw:ys beswaar gehad het, was daar die gebruiklike vrystel-

ling. As die ouers van In bepaalde skool hoofsaaklik nie-

Christene was, sou die bepalings ten opsigte van godsdiens-

onderwys ook nie toegepas word nie en voorsiening sou

Smuts se onderwyswet was vir baie 'n dankbare

slegs vir die minderheidsgroep getref word.

oplossing, maar vir ander 'n "droeve teleurstelling". W.

Klooster, wat as voorsitter van die V.V.O.O.Z.A. opgetree

het tydens die bespreking van die konseponder~Jswet van

Smuts, het die reaksie van hierdie onderw:ysersvereniging

soos volg eaamgevat s ",Niet ons ideaal, maar als over-

_______________________M
1. Pistorius9 oE. cit., p. 324.
2. Tv1., Ordo;nnansie nr. 25 van 1907, art. 34~
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gangswet een stap in goede richting.' Wij wilden meer

rechten voor de ouders, beter waarborgen voor de taal en

de geest van' tonderwij s en geen gratis onderwij s. ,,1

(b) HertzoJL_impleme~teer gel~ke t~alregte en ouer-

medeseggenskqQ in die reeds bestaande staat-

skoolstelsel van die Vrystaat

In die spoedige toekenning van selfbestuur aan

die Vrystaat en Transvaal het Hertzog, die invloedrykste

figuur in die Vrystaatse kabinet, geen morele verpligting

tot 'n imperiale toegeneentheid gesien nie. Nie 'n Brit-

se wêreldnasie nie, maar 'n Suid-Afrikaanse nasie saamge-

stel uitAfrikaner en Engelsman waarin elkeen sy kul ture-

le identiteit kon bewaar, was Hertzog se ideaal. Onderlin-

ge gelykwaal"digheid en w3dersydse agting van Boer en Brit

was vir hom die belangrikste boustene van so 'n nasie.

Toe alles vir die Afrikaner na 1902 skynbaar verlore was?

het genl. Hertzog tog kans gesien om een ding te redg sy

taal. In die taal het Hertzog ook die uitgangspunt vir

die handhawingstryd van die Afrikaner gesien. Verskans

agter sy tweestroombeleid het hy derhalwe 'n onverbidde-

like stryd om die konstitusionele erkenning en die toepas-

sing v.an die gelyke regte van Hollands (later Afrikaans)
.,.,.. 1 2naas .ónge s gevoer.

Hertzog het ook die stryd van die Afrikaner vir

die erkenning van die C.N.O.-beginsels geken. Hy het nie

1. W. Klooster? "Onze Vereniging van 31 Desember 1903
tot 24 April 1909" in V.V.O.O.Z.A.-Gedenkboek 1893-
1918, p , 31. .

2. Vgl. S.B. Spies, "Heropbou en Unifikasie, 1902-
191011 in C.F.J. Muller (red.), Vxfhonder.:.dJaB2:
Suid-Afrikaanse Geskiedenis, p. 330, en P.J.
Nienaber, "Genl. Hertzog en ons Taalstryd" in
Hertzog-Annale, Junie 1952, pp. 22-23.



207

net as voorsitter van sommige van die protesvergaderings

opgetree niel, maar was ook in gedurige kontak met ds.

Willem Postma (dr. O'Kulis) wat in 1905 na Bloemfontein

gekom het en die groot kempvegter vir die C.N.O.-gedagte

en die siel van die Taalbeweging in die Vrystaat geword
2het. Hertzog het egter te doen gehad met 'n tradisie

van neutrale staatskole wat reeds in die Republikeinse

dae onder Brebner gevestig het en na 1902 kragtig deur

die Engelse Direkteurs uitgebou is. Ook die Direkteur

van Onderwys, Hugh Gunn, en verskeie inspekteurs van sko-

le wat nog deur die Britse bewindhebbers aangestel is en

wat Hertzog verplig was om te gebruik, het vierkantig by

die Kaap-Britse neutrale staatskoolgedagte gestaan.3

Maar ten spyte hiervan het Hertzog op 26 Junie 1908 sy

omstrede Viet nr. 35 aan die Vrystaatse 'WetgewendeVerga-

dering voorgedra waarmee hy 'n belangrike deurbraak ge-

maak het vir die erkenning van sommige van die grondslae

van die Afrikaner se opvoedingsfilosofie in die staat-

skoolstelsel. Volgens sy eie verduideliking van hierdie

Onderwyswet aan die Volksraad het hy baie klousules van

die Smutswet byna woordeliks oorgeneem, maar "terzelfder-

tijd moest hij zeggen, dat er grote beginselen in de wet

waren, welke hij niet kon aannemen, en dus had hij ande-

ren neergelegd in het wetsontwerp nu voor het Huis, welke

1. Vgl. die "Griewe-kongresl1, Desember 1904 te Brand-
fort en die reeks kongresse gedurende 1905 in
Bloemfontein.

2. P.J. Nienaber? "Dr. O'Kulis en die Onderwyswet;
Invloed op genl. Hertzog" in Hertzog-~1l.ale,
Junie 1952, pp. 205-209.

3. Vgl. M.C.}'~.van Schoor? "Die toepassing en ont-
vangs van die Vrystaatse Ondar'wyswet van 190811

in Hertzog-Annale, Februarie, 1953, pp. 23-25;
en P.J. Nienaber, "Genl. Hertzog se Onderwy swet "
in HertzqK-Annale, Junie, 1952, p. 101.



se taal in zulke school te handhaven, ...... Daarna het

2"n'-0.

volgens zijn opinie veel meer overeerucomstig waren met de

b h ft b 1 h t 1 d ,,1e oe en en e angen van e an ••••••

Allereers het Hertzog die gelyke behandeling

van die twee landstale verpligtend g emaak e "De hoofdon-

derwijzer van elke lagere of middelbare openbare school

zal verplicht zijn zoveel mogelik voorziening te maken

voor en de geli jke behandeling van de Engelse en Holland-

hy die belangrike beginsel Van onderrig deur middel van

die moedertaal volledig omskrywe. Hollands en Engels is

tot gelykwaardige onderrigmediums verklaar waarna bepaal

i s dat "elke kind tot en met standerd IV in elk onderwerp

onderwezen worden door middel van de taal die het best

door zulk kind gesproken en begrepen wordt, als het me-

do dOO lk k i d ,,3lUffivan on erW1JS voor zu ln, •••••• Die tweede

t aal sou geleidelik en oordeelkundig ingevoer moes word.

Vanaf standerd IV sou alle leerlinge onderrig in beide

Hollands en Engels as vak ontvang, behoudende sekere ge-

valle van vrystelling. Na standerd IV4 is die moedertaal-

beginsel slegs gedeeltelik toegepas want nou moes helfte

van die gewone vclrke deur medium Hollands en helfte deur

medium Engels onderrig ~ord. Die keuse van die medium

vir betrokke v akk e is aan die skoolkommissies oorgelaat. 5

1. Het Parlement van de Oranj e Rivier Kolonie,
Debatten, 26 Junie 1908.

2. O.V.S., Ordonnansie nr. 35 van 1908, art. 14.
3. Ibid., art. 15Cl).
4. Volgens Hertzog het 85% van die kinders die staat-

skole aan die einde van standerd V verlaat. Vgl.
J.B.I:I.Hertzog, i,Onze Moedertaal en Haar ',vaarde"
in Hertzog-pnnale? Junie 19529 p. 57.

5. O.V.S., Ordonnansie nr. 35 van 1908, art. 15-16.
Vgl. ook S.J. Hofmeyr, Die rol wat J .B.NI. Hertzog
ges.Qeel het in die Skoolwet van 190§ en die re......
perkussies van dte wet met spesiale ver~si~pa
die Taalmedium-vraagstuk in die Oranje Rivier
Koloni~, pp. 27-30.
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'n Ander baie belangrike beginsel waaraan Hert-

zog erkenning verleen het, was dat plaaslike onderwysbe-

heer van die ouers moes uitgaan. In ooreenstemming met

die gebruik in Kaapland en Transvaal, het artikel 33 van

Die Hertzogonderwyswet elke laer en middelbare skoolonder

die toesig van 'n skoolkommissie van vyf tot sewe lede,

gekies vir drie jaar, geplaas. Vir die eerste k eer sou

dit in die Vrystaat net ouers van skoolgaande kinders wees

wat skoolkommissies kies. Hertzog het egter die beginsel

van ouermedeseggenskap 'n stappie verder gevoer as waartoe

Smuts en Iv1uirbereid waas In die verkiesing van skool-

raadslede moes vyf van die nege lede deur die betrokke

1skoolkommissies uit eie geledere aangewys wordo Hierdeur

is 'n nuwe betekenis aan skoolrade gegee? naamlik dat dit

in die eerste plek 'n koordinerende liggaam van ouermede-

seggenskap in 'n distrik is. Waar l'iluiren Smuts die klem

op die gesag van die sentrale regering met sy Onderwysde-

partement geplaas het, wou Hertzog die ouermedeseggenskap

in die Vrystaat beklemtoon. Ds. W. Postma, wat gedurende

hierdie tyd in noue voeling met Hertzog was, skrywe op 8

Januari e 1908 in sy dagboek dat "hi j (Hertzog) zegt de

meeste macht in handen van schoolbestuur te willen geven,

zelfs de keuze van onderwijzers en schorsing op zekere

gronden.,,2

Ten opsigte van godsdiensonderwys in die open-

bare skole het Hertzog min of meer dieselfde "neutrale"

Bybelgeskiedenis as die buurkolonies voorgeskrywe, met die

verskil dat hy bereid was om dogmatiese onderwys op die

1. O.V.S., Ordonnansie nr. 35 van 1908, art. 59.
2. W. Postma, soos aangehaal deur P.J. Ná en aber , "Dr.

O'Ku1is en die Onderwyswet; invloed op genl. Hert-
zog" in Hertzog-Annale, Junie 19529 p , 207.
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platteland toe te laat indien die ouers daaroor eens was.

Nog Smuts nog Muir was tot so 'n toegewing bereid.

Ander belangrike beginsels van die Hertzogwet

wat in Afrikanerkringe byval gevind het, was dat private

skole staatsondersteuning kon ontvang mits hulle aan se-

kere voorwaardes voldoen het en dat "elk een die kon , en

die daartoe in staat was zou betalen voor dat wat hij ont-

ving van de staat, n aam eLf.k de opvoeding van zijn kind, en

dat slechts die personen die niet konden betalen geholpen

en ondersteund zouden worden door de staat, •••••• ill In

die Transvaal het Smuts die onderwys in laer skole gratis

gemaak en konsekwent geweier om aan private skole staat-

steun te verleen.2

]\~hoewel Hertzog se ondervvysstelsel nie die vol-

le C.N.O.-ideaal was nie, het dit in 'n groot mate aan die

begeertes van die Afrikaners voldoen.3 Daar is besef dat

onder die omstandighede niks meer verwag kon word nie en

dat die Vrystaatse staatskoolstelsel na 1908 immers 'n po-

ging was om van die Afrikaner se Christelike en nasionale

beginsels in 'n staatskoolstelsel op te neem. Hertzog het

'n eerlike poging aangewend om die botsende magte -ten

grondslag van die Afrikaner se C.N.O.-gedagte en die En-

gelsman se Engelse, neutrale staatskoolgedagte? nader na

mekaar te bringc

Met die aanvaarding van die Smutswet in Trans-

vaal? die Hertzogwet in die Vrystaat en die Skoolradewet

in Kaapland, is 'n staatskoolstelsel met erkenning van

ouermedeseggenskap in Suid-Afrika finaal gevestig. Die

1. Wetgevende Raad), Oranje Rivier Kolonie, Debatten,
12 Augustus 190~.

2. Basson, op. cit., p. 261.
3. Arnold, op. ëit., pp. 53-55.
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C.N.O.-skoolstelsel het verdwyn, maar nie die C.N.O.-ge-

dagte nie. As onafskeidbare deel van die Afrikaner se

lewensbeskouing het dit tot op die huidige dag bly voort-

lewe en bly pleitvir Christelike onderwys wat op die

Godgegewe roeping, welsyn en tradisie van die eie volk

ingest,el is.

10. NEUTR.ALESTAATSTÁOOL§TELSELSONDEROUEilllIEDESEGGEN-

SKAE NATAL

Naas die neutrale staatskoolstelsel van die Kaap-

kolonie, Vrystaat en Transvaal waarin ouermedeseggenskap

teen 1910 'n stewige plek verower het, het Natal in die

rigting van 'n neutrale staatskoolstelsel onder gesentra-

liseerde staatsbeheer beweeg waarin ouermedeseggenskap

veronagsamn is. Van 'n stryd deur die Afrikaner te¥wille

van die C.N.O.-gedagte gedurende die 19de eeu in Natal is

daar ook nie sprake nie. Trouens, daarvoor was Natal na

die anneksasie in 1845 te oorwegend Engels.

Gedurende die beginjare van Natal se onderwys-

stelselonder Britse bewind was daar wel geleentheid vir

plaaslike onderwysbestuur. Dithet bestaan uit skoolkom-

missies wat egter uit die staanspoor swak georganiseer is.

Die hoofrede vir die bestaan van hierdie skoolkommissies

i s gesoek in die hulp wat ditten opsigte van die plaas-

like organi sasie en geldinsameling verbonde aan st aatson-

dersteunde skole kon verleen. So is daar in 1858 aanbe-

veel dat skoolkommissies vir staatsondersteunde skole jaar-

liks gekies kon word deur persone wat minstens R2 tot die

plaaslike onderwysfonds bygedra het. Vir elke addi sionele

R4 kon persone nog 'n stem, tot fn mak stmumvan vyf, by-
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kOOp~l Gewone staatskole wat in Natal altyd naas die

staatsondersteunde skole en private skole bly bestaan

het, het egter baie gou onder die direkte beheer van die

staat ressorteer en sonder die bestaan van plaaslike be-

stuursliggame gefunksioneer. Dr. R.J. Mann wat in 1859

as eerste Superintendent van Onderwys in Natal aangestel

is, het nie juis die skoolkommissiestelsel aangemoedig

nie. Plaaslike onderwysbesture was volgens hom nie 'n

noodsaa1clikheid vir 'n suksesvolle ondervvysstelsel nie,

maar die krag van een sentrale beheerliggaam en een direk-

te hoof het hy as van deurslaggewende aard beskou. Sen-

trali sasie was sy ideaal. \Vaar skoolkommi ssies wel be-

staan het, moes hulle slegs algemene toesigpligte hê en

die bevele van die sentrale beheerligga~l met sy uitvoe-

d h fOt 2ren e 00 Ul voer.

Volgens Steenkamp was daar geen vaste reël vir

die verkiesing van skoolkommissies nie,3 Behalwe dat ver-

skeie kommissies deur diegene wat tot die onderwysfonds

van 'n skool bygedra het, gekies is, is ander skoolkommis-

sies direk deur die Superintendent aangestel.

Die bestaan van 'n skoolkommissie was egter nie

'n absolute vereiste vir die uitbetaling van die staats-

toelae aan 'n staatsondersteunde skool nie. In 1865 het

byvoorbeeld slegs 24 van die 42 staatsondersteunde skole

oor skoolkommissies beskik waarvan 17 gedurende die jaar

1. Vgl. Malherbe, op. ci t.? pp. 185, 187-188; en
L. S. Steenkamp 9 Onderwys vir Blankes in Natal
1824-19407 pp. 77-78. Die bedoeling was dat
hierdie skoolkommissies welonderwysers kon
aanstel en skors.

2. Steenkamp7 op. cit., p. 91.
3. Ibid., pp. 109-110.
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1vergadering gehou het. In baie gevalle is die reëlings

van 'n skool eenvoudig in die hande van die onderwyser wat

onder die kontrole van die Superintendent gestaan het, ge-

laat. In werklikheid is die staatstoelaag aan enige open-

bare liggaam of indiwidu wat skole volgens die voorskrifte

van die staat gestig het, betaal. In die praktyk was die

beheer oor die onderwys derhalwe meestal in die hande van

die Superintendent wat op sy beurt slegs aan die goewer-

neur verantwoording verskuldig was.

Die Christelike en nasionale beginsels wat in

die staats- asook die staatsondersteunde skole toegepas

is, was volgens die Angel-Saksiese tradisie. j:!:ngelsis

as onderrigmedium neergelê, die godsdiensonderwys moes

geen dogma-onderrig behels nie, die Bybel is net in En-

gels gelees en geen kind moes gedwing word om die Bybel-

klasse by te woon nie. Die enigste skole waarin Hollands

nog tn bietjie aanda~ ontvang het, was in die rondgaande

skole, maar ook hier het Manu sy verengelsingsbeleid begin

toepas en sodanige onderwys na 1864 vinnig in die hande

van Engelse onderwysers geplaas. Toe Hollands uiteindelik
,

ook uit hierdie skole geweer is 9 het die taal heeltemal

van die toneel verdwyn.2

Die volgende stap op die pad van doelgerigte

sentralisasie van die Natalse onderwys was die aanname van

die Onderwyswette nrs. 15 en 16 van 1877. Daarin was by-

voorbeeld geen voorsiening vir die stigting van skoolkom-

missies of skoolrade nie. Die enkele skoolkommissies wat

1. Vgl. B.R. Buys? "Onderwys in N a.taL il in J. Chr.
Coetzee (red.) Onderwys in Suid-Afrika, p. 231;
Steenkamp, op. cit., p. 1109 en Malherbe,
op. cit., pp. 185-186.

2. Vgl. Buys, op. cit., pp. 234-235; en Steenkamp,
oj2. cit., p. 112.
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nog bly voortbestaan het, het volgens die Superintendent

se rapport van 18801 niks meer gedoen as om die finansiële

toelaes van die staat namens die betrokke skool in ont-

vangs te neem nie. Die beheer oor die staats- en staats-

ondersteunde skole is in 1877 direk in die hande van 'n

Raad van Onderwys, bestaande uit tien lede, geplaas. Die

Superintendent-Inspekteur, deur die Luitenant-Goewerneur

aangestel, sou die uitvoerende amptenaar van hierdie Raad

wees.2

Die ondervvysvvette van 1877 het nog gr ot.er'klem

op die verbreiding van die Engelse gees en invloed gelê.

Volgens die voorskrifte moes die hoofde van die belangrik-

ste skole vanuit Engeland kom3 - "n opsetlike verbri t-

sings- en denasionaliseringsbeleid.

Kenmerkend van Natal se verengelsde onderwys-

stelsel was die verskeidenheid van skole soos staatskole,

staatsondersteunde skole en private skole wat naas mekaar

bestaan het. Sommige van die private skole het later tot

besondere prestige-skole ontwikkel wat dikwels aan een of

ander Engelse kerkgenootskap verbonde was en waarin die

b eská.kbaar st elLi.ng van hoofdelike toelaes aan plaasskool-

onderwysers het ook hierdie soort onderwys baie gewild in

~atal geword. In al hierdie skole is die beginsels waar-

voor die Calvinistiese Afrikaner Ln di.e Kaapkolonie, Vry-

staat en Transvaal 'n stryd gevoer het, geheel en al ver-

1. Vgl. Malherbe, .9l2.!. eit., p. 188.

2. Vgl. Buys, op. cit., pp. 237-238? Malherbe, op. cit.,
pp. 194-195; en Mc.Kerron, op. ei!., p. 47.

3. Buys, 0]. cit., p. 241.
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1
onagsaam. Die geringe toegewings ~en opsigte van die on-

derrig van Hollands in 1889 het slegs daartoe gelei dat

enkele ondervvysers wat Hollands en Engels magtig was, in

In paar skole aangest-el is.

Die beginsel van gesentraliseerde staatsbeheer

oor die onderwys en die veronagsaming van ouermedeseggen-

skap het in Natal sy finale beslag gekry toe hierdie kolo-

nie in 1893 verantwoordelike best-uur verkry het. Onmiddel-

lik hierna is die Raad van Onderwys ontbind en is die on-

derwys onder In Mini ster van Ondervvys van die Wetgewende

Raad geplaas. \Vet nr. 5 van 1894 het In Departement van

Onderwys in die lewe geroep met die Superintendent van On-

derwys as die hoof-uitvoerende amptenaar. Onderworpe aan

die goedkeuring van die Minister van Onderwys is hy vir

die aanstelling en bevordering van onderwysers asook vir

die algemene organisasie, begrotings en finansiële sake

2van die onderwys verantwoordelik gehou. Onder 'hierdie

sterk gesentraliseerde staatsbeheer het plaaslike onder-

wysbestuur vir alle praktiese redes opgehou om te bestaan.

Nêrens in Suid-Afrika is die beginsel van ouermedeseggen-

skap so veronagsaam soos in Natal nie. Nie net die begin-

sel dat ouers hulle eie verteenwoordigers (skoolkommissies)

moet kies nie, maar ook die algemene beginsel van plaas-

like onderwysbestuur ten opsigte van staatskole is geheel

en al negeer. Saam hiermee sou die staatsondersteunde

slco.I.e ook geleidelik van die toneel verdwyn ~ "The weak-

ness of the local machinery of control peculiar to Natal

1. Die Skoolregulasies van 1883 het selfs bepaal dat
die gebed van die onderwyser vooraf deur die Raad
van Onderwys goedgekeur word. Vgl. Buys, op. cit.,
p. 240.

2. Vgl. Nlalherbe, op. ci t., pp. 207-2099 en Buys,
~ cit., pp. 245-24-6.
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was responsible for the failure of the Aided Schools. The

Government Schools, being stronger financially, out-

stripped the Aided institutions. III

Na die Tweede Vryheidsoorlog is daar in aanslui-

ting met die C.N. O. -beweging van die buurkolonies ook

C.N.O.-skole in die paar Natalse distrikte gestig waar

daar sterk Afrikaner-gemeenskappe was. Die toegewings

wat van staatsweë hierop gevolg het, vvasmaar gering en

hoofsaaklik tot enkele t aalkonsessi es ten opsigte van Hol-

lands in die Boeredistrikte soos Vryheid en Utrecht be-

perk. Ook die instelling van adviserende skoolkommissies

in 19099 gekies deur die ouers en onder die voorsitterskap

vandie burgemeester, het geen ouermedeseggenskap beteken

nie en was derhalwe geen toegewing aan die Afrikaner ni e;

die enigste funksie wat hierdie kommissies kon verrig, was

om die Direkteur oor sommige plaaslike aangeleenthede

waarby die aanstelling van onderwysers uitgesluit was, te

adviseer.

In Natal was daaT voor Uniewording nie sprake

van 'n vergelyk tussen die botsende Afrikaner- en Angel-

Saksiese magte nie. Na 1910 sou Natal op hierdie inge-

slane weg van 'n neutrale staatskoolstelsel sonder ouer-

medeaeggenskap voortgaan en die provinsie met die mees

gesentrali seerde staatsbeheerde ondervvysstelsel in Suid-

Afrika word.

Met die totstandkoming van die Unie in 1910 was

die neutrale staatskoolstelsel reeds in al vier provin-

sies gevestig. Teenoor Natal met sy miskenning van ouer-

medeseggenskap en moeder-t aaï.onder-wys het die Vrystaat,

1. Malherbe, .2.l2.!._,cit., p , 213.
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Transvaal en Kaapprovinsie gestaan waar ouermedeseggen-

sk8~ naas staatsbeheer in die onderwysstelsels erkenning

ontvang het. Danksy Hertzog het die Vrystaatse staatsko-

le die meeste toegewings aan die Afrikaner gemaak, maar

die wordingsgeskiedenis van die Afrikaner het aan hom ook

'n sterker ideaal van Christelik-nasionale onderwys gegee

wat na 1910 'n al hoe belangriker rigsnoer in die Suid-

Afrikaanse onderwys geword het.

11. SINTES::~TEN OPSIGTE V AN DIE STRYD OM DIE SKOOL EN

DIE C.N. O.-BEGINSELS IN DIE VIER GEWESTELIKE OOR-

DE OmuIDDELLIK VOOR lJND~WORDING

Dit is van besondere betelcenis dat, te midde van

sterk strominge en botsende denkrigtings, hier op Afrikaan-

se bodem aaam met die wording van 'n Afrikanervolk en 'n

Afrikaanse taal, ook 'n eie Afrikaneropvoedingsfilosofie

ontstaan het.

Die geboorte van hierdie eie opvoedingsideaal

kan teruggevoer wor d na die vroegste huisondervvys van die

V.O.C.-dae soos dit veralop die afgeleë boereplase met

behulp van boereskoolmeesters waargeneem is. Dit was on-

derwys gereël deur 'n volk wat, ten spyte van losser

staatkundige verhoudinge met die Kaapse bewind, altyd ten

nouste aan die Calvinistiese leer gebonde gebly het deur

hulle gehegtheid aan die Bybel, die drie belydenisskrifte

en die liturgiese formuliere. Uit hierdie Calvinistiese

neerslag het die huisonderwys reeds op daardie vroeë sta-

dium sy grondslae gekies wat ook die grondslae geword het

waaruit die Afrikaner geleidelik 'n eie opvoedingsfiloso-

fie ontwikkel het.

Kenmerkende beginsels van hierdie huisonderwys
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was dat die ouers self die boereskoolmeesters in diens

geneem het, dat die ouers hierdie onderwysgeleenthede son-

der finansiële hulp van buite self voorsien het en dat die

ouers self volle beheer oor dié onderwys gehad het. Dit

was In soort onderwysbeheer wat nie net by die Afrilcaner

se Calvinistiese trekke van vryheidsliefde en selfstandig-

heidsdrang aangesluit het nie, maar ook in die diens van

In veel groter beginsel gestaan het. Dit het die ouer in

staat gestelom sy doopbelofte wat op hom as Calvinis In

persoonlike verantwoordelikheid teenoor God vir die in-

slag van die opvoeding van sy kinders gelê het, na te kom.

Die 'belangrikste beginsel ten grondslag van die

huisonderwys was in sy hoofdoelopgesluit. Dit was onder-

wys wat op kerklidmaatskap toegespi ts was, wat die kind

die Bybel wou leer lees en verstaan, wat die kind wou help

om die belydenisskrifte waarin die wesenselemente van die

Calvinisme tydens die Dordtse Sinode (1618-1619) byeenge-

bring is, te verstaan en as sy eie te aanvaar. Dit was

die oordra van die gedagte van In praktiese Christenskap

en In konsekwente Christenskap wat vir elke oomblik en el-

ke uiting van die lewe bedoel is. Hierdie eenvoudige en

in baie opsigte gebrekkige onderwys wou nie 'n stel ideale

nie? maar 'n manier van lewe verkondig - met God? in God

en vir Sy werkplan op aarde. Die alles omvattende en be-

palende beginsel van hierdie huisondervzys was derhalwe

niks anders as 'n Christelike beginsel nie.

Maar die nasionale beginsel was ook In belang-

rike grondslag van die huisonderwys. Van geslag tot ge-

slag het dit die liefde vir 'n eie godsdiens, eie vryheid?

eie bodem en eie taal oorgedra. Dit was egter I n opvoe-

ding wat Gods wil bo alle menslike of volkswil gestel het,
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wat gehoorsaamheid aan God bo gehoorsaamheid aan eie of

enige ander vreemde wil geëi s het en Gods eer bo alles en

almal gesoek het - kortom? In Christelik-nasionale op-

voeding; en die oordrag van hierdie beginsels moes geskied

deur middel van die taal wat die kinders aan moedersknie

geleer het g hul moedertaal en die taal van hul hart. So

het die Calvinisties georiënteerde hUisonderwyser, gerug-

steun deur die gees en rigting van die ou Kaapse gerefor-

meerde staatskole? daartoe aanleiding gegee dat die Afri-

kaner die beginsels van Christelik-nasionale onderwys vir

hom as opvoedingsideaal gekies het.

Onderwys deur ouers en deur private inisiatief

het gedurende die 19de eeu In hoogtepunt bereik toe dit

saam met die Voortrekkers na die Noorde gegaan het en

uiteindelik op kragtige wyse oor gans Suid-Afrika versprei

het. In die Kaapkolonie en op enkele plekke in Natal was

di t die onderwys waarmee baie Afrikaners hulle teen ver-

britsing moes beskerm, tervzyl dit in die jong en ongetem-

de Boererepublieke, Transvaal en Vrystaat, die hoofdraer

vandie blanke en C alvini stiese beskawing na die afgeleë

plase geword het.

Die ontplooiing en implementering van die

C.N.O.- gedagte het egter met groot probleme en botsende

magte te doen gekry. Weliswaar was daar tot voor Uniewor-

ding 'n heftige stryd om die skool waarin ditveral oor

die vraag wie die onderwys moes beheer, en oor die Chris-

telike, nasionale en moedertaalbeginsels gegaan het. Dit

is betekenisvol dat die Afrikaner noolt die stryd net ter

wille van die beginsels ten grondslag van onderwysbeheer

aangeknoop het nie, maar altyd in die eerste plek te~ille

van die Christelike en nasionale grondslae waarbyook
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inbegrepe is die onderrig deur die moedertaal. Seggenskap

in die beheer van die ondervvys wou hy slegs hê om in staat

te wees om hierdie beginsels te beveilig.

Die sterk klem wat die Afrikaner in sy opvoe-

dingsideaal op ouerreg laat val het, beteken nie noodwen-

dig dat hy alle staat.sgesag oor die onderwys prinsipieel

verwerp het nie. Dat die staat 'n verantwoordelikheid ten

opsigte van die onderwys het 7 is immers 'n gereformeerde

beginsel so oud soos die Dordtse Sinode (1618). Teen die
,

toepassing van die beginsel in die gereformeerde staatsko-

le van die V.O.C.-dae het die Afrikaner dan ook geen be-

swaar gehad nie. Selfs die verontags~aing van die begin-

sel van ouermedeseggeskap in die beheer van hierdie skole

het geen noemenswaardige besware uitgelok nie, want in

hoofsaclc het hierdie staatsonder~zys dieselfde Christelik-

nasionale ond erwy sgedagt e as die huisonderwys ten grond-

slag gehad. As die V. o. C. -bewind genoeg van die gerefor-

meerde staatskole beskikbaar gestel het, sou die omvang

van die hui sonderwys sekerlik kleiner gewees het. Di s

veral treffend hoe georganiseerde onderwys gedurende die

wordingsjare van die twee Boererepublieke volledig staats-

onderwys geword het. Hier het die Boereleiers tog die ge-

leentheid gehad om ouerverantwoordelikheid en ouerregte

soos in die gewilde stelsel van huisonderwys beliggaam, op

hulle eie staatsonderwysstelsels oor te dra, maar hulle

het dit aanvanklik nie gedoen nie.

Staatsonderwys gefundeer op die beginsel van

staatsondersteunde onderwys, het ook vir die Afrikaner

wat daaraan geglo het dat ouers self 'n finansiële ver-

antwoordelikheid teenoor die opvoeding van hulle kinders

moes dra, baie aanneemlik gelyk. So het die toepassing
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van hierdie beginsel deur Rose-Innes en Langham Dale by-

valgevind totdat ditgeblyk het dat di e Britse bewind

doelbewus die Christelik-nasionale beginsel daaruit ge-

weer het. Toe die Boererepublieke hulle eie stelsels van

onderwys moes ontwikkel, is dit opvallend hoe vryelik

daar van die beginsel van staatsondersteunde onderwys ge-

bruik gemaak is. In die Vrystaat het die Volksraad en

Brebner hulle staatskole op hierdie beginsel gefundeer; in

Transvaal het Burgers daarmee begin, waarna S.J. du Toit

en Mansvelt dit as een van die hoeksten e van hulle C.N.O.-

stelsel gebruik het.

Die Afrikaner was met sy C.N.O.-gedagte egter

by tye in 'n hewige stryd teen die staatskole van die An-

gel-Saksiese magte gewikkel. In die regeringskole van

Somerset, Sargant-Y[ilner en lvIuir het die staat b;yvoorbeeld

nie net alle finansïêle verantwoordelikheid aanvaar met

gevolglike uitskakeling van ouerverantwoordelikheid en

-reg nie? maar is daar op 'n algehele opheffing van die

Christelike en nasionale beginsels wat met die ouers se

lewens- en wêreldbeskouing ooreenstem, asook op die veron-

agsaming van moedertaalonderrig, gekonsentreer. Onder

hierdie omstandighede het die verwerping van sy C.N.O.-be-

ginsels vir die Afrikaner sinoniem geword met In sterk ge-

sentraliseerde staatsbeheerde onderwysstelsel met 'n maat-

skaplik-politiese doel. Geen wonder dat een van sy sterk-

ste eise vir 'n vergelyk met die staatskole van Sargant-

Milner en Muir die erkenning van ouermedeseggenskap oor

die skool was nie. Met die Skoolradewet van die Kaapkolo-

nie, die Hertzogwet van die Vrystaat en die Smutswet van

die Transvaa~ verkry die Afrikanerouer net voor Uniewording

uiteindelik sekere regte ten opsigte van medeseggenskap
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oor staatskole waarna die staatskoolstelsel waarin die be-

ginsel van medeseggenskap erken word, in al die geweste-

like oorde vestig behalwe in Natal wat voortgegaan het om

al die beheer in die staat te sentraliseer. Op hierdie

stadium was die beginsel dat ouers 'n gedeelte van die

koste verbonde aan hulle kinders se opvoeding self moes

dra? egter nog slegs in die Vrystaat en Kaapland van toe-

passing.

Die klemverskuiwing vanaf die tradisionele kerk-

like doel van ond er'wys na 'n sekulêre soos deur De Mist in

1804 begin, het nie net kerklike beheer ten gunste van wê-

reldlike outoriteit verminder nie? maar ook die vraag laat

ontstaan of die Christelike beginselop sekulêre onderwys

van toepassing kan wees. In sy soeke na "n antwoord op

die neutrale staatskoolgedagte was dit egter duidelik dat

die Calvinistiese Afrikaner nie maklik die Christelike be-

ginsel sou prysgee nie. 'n Beleid van neutrale staatson-

derwys soos deur die Engelse in die Kaapkolonie, Brebner

in die Vrystaat en Burgers in Transvaal toegepas? het by-

voorbeeld die voortbestaan van huis- en plaasskole met

hulle Christelik-nasionale inslag sterk gestimuleer. Maar

die Calvinistiese Afrikaner het ook die begrip van die

Christelike beginsel sodanig uitgebrei dat dit as bepalen-

de faktor vir alle sekulêre en staatsonderV'lYs moes geld.

S.J. du Toit se bepaling dat burgerlike onderV'lYsin 'n

Christelilee gees moes geskied en Mansvelt se onomwonde om-

skrywing dat die onderrig van alle leervwcke volgens 'n

Prot.estants-ChristelikE:) gees moes geskied, getuig van die

koers van die Afrikaner se opvoedingsideaal net voor die

Tweede Vryheidsoorlog. So kragtig het die C.N.O.-gedagte

in die harte van die Afrikaner gewerk dat dit aan die be-
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gin van die twintigste eeu in staat was om die oorwonne

Boerevolk in 'n C.N.O.-beweging met C.N.O.-skole te mo-

biliseer te~ille van sy stryd om sy eie opvoedingsidea-

le. .Alhoewel die absorbering van die C.N.O.-skole deur

die neutrale staatskoolstelsels net voor Uniewording aan

die toepassing van 'n Christelike beginsel wat op alle

onderwys betrekking het, groot afbreuk gedoen het, het

hierdie C.N.O.-beginsel nie uit die Calvinistiese Afrika-

ner se opvoedingsfilosofie verdwyn nie. Na Uniewording

sou die toepassing van hierdie beginsel in staatskole

juis een van die groot uitdagings word waarmee Afrikaner-

besinning hom sou besig hou.

Vir 'n nasionale beginsel geskei van die Chris-

telike sowel as vir die onderrig deur die moedertaal was

daar in De lvIist se sekulêre onderwys nog plek. Die Angel-

Saksiese magte het egter tot in Muir en Milner se tyd he-

w i.ge aanvalle op hierdie beginsels gemaak en derhalwe

geen plek vir die Afrikaner se Christelik-nasionale begin-

sel en sy moedertaal in hulle staatskole toegelaat nie.

Tog het die Afrikaner ook in hierdie stryd geleidelik veld

gewen. Teen die einde van die 19de eeu was daar byvoor-

beeld die C.N.O.-skole van S.J. du Toit en ]JIansvelt in

Transvaal? die ondersteunde onderwys op die boereplase

van die Vrystaatse platteland en skole soos die Gedenk-

skool te Daljosaphat in Kaapland. Na die Anglo-Boere-oor-

log het die C.N.O.-beweging op nuut die stryd om die Chris-

telik-nasionale beginsel aangeknoop en uiteindelik sekere

toegewings ten opsigte van die onderrig deur medium van

die moedertaal verkry. In hierdie verband het Hertzog

as die kampvegter na vore getree en eers vir die Vrystaat

en daarn a, met Uniewording, vir die hele Suid-Afrika ge-
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lyke taalregte en toegewings ten opsigte van onderwys

deur die moedertaal as medium verkry. Verdere besinning

oor die betekenis en implementering van die Afrikaner se

Christelik-nasionale beginsel en moedertaalbeginsel sou

eers na Uniewording volg.
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HOOFSTUK IV

' n FEDER.ALEONDERWYSBELEIDNA UNIEWORDINGEN fn

NASIONALEOND.8R.1JVYSBBLEIDNA REPUBLIEKWORDING

1. TOE SPI T SIN G

Uniewording in 1910 verteenwoordig "n baie be-

langrike ontmoeting tussen die magte van Britse Imperia-

li sme en Afrikaner-nasionali sme in Suid-Afrika. Ten spy-

te van die feit dat daar by albei hierdie magte reeds teen

1908 'n groeiende behoefte aan groter samewerking en na-

sionale eenwording te bespeur wasl, het die verskeidenheid

van gewestelike oorde en die twee blanke bevolkingsgroepe

w at- deur middel van Unie in 1910 tot In staatkundige een-

heid saamgebind is, in baie opsigte nog ver van mekaar

gestaan.

Waar die Britse Imperialisme aan die begin van

die twintigste eeu as die oorwinnaar oor die Afrikaner-na-

sionalisme op die slagveld na vore getree het, is dit van-

selfsprekend dat die onderwys in 1910 nog hoofsaaklik ' n

Angel-Saksiese stempel sou dra. Met selgs erurele toege-

wings aan die Afrikaner se Christelik-nasionale opvoedings-

ideal~, soos in die vorige deel beskrywe, was die skool in

1910 nog oorwegend ' n neutrale staatskool waarin Engels

die be.Langr-i.kst.e voertaal was en leerlinge selfs In ge-

meenskaplike trou aan die Imperiale Ryk geleer is. Hierdie

al hoe sterker wordende staatskoolstelsel wat ook in baie

1. Vgl. E.F.W. Gey van Pittius, Die Stelsel van Prowin-
siále Rade in Suid-Afrika, pp. 13-lb.
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oorsese lande di c gebruiklike ondorwysstelsel was, het

8.&'1. die Christelik-nasionalo opvoedingsidea21 van die Af-

rikaner seker ,sy grootste uitdaging van alle tye gestel.

Voor Unievvording hot die Afrikan·9r so stryd om die skool

veral daartoo bygedra dat sy o~voodingsideale ten opsigte

van beginsels soos die Christelike, di c nasionale en moe-

dertaal as die voertaal duidelik uitgekristalliseer het.

Na Uniewording sou die Afrikaner se stryd om die skool
,

meestal gaan omvir die beginsels In plok naas die begin-

sels van an.dersdenkendes in die ;;vreemdeli staatskole te

verower. Van besondere historiese betekenis vir die hede

is die riglyne wat die AfrU:::anorvolk dour middel van sy

oie onderwysers? kerk en volksleiers aan In dikwels on-

simpatieke owerheid gegeG het oor hoe die Christelik-na-

sionale beginsels pr ak't i es in In moderne staatskoolstel-

sel geïmplelllentoer kan word.

In die stryd om die skool gedurende die eerste

helfte van die tvvintigste eeu sou daar ook riglyne ten op-

sigte van 'n ander belangrike beginsel gesoek kan word

hoe die ondervzys in Suid-Afrika voorsiening vir die ideaal

van nasionale eenheid van doel en strewe kan maak. Alhoe-

wel die stigters van Unie reeds nasionale eenhoi d in ge-

dagte gehad het, was die tyd toe nog nie daarvoor ryp nie

- dit sou eers na Hepubliekwording die geval wees. Slegs

deur 'n historiese kyk op die magte agter die verskeiden-

heid en divergensie ten opsigte van onderwysbeheer en on-

der-wysbeg tn seLs wat gedurende die bestaan van die Unie in

swang was, kan daardie koers gevind v.ord waar-op die bot-

sende magte bereid sou woes om saam te werk on In nie-ge-

dwonge nasionale eenheid van binne af sou kon grooi. Son-

der In krities-historiese perspektief van die federale
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onderwysbeleid na Uniewording is dit byleans onmoontlik om

"n nasionale ondervvysbeleid ten opsigte van onderwysbegin-

sels en nasionale ondervzysbeheer te formuleer wat die

toets van die hede en die toekoms sal lean deurstaan.

2. 'n F:r!~DI:RALEBELEI D VIR ONDb"'RIVYSBEHEER EN DIVER-

GENSIE V.AN ONDERWYSBEGINSELS NA UNIEWORDING

(a) Verdeling van onderwysbeheer tussen provinsies

en staat

(i) Federale onderwysbe~~id. Die samesmelting

van die verskillende kolonies tot 'n Unie het nie beteken

dat 'n volledige nasionale eenwording in 1910 plaasgevind

het nie. Die twee blaru{e bevolkingsgroepe was wel bereid

om op staatkundige gebied as 'n nasionale eenheid op te

tree, maar ten opsigte van die onderwys was die prinsi-

piële verskille nog so groot dat 'n federale grondslag

hiervoor gekies is. So was daar benewens die politieke

verdeeldheid ook die verskillende opvattings oor die on-

derwy e en In stryd om die skool wat veral veroorsaak is

deurdat die Afrikaanse Protestantisme die Christel.ike en

nasicmale onlosmaaklik as 1 n eenheidsbegrip in sy Chri ste-

lik-nasionale onderwysideaal verbind te~~l die Engels-

sprekendes se kerkgenootskappe soos byvoorbeeld die Angli-

k aan ae en Rooms-Katolieke kerke daarenteen nie die reli-

gieuse so sterk aan die nasionale verbind nie.l

Dit is algemeen bekend hoedat die oorheersend

Engelssprekende Natal wat vir sy taal en kultuurgoedere

gevrees het, ten tye van die Nasionale Konvensie 1 n pro-

1: Vg!. J.B. Haasnroek en R.F. Crowther, Sentrale en
~laaslike geheer oor die onde~s in erikeIe qorsese
J- 8J}de mft v ~.DYY_~1nR..,na__di~._.PelleeF-;<,~_Q.!'-.JI.~~,or:t~_~~
in die e~bliek van Suid-Afrika, ~aslonaie Duro
vir Opvoe undige en raat sKaplike Navorsing, N a-
yorsingsreeks nr. 55, pp. 95-96.
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vinsiale stelsel saam met Uniewording afgedwing het. Aan

hierdie verskillende ~rovinsiale rade het artikel 85(iii)

van die Suid-Afrika-Wet "onderwijs uitgezonderd hoger on-

derwijs, voor vijf jaren en daarna tot het Parlement an-

ders bepaal.til 7 opgedra. Elke provinsie het outonome reg

ontvang om eie beleid in eie onderwysordonnansies vas te

lê en eie toegewings in die stryd van die Afrikaner om

die skool te maak solank dit net nie in botsing met die

bestaande wette van die Unie-Parlement was nie en dit vir

goedkeuring aan die Goewerneur-Generaal-in-Rade voor'ge.llê

. 1
1s.

Die enigste beginsel wat in die Uniewet o~geneem

is en o~ die onderwys betrekking gehad het, was die bepa-

ling l,en o~sigte van die gelykeberegtiging van die twee

landstale waarvoor generaal Hertzog en oud-president

Steyn in artikel 137 gesorg het. Hierdie totale afwesig-

heid van selfs die geringst:e vermelding of verwysing na

ander beginsels wat van nasional-e belang vir die onderwys

is, het: ' n algehele afwesigheid van "n nasionale onderwys-

beleid vir Suid-Afrika beteken. Die Suid-Afrika-Wet het

hierdie onderwysbeginsels aan hulle eie lot oorgelaat.
,

Dit het die onderwys in die dilemma gedom~el dat niemand

eintlik aangespr-eek kon word oor verkeerde dinge in die

1. Vgl. Unie van S.-A., Zuid-Afrika Wet, 1909, art.
86, 90t

2. Die S~o_olblad, "Die Dilemmavan Onderwys in ?uid-
Afrika gedurende die laaste 15 jaar", J anuar ae 1962,
~. 2. .

land se onderwysstelsel nie, "want sonder tn onderwys-

grondwet en sonder landsbeleid wat die hele terrein van

die land se onderwys koordinerend dekt was niemand verant-

woordelik vir algemene aspekte van onderwys nie • .,2 In

die Volksraad kan die verteenwoordigers van die volk nie
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dié aspekte van die onderveys wat onder provi~siale beheer
i li

was, bespreek nie en netelige vrae wat gest:el.lis gerieflik
'I

ontduik. Die hoogste gesag van die land kon derhalwe

nooit die onderwys as 'n geheel in oënskou neem nie.l

As gevolg van die afwesigheid van 'n nasionale

onderwysbeleid kon die provinsies na Uniewording ongehin-

derd voortgaan om die reeds gevestigde staatskoolgedagte

op provinsiale vlak volgens eie oortuiging uit te bou.

(ii) Verdeelde onde~s~eheer. Die verwerping

van die aanbevelings van die Jaggerkommissie (1916) waar-

volgens die provinsiale rade afgeskaf en die onderwys on-

der sentrale beheer met die nodige desentralisasie geplaas

moes word2, het onderwys in Suid-Afrika finaal op 'n pad

van verdeelde versnipperde onderwysbeheer sonder noemens-

waardige koordinasie geplaas.

Die toesegging van onderwys ander dan ho'ër on-

derwys aan die provinsies het die onvermydelike gevolg ge-

had dat hierdie onderwys van die beperkte finansiële bron-

ne van die provinsies afhanklik gemaak is. Van meet af

aan het die provinsies dan ook nie oor die nodige fondse

vir die relatief duur beroeps-en tegniese onderwys beskik

nie. Die sentrale regering was op sy beurt slegs bereid

om hierdi e onde rwy s te finansi eer indien hy dit ook kon

beheer.3

As uitkoms uit hi erdi e dilemma i s in artikel Il

1. Memorandumi. s , die behoefte aan "n Uniale Onderwys-
b ê"l"'eld-ëri'-~dl"ê'·1:ïéëfridlgi ng -v-ali-are :-hurcrrg-ë.'si;ê'ls-éT-- _.
van vera:ëeTêfé"Dê1ïê-ër"--t~'o-~v~'mi-a:deT15arê:"ond-ër- - "s-
"0pgës-';ê1.-"a:eur--dTe-·l:nTér1ê(~"rklfk e' "Ir6Ïiilt-e e'''van- -die '
Hollands-Afrikaanse Kerke van S.-A., p. 27.

2. Vgl. Unie van S.-A., Reports (majority and minority)
of the Provincial Administration ëommission
(U.G.~5 -l916), pp.12-13.

3. Vgl. P.S. du Toit, OpvoedkundiE~ St~9Ï~, p.134; en
Haasbroek en Crowther, ~.ci t,., p. 97.
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van die Finansiële Verhoudingswet van. 1922 bepaal dat die

uitdrukking "hoër onderwys" sou insluit onderwys aan so-

danige tegniese inrigtings soos kuns=, musiek-, handel-,

tegnologiese-, landbou-, mynbou-, en huishoudskole wat

die Minister van Onderwys tot inrigtings vir hoër onder-
. ,

wys mag verklaar, asook da.e gedeeltes van onderwys aan an-

der tegniese inrigtings wat die Minister van Onderwys na

oorlegpleging met die betrokke provinsiale Administrateurs

tot hoër onderwys mag verklaar. Nie op grond van opvoed-

kundige of selfs a&ninistratiewe oorwegings nie, maar

bloot omfinansiële redes i s van hierdie klousule gebruik

gemaak toe die provinsies na die Durban-konferensie van

1924 alle beroepsonderwys in tegniese, handel-, ambag-,

huishoud-, en landbouskole op 1 April 1925 aan die Unie-

Onderwysdepartement oorgedra het. I Selfs die aanbevelings

van die Hofmeyr-kommissie dat "de Provinciale Administra-

ties onmiddellike kontrole zal aanvaarden van alle onder-

wijs werk dat voorgezet wordt in inrichtingen door de Staat

verschaft of door de Staat ondersteund, ••..•• met uitzon-

dering van LandbouwKolleges en inrichtingen van Univer-

si teits rang,,2 het geen indruk gemaak nie. Hiermee is on-

derwys op middelbare skoolvlak volledig in twee geskeur

want hierna sou nie net vier Provinsiale Onderwysdeparte-

mente hoërskoolonderwys beheer nie, maar ook Unie-Onder-

wysdepartement sou gedeeltelik beheer hê.

Die beginsel dat die finansiële reëlings tussen

staat en provinsies as die grondliggende beginsel vir die

beplanning van onderwysbeheer op nasionale vlru~ moes dien,

1. Vïl. Tv1. Deg_artement van OndeI'\:;(.YsVersl~ vir
d e ~aar keei dt1L..l1 Desember 19?.2.(T.1'.?~926J,
pp. -10.

2. Unie van S.-A., Tweede Rapport van die Korrnnissie
op de Administratie van Onderwijs~lU.G.B:'1924)~9-p:t;'T.-----
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is bykans vyftig jaar lank konsekwent toegepas. Die rege-

ringskommissie van 1934 onder voorsitterskap van J. de V.

Roos wat aanbeveel het dat beroeps- en tegniese onderwys

die provinsies se verantwoordelikheid moet wees en wat ko-

ordinering van onderwysbeheer bepleit het, is byvoorbeeld

aangestelom die finansiële verhouding tussen die Unie-
,

parlement en die provinsies te onders oek, Op die Roos-

kommissie se aanbeveling is die Provinsiale Raadplegende

komitee en tn onderkomitee bestaande uit die verskillende
1Onderwyshoofde van die provinsies aangestel. Ook het al

die wetgewing op parlementêre vlak: wat op onderwysbeheer

betrekking gehad het, in die eerste plek oor finansiële

verhoudinge gehandel, byvoorbeeld, die Wet tot Verdere

Wysiging van Provinsiale Subsidies en Belastingsbevoegd-

hede, Wet nr. 50 van 1935, en die Konsolidasie- en Wysi-

gingswet op Finansiële verhoudinge, Wet nr. 38 van 1945.

Vandie talle probleme wat uit die verdeling van

die onderwysbeheer en die afwesigheid van 'n nasionale be-

leid vir onderwysbeheer gespruit het, was een van die be-
,

langrikste die om te weet wanneer 'n skool 'n inrigting

vir beroepsonderwys is. Die poging in 1925 om dit te om-

skrywe as fn skool wat meer as drie agstes van sy tyd aan

beroepsvakke wy2, het onmiddellik misluk. Herhaalde wysi-

gings hiervan in 1935, 1951 en 1953 het uiteindelik op die

bepalings vervat in die Beroepsonderwyswet , Wet nr. 70 van

1955 uitgeloop. Daarvolgens is beroepsonderwys gedefineer

as handels-beroe"psonderwys, hui shoudkunde-beroepsonderwys

en tegniese beroepsondervzys. Leerlinge in provinsiale

skole i s nie toegelaat ommeer as agt uur per week ( 'n

1. Unie van S.A., Repo"rt of the Provincial Finance
Commission appointed in 1933 rU.G.46-l934),
pp. 52, 55-5b.

2. Du Toit, op. cit., ~. 138.
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derde van hulle vakke) aan 'n spesifieke beroepsrigting

te wy nie. 'n Kursus waarin byvoorbeeld meer as 'n derde

vandie v akke handelsvakke i s, sou as In handelsberoeps-

1
kursus beskou word. Ten spyte van die feit dat hierdie

bepalings in 1958 verder gewysig is sodat dit vir platte-

landse provinsiale skole waar geen handelskool van die

Departement Onderwys, Kuns en Wetenskap bestaan het nie,

moontlik sou wees om drie handelsvakke (tien uur per week)
'2

aan te b i ed'r, het hierdie reëlings van die Sentrale Rege-

ring die provinsies sterk aan bande gelê, want selfs die

toepassing van die beginsel van gedifferensieerde onderwys

op provinsiale vlak was nou onrnoontlik.

Wanneer die De Villiers-kommissie van 1948 na

die resultaat van dubbele beheer verwys, word dit duide-

lik gestel: "Verre daarvandaan dat ons die ideale verhou-

ding tussen algemene en beroepsonderwys in hierdie land

het, het ons derhalwe eerder mededinging en algemene anta-

gonisme tussen provinsiale na-primêre skole en beroepsop-

leidingsinrigtings. Op sy beste is die verhouding tussen

provinsiale na-primêre skole en beroepsopleidingskole en

kolleges gewoonlik 'n verhouding van onverskilligheid.,,3

Die probleme voortspruitend uit die verdeelde

onderwysbeheer kon beswaarlik bevredigend deur onderlinge

reëlings opgelos word : dié verdeling het inners op geen

enkele opvoeillcundige grondslag berus nie en 'n aanvaar-

bare af'bak em.ng van elkeen se terrein was prakties on-

moontlik. Wanverhoudinge en botsing tussen Sentrale Rege-

1. Unie van"S.-A., Wet nr. 70 van 1955, art. l(ii),
(vi), (vii), (x).

2. N.T. van Loggerenberg en A.C. Jooste, Verantwoorde-
like 9pVO§di~E, p.352.

3. Dnle van .-A., yerslag val}-die I\;__ommissieinsake
T~iLn~ese ~n Beroepsonderwys (U.G. b5- 1948), p.21.
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ring en provinsies was derhalwe onvermydelik want in hier-

die toestand van verwarring het elkeen gedink dat die an-

der op sy terrein oortree. Elkeen wou ook ongestoord vol-

gens In eie stelsel, beheer oor die onderwys voer.

Kenmerkend van die provinsiale stelsels was dat

hulle onderwysstelsels van die begin af nie noemenswaar-

dig nader na mekaar beweeg het ni e - elkeen het eerder In

eie selfstandige en onaf'hankLf.lce koers ingeslaan.l Reeds

in 1916 het die J"aggerkoIIlTJ.issiegewaarsku dat "the educa-

tional systems of the different provinces so far from

tending to assimilate to a COlllffionnational type, are in

danger of drifting apartl12, terwyl A.J. Stals in sy voor-

woord tot die Verslag van die Provin,siale Finansiële Kom-

missie van 1932 gemeld het dat hy "in die onderwysstel-

sels omnoontlik enige neiging vir die bevordering van

werklike Unie" kon vind. In dieselfde trant het daarop-

volgende onderwyskommissies getuig en het die Sekretaris

van die Unie-Ondenvysdepartement groot gedeeltes in ver-

skeie van sy jaarverslae tussen die jare 1935 en 1939 aan

die gebrekkige k có r ddnasd e tussen Unie-Onderwysdepartement

en die provinsies gewy. Nadat sy breedvoerige voorstel

van 1937 insake In Nasionale Onderwysraad3 misluk het, sê

die Sekretaris van die Unie-Onderwysdepartement in 1938 :

"Dit is my laaste woord oor die saak. Wat hierdie Depar-

ment betref, is die saak afgehandel, om die eenvoudige -J{'ch:,_

r. J. J. ]'ourle, "Die '11 asionale Adviserende Ondervvysraad
en In Nasionale Onderwysbeleid vir die Republiek
V8Xl Suid-Afrika" in Die Skoolblaq, Januarie 1966,
pp.12-13.

2. Unie van S.-A., ReJ20rts (majority and min(-if-~) of
the Provincial Administration Commissión • :r.~-1916), p.13.· . . -"-~~-"_.

3. Unie van S.-A., Ver~_@ die Unie .....O:1dervvysde_TIarte-
ment vir die KalëYiëf"erjaar---r95'(C"U:-G.5I-' 3"8),
pp. 21-23. -
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dat die provinsies op ondubbelsinnige wyse hul onwillig-
,

heid om enige voorstel van die aard te oorweeg, te kenne

gegee het. ,,1 Van "n gesonde provinsiale verskeidenheid

bInne 'n nasionale eenheid soos immers ook deur 'n Chris-

telike lewensbeskouing gevisualiseer, was daar geen sprake

nie. Die algemene neiging was eerder dat die provinsies

Bl hoe meer in die rigting van sterk onafhanklike "ryke"

met uiteenlopende onderwysstelsas beweeg het.

(iii) Die _ste:l;§_e]-_.~"0-or_g__anis?-si?0.]2 n_ill3i_onal~

J2_I'ovinsial e _~1aJ.c_2E.,~_gie_Y_E?rdeeldeonc1erv'!Y.sbeh~~. Die be-

heer van beroepsonderwys deur Departement Onderwys, Kuns

en Wetenskap het hierdie gedeelte van skoolonderwys onder

"n sterk gesentraliseerde stelsel van staatsbeheer op na-

sionale vLak geplaas. Benewens die Sekretaris van Onder-

wys wat direk onder die Minist,er van Ondervvysgestaan het,

het die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap ten

tye van sy bestaan ook oor twee onder-sekretarisse beskik

van wie een spesiaal met die onderwys belas was.2 Die
,

plaaslike ~dviesrade is deur die Departement aangestel en

slegs beperkte adviserende bevoegdhede is aan hulle toe-
3gestaan.

Ten opsigte van onderwysbeheer op provinsiale

vlak is daar reeds aan die begin, van hierdie hoofstuk na

die bepalings van die Suid-Afrika-Grondwet vervvys wat aan

die provinsiale rade reg verleen om onderwysordonnansies

te maak. Hierbenewens bepaal die Grondwet dat die staats-

r.unfë"vans.--A. , Versl.§lLYan die Unie-Onderwysde_:parte-
ment v=!:rdie Kalenderja_9:!' 1938" ("D. G.59"':, 39) p , 10.

2. A.L. Behr en R.G. MacMillan, Êducation in South
Africa, p. 21. - - ----

3. Volgens Unie van S.-A., Wet nr. 79_ vsm 1952, art.
4(1)(2) is hierdie adviesrade vir beroepskole deur
die Minister sonder die tussenkoms van ouers aan-
gestel.
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president vir elke provinsie In Administrateur as hoof-

uitvoerende amptenaar aanstel:l Alle uitvoerende hande-

linge met betrekking tot provinsiale aangeleenthede ge-

skied in naam van die Administrateur. Elke provinsiale

raad kies op sy beurt, gewoonlik uit eie geledere, vier

persone wat saam met die Administrateur en onder sy voor-

sitterskap die Uitvoerende Komitee v-an In provinsie vorm?

Hierdie AOJIlinistrateur-in-Ui tvoerende Komitee vorm die

hoogste gesag in In provinsie en besit onder andere die

alleenreg om fondse op die provinsiale begroting te plaas.

Die gewone provinsiale raadslede, die wetlike verkose ver-

teenwoordigers van die volk, mag alleen voorgestelde ui t-

gawes op In konsep-begroting afkeur. Selfs nadat In pro-

vinsiale raad In begroting goedgekeur het, moet die ver-

skillende hoofde van departemente eers weer die goedkeu-

ring van die Uitvoerende Komitee verkryalvorens hulle

die bepaalde dienste lewer. Aan elkeen van die Uitvoeren-

de Komiteelede word bepaalde werksaamhede van die provin-

sie opgedra waarvoor hulle in besonder verantwoordelik is.

Die Uitvoerende Komitee kan derhalwe as: die hoogste gesag

ten opsigte van die bestuur, beheer en die bepaling van

die beleid van provinsiale ondervvys beskou word.3

Die provinsiale rade word soms gesien as IIver-

teenwoordigers van ons ouer-gemeenskap, sodat ons skool-

ouers ook op hierdie vzyse deur middel van die stembus

1. Unie van ··S.-A., Zuid-Afrika Wet, 1909, art. 68.
2. Ibid., art.78, 8~.
3. Unie van S.-A., Zui_d-Afrika Wet_1....1-309,art. 81, 83.

Vgl. O.V.S., V~rslag_ van di~_Provinsiale Onder~s-
kommiss2-~1951, pp. 37-~ J.L. Kriel, "Die.posi-
sie en administrasie van ons Ondervzys teen di.e agter-
grond van Provinsiale bestuur" in Vr;L§j;aats§ Onder-
~, Junie 1969, p. 3; en Tv1., Ondervjtsnuusflitse,
liOns Provinsiale Regering", Desember 19 7, ppo 7-8.
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uitdrukking kan gee aan hulle wense in verband met die

onderwys. ,,1 Hierdie standpunt verloor egter baie van sy

krag as onthou word dat die stemgeregtigdes hoegenaamd

nie net tot ouers van skoolgaande kinders beperk is nie

en dat die verkiesing van provinsiale raadslede op In po-

litieke grondslag plaasvind en nie net om onderwys gaan

nie.

Die organisasie en funksionering van elkeen van

die provinsiale administrasies dra die kenmerke van tipie-

se staatsinstellings. Provinsiale Administrasies word

deur die Staatsdienswet as Staatsdepartemente geklassifi-

seer en die provinsiale Onderwysdepartemente wat subdepar-

temente van die Provinsiale Administrasies is, is derhalwe

sub-Staatsdepartemente.2 Die administratiewe hoof van al

die afdelings van In provinsie se administrasie is die

Provinsiale Sekretaris. Sy invloed op provinsiale onder-

wys kan groot wees, veral omdat hy ook die rekenpligtige

amptenasx van die provinsie is en derhalwe oor die beste-

ding van provinsiale fondse aan onderwys kontrole ui t-

oefen.3

TerWille van die uitvoering van al die pligte en

bevoegdhede in verband met onderwys wat aan die Administra-

teur opgedra is, beskik elke provinsie oor In Departement

van Onderwys waarvan die organisasie en indeling in af-

1•. Tvl., Onder~sn~usflitse, Desember 1967, p. 3.
2. Rep. van S.-A. j Debê-tt,e v..êfLdie Volksraad (hierna

Hansard genoem ,21!fáart 19b7, kol. 2374.
3. Vgl. J.L. Kriel, .Q.P_. cit., p. 5; en D. Vermaak Ons

Provinsiale _Q.nde_;rv{Y._êstelselsoIn Vergelykende' --
Studie van _die Funksies en '~~je? p. 4.
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delings van provinsie tot provinsie verskil.l Aan die

hoof van so 'n Departement van Onderwys het elke provin-

sie "n Direkteur van Onderwys wat op aanbeveling van die

Staatsdiensko~~issie deur die Administrateur- in -Uit-
2voerende Komitee aangestel word. Omdat elke Direkteur

van Onderwys sy bevoegdhede aan sy betrokke provinsie se

onderwysordonnansie ontleen, het elke Direkteur voor die

totstandkoming van die Nasionale Adviserende Onderwysraad

in 1963 sy eie koers gevolg. Gevolglik het ,n verskeiden-

heid van onderwysstelsels met 'n verskeidenheid van skool-

kursusse, slaagvereistes, eksarnineringmetodes en so meer

oor die land heen tot stand gekom. Sommige hiervan was

in die verlede so uiteenlopend en botsend dat dit nie tuis

gebring kan word onder die gedagte van 'n gesonde verskei-

denheid nie. Dit was "n soort nplaaslikell verskeidenheid

wat nie rekening gehou het met die beginsel dat 'n land

se onderwys op nasionale vlak ' n eenheid met 'n nasionale

onderwysbeleid vorm nie. Die Komitee van Onderwyshoofde

wat vanaf 1935 as I n vaste onderkomitee van die onaktiewe

Interprovinsiale Raadplegende Komitee gefunksioneer het?

het wel pogings tot koór-d.lna.sde a.angewend, maar hulle mag-

te was so beperk dat hulle aan die toenemende divergensie

op onderwysgebied bykans niks kon doen nie.3

1. Vgl. Vrysta<!!s~_ 0Y.lde~~_nuus, "Organisasiekaart van
die O.VeS. Onderwysdepartement", Junie 1969, p. 6;
Tv1., Onderwysdepartement, Algemene VerJ31ag vir die
j§_ar yiat~.&.eëindig het op 31~.Desemb~E 19b?, "Omvang
van Onderwysstruktuur in 1967", byvoegsel; Tv1.,
.9nde~nu~~ill} tse, "Enkele Berigte uit Hoofkan-
toor", esember 1968, p. 27; Behr en MacMillan,
ou. cit., p. 30; en K.P., Die Onder~~~~et,
"Departement van Onderwyse Bost rulctuur ", 24 Julie
1969, p. 812.

2. Vgl. o..v.s., .9rdonnansie nr. 16 van 1954" art. 3(1) 9(2);
Tv1., .ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 3(1) (a)-(c) 9 en
K.P., Ordonnansie nr. 20 van 1956, art. 4.

3. Vgl. D.H. Cilliers, ,9ndervvysbe)-eid en -beheer in Suid-
Af:rjJfa:_j1910-196Q, p. 12; en Du Toit, op. ci t., pp.
154-155.
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In die provinsiale gesagstruktuur soos tot hier-

toe bespreek, is die Direkteur van Onderwys die hoogste

amptenaar van wie dit verwag word om ten opsa.gt.e van die

onderwys, professioneel geskoold te wees. Hy is egter

administratief aan die provinsiale sekretaris ondergeskik

en kan selfs aangaande professionele aangeleenthede

hoogstens aan die Administrateur-in-Uitvoerende Komitee

aanbevelings voorlê.l

,
Die ondergeskikte status van die Direkteurs van

Onderwys, veral aan die ander staatsamptenare van die

Provinsiale Administrasie, asook die beperking van hulle

professionele gesag sodat hulle voor 1963 nie gekoordi-

neerd oor die land se onderwys kon meespreek nie, is 'n

uitvloeisel van die afwesighei.d van In nasionale benade-

ring van die onderwys in Suid-Afrika. Onthou moet word

dat die administratiewe amptenare van provinsiale adminis-

trasies ook by die land se Staatsdiens ingeskakel is en

hulle po st eatrr'uktuur- derhalwe op nasionale grondslag ge-

organiseer word. In hierdie verband skrywe Behr en lVIac-

Millan dat I,unfortunately, however, the Director of Educa-

tion of a province, an officer who carries one of the

heaviest and most responsible professional and administra-

tive burdens in the province is not the head of a departe-

ment in the Public Service sense of the term, and conse-

quently has a lower status •••••• This is part of the

growth of the power of the administrative side of the

public service in South Africa. Up to 1935 in the Trans-

vaal, for example, the Director of Education earned con-

siderably more than the Provincial Secretary. Since then

1,'-vgr.--O~ST§g_ van die Provinsiale Onder_yyys.:-
kornmissi~t l$.._?....l,I?P. 38-39.
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the latter has leapt ahead in no unc ertain manner. "I

Die provinsiale skole kry die karakter van

tipiese staatskole omdat staatsdiensgebruike wat ook op

alle ander provinsiale departemente toegepas word en ti-

piese staatsinstellings daarvan maak, ook op die provin-

siale onderwys van toepassing is.

(iv) pivergensie die resultaat van_yerdeelde

onde:t;!!y:sbeheer. Die vier provinsiale onderwysdepartemente

en die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap het in

baie opsigte ongeko'órdineerde, volkome selfstandige onder-

wysstelsels verteenwoordig wat self oor groot beginselsake

botsende en teenstrydige besluite kon neem. Die reg om

die versnipperde onder~zys sonder irunenging van buite en

volgens eie besluite en beleid te beheer, het derhalwe die
,

lot van die begi.nsels ten grondslag van In nasionale on-

derwysbeleid, aan die oordeel van hierdie instansies oor-

gelaat. Ten opsigte van beginsels soos plaaslike onder-

wysbesture =t=> van ouerseggenskap, die Christelike

en die nasionale in die onderwys en moedertaalonderwys

kon daar gevolglik nie op In nasionale grondslag in die

onderwys opgetree word nie en sou divergensie die onver-

mydelike gevolg wees.

Hierdie divergensie het oor 'n periode van meer

as vyftig j aar ontwikkel en het in baie gevalle stewig in

die Suid-Afrikaanse onderwys wortel geskiet. Hieruit sou

daar wisselende standpunte teenoor die Christelik-nasiona-

le ideaal van die Afrikaner spruit en tradisies tot stand

kom wat 'n belangrike invloed, dikwels stremmend, op die

1. Behr en MacMillan, ~ __ci t., p. 24. Vgl. Tv1., On-
derwysdepartement, V€!rslag van In sending na oorsese
lande, 1965, dl. 1, pp. 116-117.
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totstandkoming van In nasionale onder~Jsbeleid sou hê.

(b) Divergensie ten o~sigte van stelsels van plaas-

like onderwysbesture

Op die gebied van ondenvysbeheer sou die uitbou-

ing van stelsels van plaaslike behe8r ter/wille van die be-

ginsel dat ouers medeseggenskap in onderwysbeheer moet hê,

aansienlike provinsiale verskille vertoon.

As gevolg van die besluit met Uniewording om die

onderwys op T n federale grondslag te organiseer, kon al

die provinsies hulle reeds bestaande stelsels van plaas-

like beheer van voor Uniewording onveranderd behou en vol-

gens eie goedduw{e verder ontwikkel.

Die oorwegend Bngelssprekende Natal het gevolg-

lik die geleentheid gekryom met die veronagsam:ii.ngvan

ouermedeseggenskap voort te gaan en slegs adviserende

skoolkomi tees in hul provinsie +oe te laat ~ komitees wat

wel deur die ouers gekies word, maar geen noemenswaardige

pligte soos bYvoorbeeld die benoeming van onderwysers het
. 1nle.

Die Vrystaat, Transvaal en Kaapland het op hulle

beurt geleentheid gekryom eie stelsels van plaaslike on-

derwysbesture bestaande uit skoolkbmmissies, s koolrade en

beheerrade voortvloeiend uit die Hertzogwet (1908), die

Smutswet (1907) en die Kaapse Skoolraadwet (1905) te ont-

wikkel. Waar ouermedeseggenskap in die vorm van ouerver-

kose skoolkommissies vir staatskole eers kort voor Unie-

wording in die Vrystaat, Transvaal en Kaapprovinsie In

werklikheid geword het, sou die periode na 1910 oor die

1. Natal, Ordonn$lst~ nr-, 23 van 1942, art. 67(1)(c);
en !tegulasies betreffende Adviserend~~._§J.S.90_=!:~9mitees
in Provinsiale Kennisgewing van Natal, nr. B3 van
1943 soos gewysig deur nr. 14 van 1946.



241.

finale vestiging en implementering van hierdie beginsel

moes beslis.

Ci) Skoolkommissies. In Oorsig van die periode

na Uniewording tot voor Republiekwording toon dat die be-

ginsel dat daar vir elke openbare skool Inouerverkose

skoolkommissie moet wees, in die Vrystaat en Kaapland al-

tyd konsekwent toegepas is, terwyl 'I'r-ansvaal. eers met die

aanname van Ordonnansie nr. 29 van 1953 die instelling

van skoolkommissies vir skole wat onder skoolrade ressor-
1teer, verpligtend gemaak het. In die geheel beskou, kan

gesê word dat die skoolkommissiestelsel as een van die be-

langrikst,e plaaslike ondervvysbestuursinstellings, sy fina-

le beslag gedurende die eerste helfte van die twintigste

eeu in die drie betrokke provinsies gekry het.

Stemreg t,en opsagt.e van die verkiesing van hier-

die ouerverteenwoordigers is in die Vrystaat en Transvaal

altyd aan die vader en moeder van skoolgaande leerlinge

gegee.2 Kaapland het egter tot die middel van 1969 di.e

gebruik gehandhaaf om slegs aan daardie ouer wie se naa~

in die toelatingsregister van die skool ver-skyn, stemreg

te verleen.}

Aangaande die magte en pligte van die verskil..-

lende provinsies se skoolkommissies kan enkele adviseren-

de bevoegdhede aangedui wor d waaroor daar nooit noemens-

1. Vgl. K.P., .Ordonnansie nr. 5 van 1921, art. 75( a);
O.V. S., Ordonnansie nr. T van 1917, art. 3Ca) -( c) ;
Tv1. f Ordonnansie nr. 29 van 1953-; art. 48(1); en
J~han B~kker, Aspekte van ege grg_anisasie en Admi-
~:S!~~sle van die Transv-aa:Ise !J2..~n~ar~erwys,

2. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. 35 van 1908? art1 347
en Tv1., Ordonnansie nr. 25 van-yg-07, ~"C. 67~1).

3. K.P., Ordonnansle 20 van 1"955, art-:-·47(2). Ibid.
soos gevvysig deur art. 2 van VV~i,gingsOrdOnnansie
nr. 22 van 1969, gee tans aan oei ouer-s in R:aap-
land stemreg.
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waardige provinsiale verskille bestaan het nie. Elke pro-

vinsie se skoolkonunissies mag byvoorbeeld vertoë van

ouers aanhoor, die skoolrade oor sake rakende die welsyn

van die skole adviseer, en algemene toesig oor skoolge-

boue, -terreine en -uitrusting hou.l Wanneer dit egter

by bevoegdhede kom wat van fundamentele betekenis vir

ouerseggenskap is soos byvoorbeeld die benoeming van on-

derwysers en die optrede ingeval van beweerde wangedrag

van onderwysers? kan merkbare verskille tussen die ver-

skillende provinsies aangedui word.

Ten opsigte van die benoeming van onderveysers

vir aanstelling in vakarrt e ondervvysposte het skoolkonunis-

sies oor die algemeen altyd uitgebreide bevoegdhede gehad

wat hulle die geleentheid gegee het om onderwysers met
,

dieselfde lewens- en wêreldbeskouing as die van die meer-

derheid van ouers te benoem. Baie jare lank kon 8~ drie

provinsies se skoolkonunissies volgens eie besluit, sonder

inmenging van departementele kant, onderwysers vir gewone

asook bevorderingsposte (byvoorbeeld skoolhoofde) benoem

en aan die Direkteurs van Onderwys vir finale goedkeuring

voorlê.2 Wat assistentsposte betref, het hierdie gebruik

tot vandag toe met geringe verskille in prosedure die reg

van al drie provinsies se skoolkommissies gebly. Die

jongste bepalinge t,en opsigte van bevorderingsposte waar-

volgens Transvaal en die Vrystaat vanaf 1963 van In depar-

tement,ele Keurkomitee en In paneel van Inspekteurs onder-

skeidelik gebruik sou maak om ' n kortlys van die geskikste

1. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. 16 van 1954, art. 26;
Tv1. , Ordonnansie nr. 29 van ~.953, art. 50; en
K.P. , Ordonnansie nr. 20 van 195b 1 art. 54.

2. Vgl. O.v: S., Ordonnansie nr. l'bvan 19548 art. 60'?
K.P. , Ordonnansie nr. 20 van 1956, art. l' en
Tv1. , Ordonnansie nr. 29 van 1953', art. 50~c) , 74-76.
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applikante vir elke bevorderingspos op te stel, en Kaap-

land vanaf 1969 'n departementele komitee vir dieselfde

doel sou gebruik, i s egter so ui.teenlopend van aard dat

dit nie aan al die provinsies se skoolkommissies dieself-

de seggenskap gee nie en derhalwe die tradisie van diver-

gensie handhaaf.l Die Vrystaat laat byvoorbeeld toe dat

skoolkommissies onder besondere plaaslike omstandi.ghede

wel 'n applikant wat nie op die kortlys verskyn nie, kan

benoem2, en handhaaf aldus die beginsel van Inonbevange

finale ouer-benoemingsreg met die oog op aanstelling deur

die Departement van Onderwys3, tervvyl die Transvaalse Or-

donnansie spesifiek bepaal dat die OnderveyshooLnie gebon-

de is ombenoemings van skoolkommissies te aanvaar nie,

al is dit ook van die kortlys gedoen, en direk by die Ad-

ministrateur ander aanbevelings kan maak. 4 Daarenteen

ontvang Kaapland se Onderwysdepartement in die jongste

onderwysordonnansie die mag om eie benoemings te maak wan-

neer skoolkommissies weier of in gebreke bly om uit die

kortlys 'n keuse te maak.5

1. Vgl. O.V.S., Uitvoerende Komitee-besluit, nr. 544
van 19639 K.p:-;-wy.sl__g_ingso:rdonnansrë--nr~22 van 1969,
art. 3; en Tv1., Wysj.._g_ingsordonnansi~.....EE~
1963, art. 15, 16. Laasgenoemde ordonnansie le
neer dat twee van die drie lede van die Keurraad
verteenwoordigend van die Transvaalse onderveys-
professie moet wees. Hulle is egter almal voltyds
in diens van die Transvaalse Provinsiale Admini-
strasie.

2. A. G. S. Meiring, 1l00erseggenskap in die Opvoeding"
in Vrystaatse Onder~~snuus. Desember 1968, p. 10.

3. Dit het reeds verskeie kere in hierdie provinsie
voorgekom dat die skoolkommissie 'n kandidaat be-
noem het wie se naam nie op die kortlys van die
paneel van Inspekteurs verskyn het nie, en die De-
partement die aanstelling dienooreenkomsti.g bekrag-
tig het.

4. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, Brt. 72(2)-(6)
soos vervang deur art. 16 van !{ysig_ingsordonnan~_ie
nr. 17 van 1963.

5. IC.P., Ord·ann-ansie nr. 20 van 196?_, art. 81(6) soos
gewysig deur art. 3 van Vv'_ysigingsordonnansie nr. 22
yan 1969.
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Aansienlike provinsiale verskille bestaan ook

ten opsigte van die aandeel van skoolkornmissie:s Ln s ake

voorlopige ondersoelce na gevalle van beweerde wangedrag

van onderwysers. Plaaslike onderwysbesture in Transvaal

mag byvoorbeeld geen ondersoek na so tn aanklag instel

nie (hulle mag wel In onderwyser voorlopig skors en by

die Onderwysdepartement In aanklag teen tn onder~zyser in-

bringI), terwyl dit een van die pligte van Kaaplandse en

Vrystaatse skoolkommissies is om voorlopige ondersoeke in

te stel, waar die beskuldigde onderwyser self teenwoordig

kan wees. Sulke ondersoeke geskied veral met die doelom

gegewens in te sa~el wat deur middel van die skoolraad

saam met dié liggaam se aanbeveling aan die Departement

voorgelê word.2

Dit is opmerklik dat, alhoewel skoolkommissies

heelwat adviserende bevoegdhede ten opsigte van administra-

tiewe aangeleenthede ontvang het, geen provinsiale onder-

wysordonnansie voor Republiekwording spesifiek neergelê

het dat die gees en rigting vru~ skoolopvoeding deur skool-

kommissies bepaal moes word nie.3 Die gedagte dat skool-

kommissies die offisiële verteenwoordigers van die ouers is~

T. TV1. ~ Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 90(1) (a),
90( 'lJ (ar:-

2. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. 16 van 1954, art.
26(c)-(e); en K.P., Ordonnansie nr. 20 van 1956,
art. 100( 1) -( 5) • _ __.,...

3. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 3(1)(d)(ii)
se bepaling dat die kinders sover moontlik in oor-
eenstemming met die wense van hul ouers opgevoed
moes word, het nie aan die Transvaalse skoolkommis-
sies volle seggenskap oor die gees en rigting van
die skole gegee nie. Ander voorskrifte in die Or-
donnansie het ditonmoontlik g em aak ,

4. A.G.S. MeirinR, pp. cit., p.69 Tvl.,L O~den~pdepar-
tement, Die s.B;g_g]JCtim."!:"tëeefi...,..§L.beteKenls_J l.~)(),
p.4i K~P:-;-me onde_~~sïasetJ.. "Skoolbeheer ~ On-
Sek1iarleSe open6are s 0 elr;-~ I\Iaart1967? pp.
404-406; en J. Chr. Coetzee "Ons Skoolkomitee"
in Onder\y:ysbla.svir QJ.1EiILteii~een N ~siollale Onder-
?us en 0tvj)ëiIin~ (nierna Onderwys1)1ad gerioeml,

ulie 19 7, p.l 1.
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het egter gedurende die afgelope vyftig jaar so sterk in

die reeds genoemde drie provinsies gevestig dat die Afri-

kaner-ouer al hoe meer daarin die geleentheid gesoek het

om fn gedeelte van sy doopbelofte ooreenkomstig sy lewens-

en wêreldbeskouing na te kom.

Die instelling van skoolkommissies het egter ook·

die verdere gebruik gevestig dat ouers onder normale om-

standighede nie direk aan die skool of die Onderwysdepar-
,

tement eise mag stel nie, maar vir die doel van plaaslike

skoolkommissies gebruik moes maak. Van skoolkommissies is

weer verwag om op hulle beurt ni.e versoeke direk tot die

Onderwysdepartemente te rig nie, maar alles via die skool-

rade wat vir elke skooldistrik ingestel is, te kanaliseer.

(ii) Skoolrade. Skoolrade soos deur die Hertzog-

wet van 1908, di e Kaapse Skoolraadwet van 1905 en die

Smutswet van 1907 ingestel, het gou deel van die tradisie

van plaaslike onderwysbestuur in die drie betrokke pro-

vinsies geword.l

Skoolrade is in al drie genoemde provinsies fn

belangrike skakel tussen skoolkommissies en Onderwysdepar-

temente. fn Algemene beskrywing van funksies wat in "n

mindere of meerdere mate op hierdie provinsies se skool-

rade van toepassing is, sluit in ~ Adviserende bevoegd-

hede ten opsigte van die voorsiening van terreine en ge-

boue vir onderwysdoeleindes; die toekenning van beurse;

die instelling van vervoerskemas en versoeke van skoolkom-

missies; toesighoudende magte oor provinsiale onderwysin-

rigtings, vir welke doel skoolraadslede vrye toegang tot

hierdie inrigtings het op voorwaarde dat hulle nie met pro-

1. Natal het nooit In stelsel van skoolrade ingestel
nie.



As gevolg van die a£wesigheid van I n nasionale

fessionele werk iruneng nie; diskressionêre bevoegdhede met

betrekking tot die gebruik van skoolgeboue vir ander as

skooldoeleindes; die handhawing van verpligte skoolbesoek;

die onderneem van kleiner herstelwerk uit geld onder sy

administrasie geplaas en uitvoerende magte wat beperk is

tot gedelegeerde funksies ten opsigte van. geboue, ameubel-

ment, skoolkommissies en so meer.l tn Interessante be-

voegdheid van die Transvaalse skoolrade is hulle reg om

aanbevelings te maak insake die beperking van leerlinge se

bywoning tot 'n skool in In omskrewe gebied waarin hulle

woon.2 Skoolrade is ook metmgspersoonlikheid beklee en

kan derhalwe geld of goed wat aan hulle vir onderwysdoel-

eindes geskenk word, aanneem en onderworpe aan die bepa-

lings van die ordonnansies vir onderwysdoeleindes gebruik~

onde~vysbeleid het elkeen van hierdie provinsies egter ge-

durende die a£gelope vyftig j aar die vryheid gehad om onaf-

hanklik van mekaar eie skoolraadstelsels te ontwikkel.

Die divergensie ten opsigte van die aard en funk-

sie van hierdie vorm van plaaslike beheer moet in die eer-

ste plek in die beginsels ten grondslag aan die toekenning

van stemreg by die verkiesing van skoolraadslede in die

drie provinsies gesoek word. In Kaapland is hierdie be-

ginsels hoofsaaklik deur die Kaapse Skoolraadwet van 1905

neergelê en tot op die huidige dag feitlik onveranderd ge-

handhaaf. Hiervolgens word ongeveer twee· derdes van die

1. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. 16 van It:21 art. 20;
K.P~, Ordonnans1e nr. 20 van 1956, ar • 42; en
Tv1. , Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 39-44.

2. Tv1. , (Jrdonnansie nr. 29 van 1953, art. 40(2).
3. Vgl .• O.V.S., Ordonnansi e nr. IbVan 1954, art. 20( 2) ?

K .•P. , Ordonnansi e nr. 20 van 195b, art. 13; en
Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 47.
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skoolraadslede deur die stemgeregtigdes op die Afdelings-

raadskieserslys, of waar so 'n lys nie van toepassing is

nie, die parlementêre kieserslys, gekies. Die oorblywen-

de lede bestaan dan uit 'n verteenwoordiger van die betrok-

ke afdelingsraad en/of van 'n munisipaliteit soos deur die

onderwy sordonnansie omskrywe, asook persone deur die Admi-

nistrateur benoem.l In Transvaal was dit weer die Smuts-

onderveyswetvan 1907 wat in hierdie verband sy invloed tot

in 1960 laat geld het. Daarvolgens het die Administrateur

'n derde van 'n skoolraad se lede aangew~s en diegene wie

se name· op die algemene kieserslys verskyn9 die orige

twee derdes.2 Vanaf 1961 - die jaar van die Republiek -

het Transvaal 'n nuwe stelsel begin toepas waarvolgens

skoolraadslede deur die verteenwoordigers van die verskil-

lende skoolkommissies aangewys word. Die Transvaalse Ad-

ministrateur stel nie meer 'n gedeelte van die skoolraads-

lede aan nie; almal word nou verkies, tervvyl spesiale

voorsiening vir die minderheidsgroepe gemaak word.3 Die

Vrystaat het op Hertzog se beskouing voortgebou, naamlik

dat skoolrade in diens van die uitbouing en koordinering

van ouerseggenskap in die cnder-wys moet staan. \Vaar arti-

k eL 59 van die Hertzogwet van 1908 voorgeskrywe het dat

vier skoolraadslede deur die Minister van Onderwys en die

1. K.P., Ordonnansie nr. 35 van 1905, art. 7-55; K.P.,
Ordonnansie nr. 20.van 1956, art. 14, 15 en 18.
Kyk ook C. de K. Fowler, Skooladministrasie , pp.
24-25. N a die oordrag van Kleurlinge na die De-
partement van Kleurlingsake is daar vir die eerste
keer bepaal dat slegs blankes lede van die Kaapse
skoolrade kon word. Vgl. K.P., Wxsi_gingsordonnansie
nr. 8 van 1964, art. 1.

2. Tvl'1 Ordonnansie nr. 25 van 1907, art. 39-43.
3. Vgl. Tv1., vY;zsigingsordonnansien:tz.!30 van 1960"

art. 4; Tv1., ~nistrateurskenniSgeWinf nr. 8b3
van 16 November 1960; Tv1., Ond~..!y\xsnuuslitse?
"Ouerseggenskap : Skoolrade", Desembe r 1967, p.9;
en J. Cbr. Coetzee, "Ons Skoolrade" in Onderwys-
~, Oktober 1967, pp. 303-304.
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orige deur die skoolkonITfiissies van die skoolraadsdistrik-

te aa..ngewysmoet word, het Ordonnansie nr. 9 van 1920 nog

verder gegaan en bepaal dat al die skoolraadslede deur
1skoolkoIILmissies aangewys moes wor d, Hierdie beginsel is

deur daar-cpvo.l.gende onderwysordonnansies van die Vrysta2,t

gehandhac'cf2 en sodoende was die Vrystaat meer as 'n halwe

eeu lank die enigste provinsie waar-i.n skoolrade beskou is

as ' n koordinerende liggaam van ouerseggenskap in 'n be-

paalde gebied wat deur ouerverteenwoordigers self aange-

wys is. In geen ander provinsie is die beginsel van ouer-

medeseggenskap oor so ' n breë front toegepas nie.

Divergensie het ook ingetree ten opsigte van

die bepaling van grense van skoolraadsdistrikte. In die

Vrystaat beslaan 'n skoolraadsdistrik die gebied van een

of meer N.G. gemeentes, in Kaapland stem dit weer sover

moontlik met Afdelingsraadsgebiede ooreen, terwyl Trans-

vaal die grense van een of meer stemdistrikte daarvoor

kies.3

Ten opsigte VroL die benoeming van onderwysers

beskik die Vrystaatse en Transvaalse slrco.Lrade oor geen

reg om self aanbevelings te me,aleof met aanbevelings van

skoolkommissies in te meng nic, beha.Lwewaar da8I nog geen

skoolkornmissie bestaan nie en skoolrade hierdie funksie

moet vervul. In Kaapland kan die skoolrade by die deur-

sending van die skooLlr ommás sf.es SG benoemings na die On-

derwysdepartement daarop kommentaar lewer indien hulle

hul nie met die skoolkommissie se keuse of die aanstel-
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lingsomstandighede kan vereenselwig nie.l

In die geval van beweerde wangedrag deur onder-

wysers besit die skoolrade dieselfde magte as hulle ~,?ro-

vinsies se skoolkommissies. Die enigste mag van Trons-

vaalse skcoLr-ade is orn ondervvysers voorlopig +e Tr an skors

nadat 'n Inspekteur van Skole of twee persone In beëdigde

skriftelike aank l ag ingedien het. In die Vrystaat en

Kaapland stel skoolrade op dieselfde v~se as die skoolkom-

missies voorlopige ondersoeke in. Die pr-o aedur-e wat die

plaaslike onderwysbesture in sulke gevalle volg, toon

provinsiale verskille.2

Die aar d van die funksies van skoolrade asook

die feit dat eLke skoolraad oor t n vaste kantoor met "n

opgeleide aekr-e t ar i s be'skik we,t in voltydse diens van die

pr ovinsa al.e asministrasie is, toon do,t die administratie-

we en koordinerende wer-k van skoolrade hoofsaak is. Die

instelling van skoolraadstelsels is merendeels te~wille

van die totstandkoming van In algemene demokratiese v orrn

van ondervvysbeheer waarin plaaslik verkose onderwysliggame

die plc.t",slike belange binne die r-aemwe rlc van 'n sentrale

on de.rwyeorider-nem.i.ngbeh8..rtig.

As gevolg van die eie koers van ontwikkeling wat

elke provinsie se skoolraadstelsel ingeslaan het, het daar

ook verskille ten opsigte van hulle gesagsterreine inge-

+r-e e , In die Kaapprovinsie en die Vrystaat is op enkele

1, -Kyk~O-~V-:S-;-;-k9:onnansi§ nr. I.? v8n~_~.2.2'±,art. 60-619
IC.P., 9rdoY.l:p_E!:.nsJ_~~nr. 2.9v @l__]-_~2Jr, art. 46( 3) 7 81;
en Tv1., Ordop.llans~_~_.EF~9 van .~L~)J.,art. 67-79
soos gevrysig en v er-vang deur ':1ysi_gi~_gsordonn811sie
nr. 17 van 1963.

2 ....Vgl. o.'l: S., 6~_(J<::JEpansienr.".~]-~?__v.ê .._.l_92j:.?art. 20( 4) 9
K. P., Ordonnansie rg:_.__~Q...y.9!.l:. _~2§, art. 100 soos
g ewyai.g deur art. 5 van !Y.§J_ginB_~'2..rd.Q_g.~an_ill_.pr~
van 1964; en Tv1., O;rdonnansie nr. 29 van 1953,
-art. 90.
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ui tsonderings na, alle openbare laer- en hoér sko.Le aan

die plaaslike beheer van skoolrade onderworpe, terwyl die

gcsagsgebied van 'I'r-ansvaa'L se skoolrade feitlik hoof aaak-

lik tot dié van die laerskole beperk is. I Die grootste

persentasie TransvR2,lse hoé.r slco.l.e staan onder die plaas-

like beheer van beheerrade en het derhalwe geen verbinte-

nis met skoolrade nie.

(iii) B~.Q._E!.~.r.£.?~~e.Benewens die skoolkormnissie-

skoolraadstelsel i s daar in die Vrystaat? Kaapland en

Transvaalook ander stelsels van plaaslike ondervzysbestuur

in swang waarvolgens alle plaaslike beheer in die hande

van een liggaam berus.

In die Vrystaat is Oranje-meisieskool, Eunice-

meisieskool en Greykollege byvoorbeeld van die toesig van

skoolrade uitgesluit en onder die beheer van plaaslike be-

heerrade gestel. Die getal lede van hierdie beheerrade

word in e.Lke indiwiduele geval deur die Administrateur be-

paal en die lede word ook deur hom op aanbeveling van die
2Direkteur aangestel. Volgens die Pretorius-kommissie is

dié reëling nodig omdat hierdie drie openbare skole leer-

linge van oor die hele land trek en ditgevolglik onmoont-

is omverteenwoordigende skoolkommissies deur die ouers te

laat kies.3

In KaapLand wor-d die Suid-Afrikaanse Kollege-

Juniorskool? die Suid-Afrikaanse Kollege-Hoërskool, die

Paul Roos Gimnasium en die Paul Hoos-Laerskool regstreeks

1. O.V. S., Ordonnansie nr. 16 van 1954, art. 20(1) 9
K.P., Ordo_nnansie nr. 20 van 1956" ,art. 42., 55-56;
Tv1., Ordo~~ansie nr. 29 van 1953, art. 45; en Tv1.,
OnderVlzy:snuusflit se.J..Desember 1967, pp. 4 en 9.

2. O.V.S., Ordonnansie nr. 16 van 1954, art. 27 en
Eerste Bylae.

3. o.V•S., Vers=l-agvan die Provinsiale Onderv'!J':s}_com.-
~ssiet 1951, pp. 49-50.
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deur die Onderwysdepartement b es+uur'en die funksie van

skoolrade deur die Administrateur vervul. Skoolkomitees

met die gewone pligte word vir die eersgenoemde twee skole

deur die Raad van die Universiteit van Kaapst.ad en vir

laasgenoemde twee deur die Raad van die Universiteit van

Stellenbosch aangestel.l

Dit is egter veral Transvaal wat op uitgebreide

skaal van beheerrade vir gewone openbare skole en advies-

rade vir senior spesiale skole en hoër landbouskole ge-

bruik maak. Volgens artikel 45 van Ordonnansie nr. 29 van

1953 kan die Transvaalse Administrateur enige provinsiale

onderwysinrigting uitgesonderd laerskole van die toesig

van skoolrade uitsluit. In 1967 was daar reeds 137 hoër-

skole met eie beheerrade teenoor In skrale 20 hoërskole

wat nog onder die skoolkommissie-skoolraad-stelsel gefunk-
2sioneer het. Een derde van die lede van hierdie beheerrade

word deur die Administrateur benoem en die orige twee der-

des deur die vaders en moeders van die leerlinge van die

betrokke skool gekies.
,

Die rade tree as verteenwoordigers

van die ouers op en vorm die skakel tussen die ouers en

die Onderwysdepartement. Dit is hulle funksie om op die

voorgeskrewe wyse aan die aanstelling en bevordering van

onderwysers deel te neem en oor die geboue van die skool

en die persele wat daarby behoort m~t inbegrip van meubels

3en toerusting, toesig te hou. SuLke plaaslike beheer

1. K.P., Ordonnansie nr. 20 van 1956, art.56.
2. Tv1., Onderwysdepartement, Organisasie en Funksies

van die Departement en l~S van skole en velaamptena-
~, Julie 19b7, pp. 60-6. Tv1., Ondervzysdeparte-
ment, Algemene Versl~ vir die jaar wat geëindig
het o~ 31 Desember 1~7, p. 6,verwys na die bestaan
van 147 beheerrade vir hoër skole en 21 skoolrade.

3. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 52. Kyk
ook Bekker, op. cit., p. 47; en Tv1., Onderwysn~us-
flitse, Desember 1967, pp.4-5.
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deur slegs een instansie wat direk met die Onderwysdepar-

tement skakel, laat die plaaslike administratiewe masjie-

nerie gladder loop, veral wanneer 'n beleid van sentralisa-

sie groot skole onder die beheerrade laat funksioneer.

Samevattend k an gesê word dat daar voor 1967,

toe op 'n nasionale ondervvysbeleid vir Suid-Afrika besluit

is, nog aansienlike provinsiale verskille ten opsigte van

plaaslike onderwysbestuur bestaan het. In die geheel be-

skou, het die toepassing van die beginsel dat ouers self-

verkose liggame moet hê om namens hulle op te tree, in die

Vrystaat, Kaapland en Transvaal al veel nader aan die Af-

rikanerideaal as die Angel-Saksiese beskouing van 1910 ge-

staan, hoewel die stelsel in hierdie provinsies ook nie bo

kritiek verhewe was nie. In 1966 noem Haasbroek en Crow-
,

ther ook die drie provinsies saam met Natal en Onde rwy s,

Kuns en Wetenskap as hoogs gesentraliseerde stelsels waar-

in plaaslike owerhede "dikwels weinig meer as "n adviseren-

de seggenskap" het, want "in teorie het die ouergemeenskap

wel seggenskap in plaaslike onder"VYsaangeleenthede maar in

die praktyk is dit minimaal, terwyl die betrokke provinsi-

ale onderwysdepartement algehele gesag voer. ,,1 Teenoor "n
,

bepaling soos die in die Transvaalse Ondervzyswet van 1953

dat die provinsiale onderwysbeleid moet let op die algeme-

ne beginsel dat kinders so ver moontlik in ooreenstemming

met die wense van hul ouers opgevoed moet word2, blyk dit

by nadere ontleding3 dat elke onderwysordonnansie ook nog

1. Haasbroek ér.lCfrowther, op. cit., p. 91. Vgl. Aanvul-
lende toeli o-tin b deel III van die Memorandum-l. s.
'n Uniale OnderVi sbeleid en die verdee de be eer en
opsigte van middelbare onder"VYs, opges e eur
Interkerklike Komitee, p. 8.

2. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 3(d).
3. Die volgende afdeling van hierdie hoofstuk ~

par. 2(c).
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oorblyfsels van die dogma-bepalings bevat wat aanvanklik

op neutrale godsdiensonderwys en 'n neutrale staatskool ge-

dui het, sodat die Protestants-Chri stelike beskouing dat

ouerseggenskap in die onderwys in die eerste plek oor die

bepalings van die gees en rigting van die skoolopvoeding

moet gaan, in die verlede nog nie sy regmatige erkenning

in Suid-Afrikaanse onderwyswetgewing verkry nt,e .

Cc) Divergensie ten opsigte van die Christelike en

die nasionale beginsels in die ondervv;ys

Die staatsonderwysstelsels en ondarwy swetg ewi.ng

van die vier provinsies was, soos reeds aangedui, ten tye

van Uniewording nog sterk onder die invloed van die Angel-

Saksiese magte. Die onvermydelike gevolg was 'n sterk

oordraging van die beskouing dat die staat, owerheid, on-

derwys en wetenskap neutraal moes wees. In ooreenstemming

met hierdie uitgangspunt was daar in die eerste onderwys-

wette vir provinsiale onderwys derhalwe geen sprake van ' n

Christelike religie wat die hele skool in sy totaliteit

beheers en 'n Christelike skool ten doel het nie. Ook die

toepassing van die nasionale beginsel in die onderwys is

sover moontlik vermy. Van 'n staatskoolstelsel waarin die

Christ,elik-nasionale beginsel van die Afrikaner ' n regma-

tige plek verower het, kon in 1910 nog nie gepraat word

nie.

Toegewings was daar wel. Hiervoor het die hef-

tige besware en pleidooie van die Afrikaner en sy kerke

gesorg. So het elke provinsie byvoorbeeld in antwoord op

die versoek om erkenning van die Christelike beginsel, ge-

kom met toegewings ten opsigte van nie-sektariese gods-

diensondervzys onderhewig aan 'n gewetensklousule vir onder-
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wysers en leerlinge. 'n Ontleding van die verskillende

toegewings in provinsiale onderwyswetgewing sedert 1910 sal

In aanduiding gee of onderwys in Suid-Afrika nader aan of

verder "Vvegvan die Christelik-nasionale ideaal van die Af-

rikaner beweeg het 'n Stand van sake wat vir 'n huidige

en toekomstige nasionale onderwysbeleid van ws aen Li.lr e be-

tekenis is.

(i) Natalse onderwyswetgewing en die Christelike

en nasionale beginsels. Geen enkele bepaling in onderwys-

wetgewing van Natal voor Republiekwording vrys op die nasio-

nale beginsel in die onderwys heen nie, en sover dit die

Christelike beginsel betref, is daar slegs die voorskrifte

vir godsdiensonderwys wat gedeeltelik op hierdie beginsel

betrekking het. In hierdie verband lê artikel 13 van Or-

donnansie nr. 23 van 1942 neer dat~

,,(1) In every Government school the school day shall
beg~n with prayer and the reading of a portion
of the Bible, and~ save as is hereinafter other-
wise provided, the reading of the Bible and an
explanation of the fundamental principles of
religion and morality inculcated therein, shall
form a recognized part of t.he school course and
shall be given in all standards, and, as far as
possible, during the first period of the day;
provided that nothing hereinbefore contained
shall apply to schools established or maintained
primarily for or attended mainly by children of
non-Christian parents, unless there be in at-
tendance at any such school children of Christian
parents, in which case provision shall be made
at the request in writing of the parents of such
lastmentioned children for their religious in-
struction9 any such provision being contingent
upon there being one or more Christian teachers
on the staff of such school.

(2) No child whose parent has notified the principal
in writing of his desire that such child shall
not receive religious instruction, shall be com-
pelled t·o receive such instruction, neither
shall he be compelled to ts}<:epart in the morning
devotions, and no child so exempted shall be
penalised in any respect by reason of such ex-
emption.

(3) No doctrine or dogma peculiar to any religious
denomination or sect shall be taught during
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school hours in any Government school.

(4) No religious instruction shall be given during
school hours by any person other than a teacher
on the staff of such school.

(5) The time to be devoted to religious instruction
in the various standards of Government sc.ho oLs
shall be as prescribed by r'egu.LatLonv "

Hiervolgens blyk dit dat Natal bereid is om .ni.e-

Christelike" staatskole vir die kinders van "non-Christian

parents" te stig en te onderhou, skole waarop hierdie

ouers volgens algemene demokratiese beginsels geregtig is.

Vir die leerlinge van Christenouers wat op hulle beurt op

Christelike skole kan aanspraak maa~, is die enigste voor-

siening dieselfde tipe staatskole met bykomende nie-ver-

pligte godsdiensonderwys.

Op die letter af gelees, maak die bepaling dat

geen dogma wat aan enige godsdiens eie is, onderrig mag

word nie, godsdiensonderwys geheel en al onmoontlik. Onder-

rig uit die Bybel sonder enige verwysing na iets wat aan

die Christelike godsdiens eie is, is nie net onmoontlik

nie maar ook In kontradiksie.

Ten tye van Republiekwording het Natal nog sterk

in die teken van In tipiese Angel-Saksiese neutraliteit

gestaan.

(ii) Kaaplandse onderwyswetg~wing_ en die Christe-

like en nasionale beginsels. In die Kaapprovinsie het die

Angel-Sal{siese magte onder Muir se bewind steeds 'n in-

vloed op die onderwys bly uitoefen. Muir se afsydige hou-

ding teenoor die Christelike en nasionale beginsels in die

onderwys het egter al hoe meer besware uitgelok. Sterk be-

sluite en gesamentlike optrede het teen 1912 van die Neder-

duitse Gereformeerde, die Presbiteriaanse, die Wesleyaanse,

die Baptiste-, die Anglikaanse, die Congregational en die
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Lutherse Kerk, De Zuid-Afrikaanse Onderwi j zers Unie (later

die S.A.O.U.) en die South African Teachers' Association

(S.A.T.A.) gekom. Hierdie liggame het 'n leerplan vir

Bybelonderrig en 'n verkorte Kat:egismus van "the great

Chri stian doctrinesIlopgesTel, wat later ook goedgekeur

is.l Toe die Kaapse Provinsiale Raad in 1913 ' n gekose

komitee aangestel het om op die saak in te gaan, het die

destydse Moderator van die N. G. Kerk voor die Komitee ge..,..

tuig dat daar 'n sterk gevoelonder die N. G. Kerk en die

Gereformeerde Ke rk is om hulle eie skole te stig indien

daar nie voorsieni.ng vir godsdiens op skool gemaak word
. 2ru.e ,

Die aanvaarding van Ordonnansie nr. 18 van 1913,

'n ordonnansie vir godsdiensonderwYs op skool, het gods-

dLen scnderwy s vir die eerste keer op "n eenvormige grond-

slag in alle Kaaplandse skole geplaas. Artikel 3( 1) van

hierdie Ordonnansie het bepaal dat benewens die daaglikse

opening met skriflesing en gebed daar ook elke dag tussen

'n kwartier en 'n halfuur tot en met standerd IV en nie

meer as 'n halfuur op twee dae per week bokant standerd

IV nie, godsdiensonderwys gegee sou word. Skole met 'n

nie-Christelike stempel is hiervan uitgesluit asook onder-

wysers en leerlinge van ouers met gewetensbesware. Vol-

gens klousule 3( 2) kon die go dsda ensonder'wys gegee wor-d

ooreenkomstig die reeds genoemde verkorte Kategismus soos

1. Vgl. De Kêrkbode, --23 Mei 1912, p. 4079 D.H. Cilliers,
Die str,Yd va1}_die Afrikaanssprekend<?_..tn_I~aaJ2land
~'y_ eie_~§kool (1!i2_2-1939J, pp. 183-1"849 Fowler,
o~. cjt., p.979 en K.P., Report of the Select Com-
mitt~e on the J:1eligi_ous Instructi0.!l_. in ~scho<?ls draft
Ordinance, together with the minority report,
minutesof proceedings and evidence (P.C. Sel. Com.
4-1913), pp. 1-3.

2. Ibid., p. 2.
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in die bylae tot die Ondervzysordonnansie voorgeskrywe in-.

dien die meerderheid van die ouers skriftelik daarom vra.

Die onderwysers moes dit "zonder aantekening of opmerking"

aanbied.l Vir hierdie godsdiensmdervvys is daar tot aan

die einde van standerd 7 voorsiening gemaak.2 Die bepa-

lings van hierdie Ordonnansie het nie noemenswaardig van

dié van ander provinsies verskil nie en is sonder wysi-

gings in die gekonsolideerde Onderwysordonnansie nr. 5 van

1921 opgeneem.3

Nuwe leerplanne vir Godsdiensonderrig wat tot

alle sekondêre standerds uitgebrei is, is deur VVysigings-

ordonnansie nr. 10 van 1945 in werking gestel. Di t was

die gevolg van dringende vertoë van die kerke en die Gesa-

mentlike Raad van die Kaaplandse onderwysersverenigings

en is ook deur hulle goedgekeur.4

'n Verdere herformulering van godsdiensonderwys

deur Ordonnansie nr. 20 van 1956 het geen noemenswaardige

veranderinge teweeggebring nie. Artikels 187 en 188 ver-

wys nie meer na nie-Christelike skole wat mag bestaan nie,

maar maak die godsdiensonderwysbep81ings van toepassing

op elke onsektariese skool.

Insiggewende kritiek is gedurende 1963 (die jaar

waarin die eerste Nasionale Adviserende Onderwysraad begin

funksioneer het) deur die Nederduitse Gereformeerde en die

Gereformeerde Kerke oor die godsdiensonderrig in Kaapland-

se skole uitgespreek. Volgens "Die Verslag van die Komi-

i. K.P., Ordonnansie 18 van 1913, art. 3(2).
2. K.P., Ordonnans_i.i-nr. i"Er~vari_1913.,"Tweede Bijlage?

Rooster van Bijbellessen" •
3. Vgl. K.P., Ordonnansie nr. 5 van 1921, art. 304-306.
4. Vgl. L.E. Badenhorst, Christellkë-GodsdiensondeEr.ig

in 012enbare Sl{ol~, p , Il; en Fowler, oQ. eit.,
p , 97 ~
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tee van die S.A.O.U. insake die Gesamentlike Verklaring

van die Nederdui tse Gereformeerde en Gereformeerde Kerke

oor die Godsdiensonderrig op skool in Kaapland" vzys ge-

noemde twee kerke daarop dat, alhoewel die leerplan voor-

gee om onsektaries en neutraal te wees, dit in werklikheid

"n remonstrantse gees adem, dat dit "humanisties en eensy-

dig-eties" is en kardinale leerstukke wat vir hierdie

kerke dierbaar is, vermy.l In sy antwoord hierop aan die

Onderwysdepartement van Kaapland het die betrokke Komitee

van die S.A.O.U? die standpunt gehuldig dat die heterogene

leerlingbevolking van die onsektariese staatskool vereis

dat die dogmatiese tot 'n minimum beperk moes word. Hulle

het die gedagte van gedifferensieerde leerplanne in Bybel-

onderri.g vir kinders van lidmate van die Afrikaanse kerke
,

met dieselfde belydenisgrondslag en vir die van ouers met

'n ander belydenis van die hand gewys en was ook nie be-

reid omBybelonderrig as "n verpligte eksamenvak of as "n

keusevak in die Sekondêre skool (onderhewig aan die gewe-

tensklousule) te steun nie. Hierdie Komitee het wel on-

derskrywe dat die skool In posi tievve bydrae tot die gods-

dienstige opvoeding van sy leerlinge behoort te maak, maar

was slegs bereid om die vervanging van godsdiensonderrig

met Bybelonderrig aan te beveel waarvoor 'n betreklik een-

voudige leerplan opgestel moes word waarin die dogmatiese

tot ' n minimum beperk moes word.3 Dié verslag van Kaap-

land se belangrike ondervzysersvereniging vir Afrikaansspre-

kende onderwysers getuig van die houvas wat die idee van

1. Die Unie, Mei 1964, p. 522.
2! Volgens Die Unie, Mei 1964, p. 521 het die Komitee

uit prof. C.F. Gunter (sameroeper), mej. E. Coetzee,
en mnre. D.M. Broekmann, P.H. du Preez en A.H.V.
Erasmus bestaan en was al die bevindinge en aanbe-
velings eenparige besluite.

3. Die Unie, Mei 1964, pp. 523-525.
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' n neutrale staatskool waarin die neutrali tei tsgedagte ge-

eerbiedig word, deur die jare heen verkry het.

Dat die houvas van die atrr aklce neutrali tei tsge-

dagte soos aanvanklik deur die Angel-Saksiese magte voor-

gestel, geleidelik verswak het, is egter ook waar. 'n

Groeiende behoefte om groter erns met die uitvoering van

die bepalings aangaande godsdiensonderwys te maak, is voor

Republiekwording in Kaapland waarneembaar. Hiervan getuig

byvoorbeeld die aanstelling van twe.e spesiale instrukteurs

in godsdiensonderrig gedurende 19461, die aanbieding van

verskeie departementele opfrissingskursusse in godsd'iens-

onderwys en die saamspan op nasionale vlak om in samewer-

king met die "Interkerklike Kommissie van Opvoeding en On-

derwys" nuwe leerplanne vir skole daar te stel.2 Die al-

gemene tendens, al was dit by tye slegs 'n stippellyn, was

voor Republiekwording in Kaapland eerder in die rigting

van die Afrikaner se ideaal van groter erns met die Chris-

telike beginsel as na In streng neutrale staatskool soos

1. K.P., Departement van Ondervvys, Verslag van die
Superi:q.tel1d~t-generaal van Onderv!Y~........2.9L~
jaar 194-6, p. 34. Van die dienste van twee in ....
strukteurs in godsdiensonderwys is vir byna tien
jaar gebruik gemaak om toe te sien dat die be-
palings van Ordonnansie nr. 10 van 1945 aangaan-
de Godsdiensonderwys ten volle in alle skole ui t-
gevoer wor d,

2. Vgl. Verslag van._die__Jeu_g_-studiekommissi~e.v®
die Ned. Geref. Kerk vir behandeling deur die
.Algeme~=-~_~Sirl:.o_<!~in sitting 13 'Oktooe:r-J:g66
e.v.d., pp. 391-392; en Die Kerkbode, 8 Okto-
ber 1969, p , 513.



de Verklaring van Trou af te lê "Voor almal hier verga-

260.

aanvanklik deur die Angel-Saksiese magte geidealiseer.
l

Die nasionale beginsel het voor Republielcwording

nooit as sodanig in die Kaapse onderwyswetgewi.ng direkte

aandag ontvang nie. Dat die Afrikaner van Kaapland net

soos in die ander provinsies, sy stryd om die erkenning

van die nasionale beginselop skool gedurende die vorige

halwe eeu veral op die erkenning van die beój_nsel van moe-:

dertaalonderwys en eie Afrilcaansmediumskole toegespits en

in die verband belangrike toegewings verkry het, sal later

uit hierdie hoofstuk blyk. Direk na Republiekwording nog

voordat 'n nasionale onderwyswet 'n breë nasionale begin-

sel vir alle skole voorgeskrywe het, het die nasionale be-

ginsel in Kaapland egter geleidelik aandag ontvang toe sko-

le versoek is om die nodige respek en liefde vir die land

se nasionale simbole by die kinders te kweek. Die Admini--

strateur, J.N. Malan1 het byvoorbeeld in 1962 die jaarlilc~

se viering van Republiekdag geïnisieer.2 Tydens 'n kort

voorgeskrewe plegtigheid op elke Republiekdag word van al.«

le leerlinge in Kaapland verwag om onder andere die volgen-··

der, beloof ek trou aan die land wat ek lief het, my vader-,

1. Aangespoor deur die nasioyu=lJp onderwysbenadering na
Republiekwording is die opleidingstyd vir Godsdiens-
onderrig in Opleidingskolleges vanaf 1968 verdubbel ~
Kyk Die Unie, April 1969, p. 508. Volgens die Kaap-
se Offisiële Koerant v~~ 31 Oktober 1969, P.K. 810
word gewysigde leerplanne vir Godsdiensonderrig -
nou Bybelonderrig genoem - vanaf 1971 in Kaaplandse
skole ingevoer. Die doel hiervan is om (i) kennis
van die Bybel as heilsgeskiedeni s aan die kind oor
te dra en (ii) deur middel van die kennis van die
Bybel die weg vir die kind voor te berei tot 'n le-
wende geloof in Jesus Christus as sy Saligmaker en
daarmee tot 'n lewe van diens aan God en sy medemens.
Fundamentele geloofswaarhede en die sentrale bOOG.-
skap van die Ou en die Nuwe Testament word in hierdie
leerplanne uitgelig en beklemtoon sonder om die leer
of dogma van enige besondere kerk tot uitgangsp~nt
te neem, aldus die leerplan.

2. K.P., Die Onde;r;;NYsgaset,10 Mei 1962, pp. 678-679.
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land, die Republiek van Suid-Afrika. ill

(iii) Transvaalse onder~swetgew2ng en die Chris-

telike en nasionale begi.nsels. Godsdiensonderwys in die

Transvaalse skole is byna vyftig jaar lank volgens arti-

kel 34 van die .Smutswet van 1907 georganiseer. Die eer-
,

ste noemenswaardige poging tot herformulering was die van

Ordonnansie nr. 29 van 1953 wat veral op In deegliker en

duideliker omskrywing toegespi ts was. Vander Schi jf ver-

wys dan ook na die knap woerdspel van artikel 53 oor gods-

diensonderrig "wat vatbaar is vir veel ruimer vertolking?"

Ten opsigte van dogma in godsdiensonderwys ver-

vang hierdie onderwyswet die woorde I,geen leer of dogma

eie aan enige godsdienstige gemeente of sekte" wat in die

Smutsonderwyswet voorkom met I,geen bepaalde leer of dogma

wat onderskeidend is van In besondere godsdienstige ge-

sindte of sekte".3 Waar die "geen leer" van 1907 alle dog-

ma verbied het, skakel die "geen bepaalde leer" van 1953

slegs sekere dogma uit. Tydens die behandeling van die

ontwerp-~rdonnansie in die Provinsiale Raad het die Trans-
,

vaalse ._\dministrateur dan ook verduidelik dat die dogma-

bepaling slegs bedoel is om die eienaardighede van die

verskillende sektes uit te skakel.4 'n Departementele om-

sendbrief van 1954 het die saak soos volg verduidelik:

"Die inhoud van die godsdiensonderrig in laer en middel-

bare skole kan met inagneming van Artikel 53( 4) van die

nuwe Onderwysordonnansie onder andere die volgende behels:

(a) Bybelkennis.

1. K.P~. Die Ollderwysgaset, 23 Mei 1963, p. 804.
2. W.G. van der Schijf, Die gereformeerde beginsel in

die onder~s in Transvaal tot 1963, p. 310.
3. Tv1., Ordonnansie nr. 25 van 1907, art. 34(4); en

Tv1., OrdonnanJ?~ienr. 29,....van1953, art. 53(4).
4. Vgl. Van der Schijf, .£1[. cit., p. 310.
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(b) Die Tien Gebooie.

(c) Die Twaalf Artikels (geloofsbelydenis).

(d) Die Onse Vader. ,,1

Iets van die strenge neutraliteit van Smuts se onderwys-

wet het derl18~weverdwyn, a.LhoeweL die idee van godsdiens-

onderwys bo geloofsverdeling nog steeds in artikel 53( 4-)

voortgeleef het.

'n Ander belangrike bepaling van die Ondervvys-

wet van 1953 is dat die provinsiale onderwysbeleid so be-

118..8~ word dat "gelet wor d op die a'l.gemene beginsel dat,

vir sover dit verenigbaar mag wees met die ekonomiese be--

steding Van Staatsfondse en met die vereiste standaard van

doeltreffende onderrig, kinders in ooreenstemming met die

wense van hulouers opgevoed moet word; en •••••• ' n gee s

van volkseenheid aangekweek en rassesaxnewerking in Suid-

Afrika bevorder word." 2 I-Iierdie ar-t Lke.L skrywe nie 'n

spesifieke gees 6.n rigting vir die l'ransvaalse provinsiale

skole voor nie, maar gee aan die ouer die reg om in hier-

die verband eise te mag stel. Aangaande die omvang van

die regte wat die 1953-0nderwysvvetgewing ten opsigte van

byvo or-bee.Ld die ChristelikG beginsel aan ouers verleen,

skrywe J". Chris COGtzee dat IIbinne die raamwerk van die

Transvaalse openbare skoolstelsel is ditmoontlik vir

Christelik belydende ouers om daur- middel van hul skool-

komitee 'n Christelik belydende godsdiensonderrig vir hul

:::inders te v er-soker-, A&'1.cUe Transvaalse openbare skool

kan CIU'istelike ouers v andag vir die onderrig van hul kin-

ders verkryonderrig in die Bybel en Dybelse geskiedenis en

in die drie grondbeginsGls van huloortuiging t.w. ' n onder-

rig in die belydenisvandie geloof,in die Vletvan die Here, en

1:-800s aangehaal deur Van der Schijf, .9J2..!._git., p, 311.
2. Tv1., Ordonnansie ~ ?9 v@...1..9.,2J.,ar t , 3U) \ d).
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in die Christelike gebed soos Christus ons dit geleer het~

die Bybelse geskiedenis as openbaringsgeskiedenis en die

geloofsbelydenis, die Wet en die gebed van die Here. ,,1

Die stryd om die erkenning van die Christelike beginsel in

Transvaalse skole het derhalwe ten tye van Republiekwor-

ding reeds in die guns van die Afrikaner se ideaal begin

swaai.

Na Republiekwording, maar nog voordat die nasionale

onderwysbeleid van 1967 in werking getree het, het Trans-

vaal ernstige pogings aangewend omvan die vak wat die

mees sentrale plek in In Christelike opvoeding en onóerwys

behoort in te neem, naamlik Godsdiensonderwys, iets beson-

ders te maak , Die Lnhcud van die vernuwing het onder ande-
2re Protestants-Christ.elike geloofsleer en sedeleer omvat

en teen 1967 was Bybelkunde as In keusevak vir die Matri-

kulasie-eksamen reeds goedgekeur.3 Aan die einde van daar-

die besondere jaar meld die Direkteur in sy Jaarverslag~

"Godsdiensonderwys word in alle skole met groot erns en toe-

wyding aangebied. Daar word reeds volgens die nuwe leer-

gang gewerk en ten spyte van In t,ekort aan opgeleide perso-

neel is die vordering wat gemaak word hoogs bevredigend. ,,4

Waar Kaapland voor Republiekwording hoegenaamd

geen verwysing in sy onderwyswetgewing na die nasionale

beginsel gemaak het nie, het Transvaal sover gekom om in

1953 neer te lê dat die onderwys In gees van volkseenheid

Ï.";r. Chr.· Coetzee, liOns Onderwysordonnansie" in Onder-
wysblad, Augustus 1966, p. 106.

2. H.J. S,.Stone, "Opknappingskursus in Godsdiensonderrig
In Geslaagde Onderneming" in Roeping, Junie 1965,
p. 5.

3. H.J.S. stone, "Transvaalse Ondervvysdepartement lê
klem op die Bybel" in Roeping, Maart 1967, p. 7.

4. Tv1., Onderwysdepartement, Algemene Verslag vir
die~ar wat geëindig het op 3~ Desember 1967, p. 12.



Met die 1907-Smutsonderwyswet wat tot 1953 sy

moet aankweek en rassesamewerking in Sui d-Af'rika moet be-
lvorder. Amptelike a~~oediging vir die erkenning van die

nasionale beginsel in die Transvaalse onderwys het egter
,

ook veral na Republiekwording gekom toe skoolhoofde ver-

soek is om op gepaste v.rysedie landsvlag te huldig en van

die Volkslied gebruik te maak om sodoende patriotisme on-

der die jeug te stimuleer en goeie burgerskap te kweek.

Nog In versoek het gelui dat voor die viering van Repu-

bliekdag of ander openbare vakansiedae besondere aandag

aan die betekenis daarvan gegee mces word. Hieroor .doen

die Transvaalse Direkteur van Onderwys net voor die imple-

mentering van In nasionale onderwysbeleid vir die hele Re-

publiek soos volg verslag: "Die positiewe reaksies van

hoofde op hierdie versoek en die resultate wat reeds be-

reik is, is bemoedigend. ,,2

invloed in Transvaal laat geld het, was die Christelike en

nasionale onderwysbeginsels gedurende hierdie periode in

die betrokke provinsie aM die tipiese Angel-Saksiese neu-

trale staatskoolgedagte onderworpe. Hierna het Transvaal
,

egter duidelik van die neutraliteitsbeginsel weggeswenk

en met Republiekwording meer en meer geleenthede ook vir

die erkenning van die Af'rikaner se Christelik-nasionale

beginsels in staatsonderwys geskep. Hierin het Transvaal

In sterker standpunt as Kaapland en veral as Natal inge-

neem.

(iv) yrystaats.e onder~swetgewin_g en die Chris-

telike en nasionale beginsels. Die bepalings oor gods-

diensonderwys soos in artikel 18 van die Hertzogskoolwet

1. Tv1., Ordonnansi.e nr. 29 van 1951, art. 3(1)(c)(iii).
2. Tv1., Onderwysdepartement, Algemene Verslag vir die

j aar wa,:!;.ge"8indig het op 31 Desemb~r.1967, p, 2.
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van 1908 vervat, het vir baie jare die godsdiensonderwys

in die Vrystaatse skole gere'ël. Dit is feitlik onveran-

derd deur Ordonnansies nr. 9.van 1920 en nr. 15 van 1930

gehandhaafl en in 1951 kon die Pretorius-onderwyskommis-

sie die stand van sake nog soos volg opsoms ii dat

(1) die skooldag begin sal word met gebed, sang en
die lees van In stuk uit die Bybel;

(2) dat Bybelse geskiedenis as In skoolvak beskou
sal word en dat daarin daagliks onderrig gegee
sal word tot en met die hoogste standerd van
die volkskool en dat die vak behoorlik geïnspek-
teer sal word?

(3) dat geen leerstellige onderwys gedurende skool-
ure gegee word nie;

(4) dat die onderwys gedurende skooLure alleen deur
In lid van die onderwyspersoneel gegee mag word;

(5) dat aan ouers wat skriftelik aansoek doen dat
geen Godsdiensonderwys aan hulle kinders gegee
moet word, sodanige verlof nie geweier mag word
nie;

(6) dat elke leerkrag verplig is om onderwys in By-
belse geskiedenis te gee tensy hy vrygestel is
van die verpligting deur die Direkteur van On-
derwys; en

(7) dat daar nie minder as In halfuur en nie meer as 2
In uur per skooldag aan die vale bestee word nie."

.Alhoewel artil{el 2 van Ordonnansi e lIT. 15 v in 1930

bepaal het dat godsdiensonderrig to·t die middelbare stan-

derds uitgebrei kan word, is diteers vanaf 1933 as In

moontlike nie-eksamenvak in standerds 7 en 8 ingestel.

Hierdie reëling is in 1941 ook op die hoër standerds van

toepassing gemaak , In Oorvol rooster het die toepassing

1. O.V.S., or:d"ë)nnansienr. 9 van 1920, art. 43; en
O.V.S., Ordonnansie nr. 15 van 1930, art, 4~het by-
voorbeeld bepaal dat daar benewens die skriflesing?
gebed en sang aan die begin van elke dag, ook daag-
liks aan alle klasse van Volkskole Bybelse Geskie-
denis onderrig moes word.

2. O.V.S., Verslag van die Provinsiale Ondervvyskommis-
sie, 1951, p. 213.
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daarvan egter belemmer totdat dit in 1945 as tn keusevak

vir standerds 9 en 10 ingestel is.l Die beginsel van ver-

pligte godsdiensonderwys vir alle leerlinge in volkskole

en hoërskole (behalwe vir diegene vir wie daar skrifteli-

ke vrystelling deur die ouers aangevra is) is eers in 1954

deur artikel 48(2) van Ordonnansie nr. 16 vasgelê.

Ten opsigte van leerstellige onderrig is dit

reeds bekend hoedat generaal Hertzog hierdie soort onder-

wys in bui teslcole toegelaat het. 2 Ordonnansie nr. 9 van

1920 asoolc Ordonnansie nr. 15 van 1930 lill.ethierdie gebruik

gehandhaaf. Laasgenoemde Onderwyswet het byvoorbeeld

neergelê dat in openbare skole "geen leer of leerstelling,

aan een of ander kerkgenootskap of sekte eie, gedurende

skoolure" onderrig sou word nie, behalwe in buiteskole en

dan slegs as die ouers by vzyse van 'n versoekskrif aan

die skoolkommissie dit versoek.3 Die voorsiening van leer-

stellige onderrig in alle skole was in die Vrystaat altyd

'n uitgesproke behoefte. So beveel die Pretorius-kommis-

sie in 1951 aan dat leerstellige onderwys as deel van die

vakGodsdiensonderrig aangebied word aan kinders vanouers

wat geen beswaar daarteen het nie.4 Die wetgewers van

1954 was egter nie hiertoe bereid nie. Artikel 48(3) van

Ordonnansie nr. 16 van 1954 bepaal~ flgeen leerstelling

1. Vgl., A.H. Strydom? Die plek en taak van die skool
as samelewingsverband in die .!Q.9_9-e~p._e__QJ~£i_st_e1-j.kG
same.leV':'i,!!,g,p. 189; en J!.!. Greyling, Godsdien_r:3imdel'..::.
wyS ~~.die skoo~, pp. 99-101.

2. O.V.S., Ordonnansie nr. 35 van 1908, art. 18(d).
3. O.V.S., 'ë)ï;fonrïansie nr. 15 van 1930, art. 47(3).

In art. 47C7) van dieselfde Ordonnansie is ook
neergelê dat die tyd wat aan godsdiensonderwys en
Bybelse geskiedenis gewy moes word, deur die hoof
in oorleg met die plaaslike skoolkommissie onder-
worpe aan die goedkeuring van. die skoo'Lraad , bepaal
sou word. 'n Maksimumvan een uur per skooldag was
toegelaat.

2. O.V. S., Verslag van die Provinsiale Ondervvyskommis-
sieL 1951, p. 215.



267.

of dogma wat aan tn besondere godsdiensgesindte of selete

eie is, word gedurende gewone skoolure aan tn openbare

skool gedoseer nie." Van buiteskole met leerstellige on-

derrig is daar nie meer sprake nie.

Hierdie "dogmaklousule" sluit egter nie alle

dogma uit nie, maar slegs daardie wat kenmerkend van i ' n

IIgodsdiensgesindte of sekte" is. In hulle kommentaar

hieroor sê die spesiaal aangestelde kommissie van die Oran-

je-Vrystaatse Onderwysersvereniging in hulle IIMemorandum

insake Godsdiensonderrig" dat IIwat die presiese bedoeling

van die uitsluiting is, is nie duidelik nie en word ook

nêrens gekwalifiseer nie. In die praktyk kom dit daarop

neer dat sake van ooreenkoms tussen kerke en sektes wel

geleer mag word (al is dit. nie voorgeskryf in die leerplan

nie), terwyl geskilpunte vermy moet word. Dit is egter tn

niksseggende toegewing, want die onderwyser wat geen teo-

loog i s nie, kan in weinig gevalle tussen sulke onderskei-
1dende dogmas tn streep trek.1I Hierdie toegewing herinner

aan In soortgelyke vertolking wat aan die 1953-Onderwyswet

van Transvaal gegee is, en al was die toegewings gering,

verteenwoordig hul tog tn geleidelike beweging weg van die

allesoorheersende neutrali tei tsgedagte van die tipiese An-

gel-Saksiese tradisie.

Die Vrystaatse Onderwyswet VroL 1954 is egter ver-

al In baie belangrike stuk wetgewing, omdat dit gepoog het

om die gedagtes van die oorgrote meerderheid van ouers in

die provinsie te vertolk toe dit op aanbeveling van die

Pretoriuskommissie (1951) in artikel 2( 2) neergelê het dat

dit IIdie algemene beleid van die Administrateur (is) dat

1. Die Skoolblad, "MemorandumInsake Godsdiensonderrig",
September"19b5t p. 14.
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die christelike beginsel in die onderwys en opvoeding er-

ken, openbaar en gekweek en die nasionale beginsel gehand-

haaf word, ten einde by die leerlinge In Ohristelike wê-

reld- en lewensbeskouing te ontwikkel, In gesonde gevoel

van onverdeelde liefde vir en trou aan die gemeenskaplike

vaderland in te boesem en waardering vir die tradisies,

taal en kultuur van alle bevolkingsgroepe aan te kweek."

Hiermee het die Vrystaatse Onderwyswet van 1954 die eerste

Suid-Afrikaanse onderwyswetgewing van die 20ste eeu geword

wat die Christelike en die nasionale beginsels by hulle

naam noem en In positiewe standpunt daaromtrent inneem.
,

Ten spyte van talle teenstrydighede is dit ook die onder-

wyswetgewing wat voor 1967 die groei van die Christelike

en nasionale beginsels in die harte van Afrikanerouers die

duidelikste vertolk.

(v) Die geheelperspektief. Ten spyte van die

aanvanklike divergensie op provinsiale vlak ten opsigte

van die erkenning en toepassing van die Chri stelike en na-

sionale beginsels in die onderwys, was die algemene ten-

dens ten tye van Republiekwording dat die invloed en hou-

vas van die Angel-Saksiese magte aan die verswak was.

Die Christelik-nasionale onderwysideaal wat na Uniewording

in die harte van baie Afrikaners bly voortlewe het, het

al hoe duideliker in al die provinsies ui tgekristaJJiseer

en verskeie toegewings in staatskole verkry.

Die ontwikkeling van die Afrikanervolk tot na-

sionale mondigheid was egter ondenkbaar sonder dat sy

moedertaal - Afrikaans - dieselfde erkenning en regte as

ander voD~ere se tale ontvang het. Daarom was dit vir

die Afrikaner na Uniewording lewensnoodsaaklik om sy stryd

te:rfwillevan die erkenning van die nasionale beginsel aan-
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vanklik op die erkenning en gelykberegtiging van Afrikaans

as een van Suid-Afrika se offisiële tale en as 'n onder-

rigmedium op skoolvlak te konsentreer.

(d) Divergensie ten opsigte van die voertaalbeginsel

in die onderwys

(i) Provinsiale taalordonnansies na a~yiding

van optrede van die Unie-Parlement in 1911~ Uniewording

het nie sonder meer vir die Afrikaner die einde van sy

stryd om die volle erkenning van die regte van sy moeder-

t aal en die konsekwente gebruik daarvan as voertaal op

skool beteken nie. Weliswaar het die Zuid-Afrika-Wet Hol-

lands naas Engels as 'n amptelike taal erken en in artikel

137 neergelê dat albei tale op 'n basis van volkome gelyk-

heid behandel moes word wat vryheid, regte en voorregte

betref. Die toepassing van hierdie beginsels op skoolvlak

is egter deur artikel 85( iii) van die Un'ie-Gr-ondwef in die

hande van die verskillende provinsies geplaas, en omdat

die Angel-Saksiese invloed in 1910 nog aansienlik van pro-

vinsie tot provinsie verskil het, sou die regte wat aan

die belangrike draer van die Afrikaner se kultuur - sy

moedertaal - toegestaan word, ook divergensie op provinsi-

ale vlak vertoon.

Te¥Wille van die versekering dat artikel 137 wel

toegepas word, het daar in 1911 nasionale optrede van die

k~t van die Unie-Parlement gekom. Op 25 November 1910

beslui t die Unie-Parlement om 'n "Gekozen Komitee op Open-

baar Onderwijs" aan te stel wat moes nagaan in hoe 'n mate

die beginsels van "vrijheid en gelijkheid" neergelê in ar-

tikel 137, deur die provinsiale onderwysstelsels gerespek-

teer is. In 1911 het die Huis die Provinsiale Rade se

aandag op die aanbevelings van die meerderheidsverslag van
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die Gekose Komitee gevestigl en hulle versoek om die wens-

likheid te oorweeg omhulle onderwyswette in ooreenstem-

ming met die aanbevelings van hierdie Gekose Koraitee te

bring.

Transvaal het heel eerste hierop gereageer en

Ordonnansie nommer 5 van 1911 vanaf 1 Januarie 1912 in

werking gestel. Kort hierna het die Vrystaat2 raet 0rdon-

nansie nommer 2 van 1912 en Kaapland raet Ordonnansie nom-

mer Il van 1912 gevolg.

Die drie taalordonnansies was getroue vertol-

kings van die Unie-Parlement se aanbevelings met slegs en-

kele onbedui.derrde byvoegings. Die hoofgedagte was dat die

medium van onderwys vir elke leerling in alle standerds

van openbare skole tot en met die vierde standerd die huis-

taal van die leerlinge moes wees, met die voorbehoud dat

ouers kon eis dat die tweede taal geleidelik ingevoer word

en daarna as tweede medium van onderwys gebruik word. Vir

die minderheidsgroep moes daar parallelle klasse ingestel

word, maar as die getalle hiervoor te min was, kon albei

t aalgroepe in een klas deur tweetalige onderwysers onder-

rig word.3 Bokant standerd vier het die drie ordonnansies

1. Kyk Unie van S.-A., RarPort van het Gekozen Komitee
op Openbare OnderwijsS.C. 2-11), pp. ix-xv vir
meerderheidsverslag.

2. Unie van S. -A., Ra.l?fort v~ het Gekozen Komitee .2.].
Openbare Onderwijs S.C. 2~11), p. v, wys daarop dat
die Vrystaat die enigste provinsie was waar hulle
geen ongelykheid ten opsigte van albei tale se reg-
te gevind het nie. Volgens die HertzogonderY'{Yswet
~1908) en Wet nr. l~ van 1910 is die onderwys in die
Vrystaat tot en met st. IV deur meda um van die moe-
dertaal aangebied met informele onderrig in die twee-
de taal. Bokant st. IV moes almal formele onderrig
in albei tale ontvang terwyl die onderrig van drie
van die hoofvakke deur medium van die een taal en die
onderrig van die ander drie deur medium van die an-
der taal moes geskied.

3. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. ? van 1912, art. 3;
Tv1., Ordonnansie nr. 5 van 1911, art. 39 en K.P.,
Ordonnansie nr. Il van 1912, art. 2.
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aan ouers die geleentheid gegee om self te kies of hulle

Engels of Hollands of altwee tale gesamentlik: as media

vir hulle kinders begeer. In gevalle waar ouers nie hier-

die kiesreg uitgeoefen het nie, moes die leerlinge in

hulle huistaal onderrig word en die tweede taal soveel

moontlik as medium gebruik.l

Hierdie bepalings sou die provinsies nie kon

ui tvoer sonder voorsiening vir afsonderlike skole waarin
, , ,
of Engels of Hollands die belangrikste mediumwas, of

skole waarin Engels vir sommigevakke en Hollands vir an-

der vakke as voertaal gedien het nie. Die drie provinsies

se onderwyswetgewing het derhalwe die stigting van onder

andere enkelmediumskole gemagtig.

Met betrekking tot die t8~e as vakke moes elke

leerling in elke standerd tot en met standerd vier in sy

huistaal onderrig word vir welke doel daar voldoende voor-

siening vir die onderrig van albei tale moes bestaan; die

tweede taal moes aan elke leerling onderrig word tensy die

ouers ditanders verlang het. Bo standerd vier moes elke

leerling in al twee tale onderrig ontvang, behalwe as die

ouers ditanders verkies het. 2 In gevalle van twyfel om-

trent 'n leerling se huistaal moes die ouer se beslissing

hieromtrent as die finale besluit geld.3

Die botsing tussen die Afrikaner-invloede en An-

gel-Saksiese magte oor moedertaalonderwys en verpligte

1. Vgl. O.V.S., Ordonnansie nr. 2 van 1912, art. 4;
Tv1., Ordonnansie nr. 5 van 1911, art. 4; en K.P.,
Ordonnansie nr. 11 van 1912, art. 3.

2. Vgl. O.V.S., Ordonnai.ï.Sie""Yi'r.2 van 1912, art. 5-6;
Tv1. Ordonnansie nr. 5 van 1911, art. 5-6; en rc.p.,
Ordonnansie nr. Il van 1912, art. 4-5 ..

3. Vgl. O.V.S., Ordonnaflsie nr. 2 van ..li~2, art. 8;
Tv1. Ordonnansi e nr ._5 van 1911, art. "8'; en IC. P. ,
Ordonnansie nr. Il van 1912, art. 7.
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tweetaligheid was egter 'n langdurige en volgehoue stryd.

D.H. Cilliers beskrywe hoedat die Engelssprekendes hier-

die beginsels tot die bi tt'er einde heftig bestry het en

die hele proses aan Engelse kant "deurgaans gekenmerk

(is) deur aansienlike wrywing, bitterheid, onverdraag-

saamheid en bevooroordeeldheid, soos osm, geopenbaar in

hulle besprekings in die parlement, hulle houding by die

gekose komitee, hulle optrede by die behandeling van die

konsepordonnansie in die (Kaapse) Provinsiale Raad van

begin Aug. 1912, en in die kolommevan 'The Educ. News of

S. A.I. ,,1 Selfs ná die aanvaarding van die Taalordonnan-

sie in 1912 het die Kaapprovinsie erg traag gebly om die

bepalings uit te voer.2 Die traagheid was egter veral in
J

die Engelse provinsie, Natal, waarneembaar. Hierdie pro-

vinsie het etlike jare lank die versoek van die Parlement

insake gelyke t.aat.r-egt.e geheel en al veronagsaam. Eers

in 1916 is Ordonnansie nommer 13 aanvaar waarvolgens die

medium van onderrig van elke leerling in al die standerds

die taal sou wees wat deur die ouers gekies is. Hoewel
3ouers ook kon ei s dat die ander taal as vak onderri.g word ,

was daar van verpligte onderrig dl~ middel van die moeder-

t aal nog geen sprake nie en tweete~igheid is ook nie sterk

aangemoedig nie.

(ii) Taalordonnansies van Natal na 1916. Die be-

palings van die 19l6-Taalordonnansie is in Natal sonder

noemenswaardige veranderinge t,ot in 1942 toegepas. Ten

opsigte van die vasstelling van 1 n leerling se voertaal

1. D.H. Cilliers, Die stryd van die Afrikaanss12r.ekende
in Kaapland om sy. ej..e skool (1652-1939), p. 103.

2. Vgl. A.J. Aucamp~Bilingual Edu,?ation aI1;,Sl National-
ism with special Reference to South Africa, p. 154.

3. Natal, Ordonnansie nr. 13 v.an 1916, art. 2, 3.
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bevat die 1942-0nderwyswet ook geen noemenswa2xdige nuwe

bepalings nie. In hierdie verband skrywe artikel 11(1)

voor dat "the medium of instruction of every pupil in

that official language selected by the parent. The parent

shall make the selection on the pupil's admission to such

a school, and when the option of the parent has been

exercised and carried out, no change shall be made •••.••

until the end of the school year •••••• " In die geval van

minderheidsgroepe ten opsigte van 'n spesifieke voertaal
,

bepaal die ordonnansie dat sodanige leerlinge deur middel

van parallelle klasse onderrig moet word indien die minder-

heidsgroep vyftien of meer is. Wanneer die minderheids-

groep egter kleiner as vyftien is, moet die taal van die

meerderheidsgroep dieva ertaal 1wees.

Die 1942-0nderveyswet maak ook nie die studie

van die tweede taal verpligtend nie. Eers met Ordonnan-

sie nr. 10 van 1950 en die regulasies wat ingevolge hier-

die ordonnansie opg est.e L is? is die bestudering van albei

tale vanaf standerd een vir alle leerlinge verpligtend
2gemaak.

Alle onderwyswetgewing van Natal het die begin-

sel dat dit die ouers se voorreg is om self die voertaal

vir die onderrig van hulle kinders te kies, tot aan die

1. Natal, Ordonnansie Ilr:.~_gJ_v8l!:_1242,art. 11(2)(a).
2. Nata~, Ordonnansie nr. 2)__~an_1942, art. 12(1) soos

gewysig deur Ordonnansie 10 van 1950,. art. 1. Vgl.
Natal, Provinsiale kennisgewing n~. 59 van 1955, Re-
gulasies i.s. dosering van tweede amptelike taal in
b1anke- en kleurling-staatskole. Die 1950-0rdonnan-
sie het ook die verpligte dubbelmediumbepaling van
1942 waarvolgens leerlinge deur medium van hulle
tweede amptelike taal in een of ander deel van die
lee:rgang vir nie minder nie as 'n halfuur per dag
onderrig moes ontvang, opgehef.
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einde van 1969 gehandhaaf.l Volgens syfers vir 1966 soos

in die Parlement verstrek, het hierdie beklemtoning van.

die ouer se keuse in plaas van moedertaal as voertaal tot

groot nadeel vir die .A£rikaanssprekendes in Natal ge-

strek.2

Vir die erkenning van .A£rikaans as voertaal moes

die Afrikaner in Natal "n langdurige stryd voer, want al-

hoewel Afrikaans vir die eerste keer in 1921 in Utrecht

onderrig en in ander skole vanaf 1923 toegelaat is, WáS

dit in die eerste plek blote toegewings onder artikels 2

en 3 van die 1916-Taalordonnansie. Tweedens is die eer-

st,e volwaardige .A£rikaansmediumskool in Natal, die Voor-

trekker-Hoërskool te Pietermaritzburg, eers in 1927 geopen

en die tweede, die Port Natalse Hoërskool te Durban, in

1942 in gebruik geneem. Op kleiner dorpe soos Vryheid en

Newcastle is parallelmediumskole gestig en op ander soos

Greytown en Utrecht dubbelmediumskole. 3

(iii) Taalordonnansies van Kaapland na 1912. Ook

in Kaapland het, die Angel-Saksiese invloed etlike jare

lank na die totstandkoming van Unie 'n aktiewe stryd teen

die .A£rikaner en sy taal voortgesit. So het die Kaapse

onderwys waarvan Thomas Muir tot in 1915 Superintendent-

1. Natal, Die Offisiële Koerant, 23 Oktober 1969, KOn-
seponderwysordonnansie art. 14 meld dat alle kin-
ders wat aan die begin van 1970 vir die eerste keer
tot staats- en staatsondersteunde skole in die pro-
vinsie toegelaat word, deur medium van hulle moeder-
taal onderrig sal word. Ouers kies slegs die voer-
taal indien 'n leerling in albei tal,e ewe bedrewe is
asook vir standerds IX en X. '

2. Rep. van S.-A., Hansard, 22 Februarie 1967, kol.
1837-1840. --------

3. Vgl. L. Steenkamp, Ondervvysvir' b1-~es in Natal,
pp. 194-196; B.R. Buys? "Onderwys in Natal" in J.
Chr. Coetzee (red.), Onderwys in Suid-Afrika, 1652-
1960, pp. 253-254; en B.F. Nel, As~ekte van die On-
derwysontwikkeli..~g in Suid-Afrika, pp. 42-43.
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Generaal van Onderwys was, aanvanklik feitlik onverskil-

lig teenoor die toepassing van die Taalordonnansie van

1912 gestaan. Uitdie verslag van die Provinsiale Onder-

wys-kommissie van 1917 onder voorsitterskap van prof. A.

IYIoorrees blyk ditonder andere dat ruim 64~Svan alJLe leer-

linge tot en met standerd IV Afrikaanssprekend was, maar

dat slegs 31%van hulle deur middel van hulle huistaal on-

derrig is, teenoor 0.61% van die Engelssprekende kinders

wat deur Hollandsmedium onderwys ontvang het. Bokant

standerd IV het die oorgrote meerderheid skole Engels as

enigste medium gebruik.l Van besondere betekenis is die

wyse waarop hierdie kommissie bevestig het dat onderrig

deur middel van die moedertaal die ideale beleid is~

"From a purely educational point of view this is perhaps

the ideal solution. ,,2 Tefwille van praktiese en finan-

siële redes beveel die kommissie egter parallelle klasse
,

aan,maar betekenisvol is ook die feit dat die Kommissie

die stelsel van dubbelmedium-onderwys verwerp.3

Die stryd van die Afrikaner om sy taalregte het

gedurende hierdie periode nog 'n faset in al die provin-

sies bygekry, naamlik die erkenning van Afrikaans in

plaas van Hollands as sy moedertaal. In Kaapland het

C.J. Langenhoven reeds op 23 April 1914 die Kaapse Provin-

siale Raad oorreed om eenparig te besluit 11 dat deze Raad

zijn goedkeuring hecht aan de toenemende handhaving door

het Onderwijs Departement van deze Provincie van het ge-

1. K.P., geEort of the Commission AEPointed on 17th
August, 1915, to enquire into, and report upon, eer-
t ein _.!!latt<?rsconnected with the q ar_~Li!l_g_into effec,t
of Ordinance No. Il of 1912 - commonlyknown as the
"Language Ordinance." (C.P. 1-'1TI, pp. E)-B.

2. Ibid., p. 23.
3. Ibiq., p , 24.
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zonde beginsel van onderwijs door medium van de moeder-

taal der leerlingen, zoals neergelegd in de Onderwijs

Ordonnantie, en verder aanbeveelt dat dat beginsel verder

ui tgebreid warde door het gebruik van het Afrikaans-Hol-

lands als medium op onze lagere scholen tot en met de

Vierde Standaard waar het Hollands volgens wet de voertaal

i s~ 1\[ . t ,,1
11 1 s ••••.. In dieselfde jaar het "de Zuid-Afri-

kaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst" op voor st el,

van Langenhoven en D.F. Malherbe besluit dat daar met be-

langstelling kennis geneem word "van die besluite wat daar

gepasseer werd door die Provinciale Rade van die Kaap ,

Vrijstaat en Transvaal met betrekking tot die aanwending

van Afrikaans als voertaal bij die lagere onderwijs, en

heg sijn goedkeuring aan die redes wat die Provinciale

Rade gelei het tot gemelde beslui te ..,,2 By wyse van onder-

steuning van hierdie voorstel het Langenhoven sy bekende

pleitrede "Afrikaans as Voert aal" gelewer.

Die stroom ten gunste van Afrikaans het al hoe

sterker geword en in 1918 belangrike toegewings afgedwing.

In JUlie 1918 het die Matrikulasieraad beslui t omAf'ri-

kaans as In voertaal vir die Matrikulasie-eksamen te er-

ken en om 'n kommissie te benoem wat oor Afrikaans as vak

moes rapporteer.3 Vir die Kaapse onderwys was Ordonnan-

sie nommer 14 Van 1918 van besondere betekenis want daar-

volgens kon Afrikaans in plaas van Hollands as voertaal

tot: en met standerd IV gebr'ui.k word mits twee derdes van

die plaaslike bestuur ten gunste daarvru~ was.4 'n Jaar

1. lC.P. Oorkonden van de ProviJ}-ciale Raad, 9 April
tot ê Mei 1914, p. 63.

2. De Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en
Kunst, Jaarboek V, 1914, p. 79.

3. De Unie, September 1918, p. 61.
4. K.P., Ordonnansie nr. 14 van 1918, art. 1.
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later het Ordonnansie nommer 25 bepaal dat Afrikaans naas

Hollands as vak in enige of alle standerds, en as voer-

taal in enige of alle vakke, gebruik kan word.l Oor die

toepassing van laasgenoemde Wet skrywe die Superint,endent-

generaal van Onderwys in 1919 dat "as far as the primary

school is concerned, it certainly seems best, therefore,

t,o exclude Nederlands al together and to have Afrikaans

and English as the two languages in use", maar ten opsigte

van die sekondêre skole dat "it would appear to be wise

to retain Nederlands as a subject, though Afrikaans will-

naturally be used as a medium of instruction." 2

Die ampt eLf.ke erkenning van Afrikaans as taal

en die invoering daarvan in skool en kerk was van die be-

langrikste gebeurtenisse in die wordingsgeskiedenis van

di e Afrik anervo'Ik ,

Die konsolidering van al die Kaapse onderwys-

wetgewing in Ordonnansie nommer5 van 1921 het die be-

staande bepalings aangaande taalonderwys en voertaal in

die Kaapprovinsie feitlik onveranderd gelaat. Hierdie

ordonnansie het die Kaapse Onderwysdepartement verantwoor ....

delik gehou vir die praktiese uitvoering van die taalbepa-

lings. 3 Die huistaal is beskrywe as "de taal, die het

best gekend en verstaan wordt door de leerlingn4 en arti-

kel 298 het weer eens die gebruik van "Afrikaans in plaats

van Hollands (Nederlands) als een vak van onderwijs of als

een voertaal van onderwijs in alle of in enige standaards

of klassen of in alle of enige vakken van onderwij Sif dui-

1. K.:?..!-l.."._9rdQlill.allsi e nr ~._van 1919, art. 1.
2. K.P., Departement van Onderwys, Report of the Su.]er-

intendent-Genera:l of Education for the Year ended
31st December 1919; pp~-"li-12~- ~.-_-------

3. K.P., Ordonnansie nr. 5 van 1921, art. 4(b), 301.
4. Ibid., art. 293.
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delik omskrywe.

Afril{aans se groot oo-rwinning op nasionale vlak

het.in 1925 gekom toe met die Nasionale Partyaan bewind

en D.F. Malan as Minister van Onderwys, Wet nr. 8 op 22

Mei aanvaar is. Met slegs een teenstem het 'n gesament-

like sitting van die Volksraad en Senaat beslui t~ "Het

woord 'hollandse' in artikel honderd zeven en derti~ van

de Zuid-Afrika Wet 7 1909, en elders in die Wet waar dat

woord voorkomt, wordt hierbij verklaard het Afrikaans in

t-.esluiten.,,1

Moedertaalonderwys het in Kaapland aansienlik

veld gewen toe hierdie provinsie in 1925 die eerste ge-

word het om die 1912-bep8~ings waarvolgens moedertaal-

onderrig slegs tot en met standerd IV verpligtend was, te

wysig en die huistaal as die verpligte voertaal tot by

standerd VI neer t"elê.2 Dit het die dubbele taalbeleid,

een vir die onderste klasse en een vir die boonste klasse

van die primêre skool, met reg beëindig en die organisasie

van parallelle klasse met a£sonderlike voertale vergemak-

lik. Aihoewel die teenkanting vanuit Engelse geledere

baie jare lank voortgeduur het, het die bestaande wetge-

wing oor die voertaal op skoolonder In veranderde en

meer simpatieke Kaapse Onderwysdepartement vrylik geleent-

hede vir die stigting van Afrikaansmedi.umskole geskep3

skole wat ~n daardie stadium die Afrikaner se strewe

grootliks versinnebeeld het.

1. Uni~evan S.-A., Wet nr. 8 van 1925, art. 1. Vgl.
Unie van S.-A., Hansard, 18 Februarie 1925, kol.
66-96, 26 Maart 1925, kol. 1642-1650:; en C.J. Langen-
hoven, Versamelde Werke, dl. XII, pp. 402-416.

2. K.P., Ordon~sie nr. 23 van._~925, art. 13.
3. Vgl. K.P., Report of the_Superintendent-Gener?l-2f

Education for The Two Years 1927 and 1928, pp. 31-32;
en Die Unie, November 1934, p. lEl.
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Die natuurlike ontwikkeling op hierdie weg van

aparte enkelmediumskole sou egter van korte duur wees.

Die Koalisie van 1932 en die daaropvolgende samesmelting

op politieke gebied sowel as die uitbreek van die Tweede

Wêreldoorlog in 1939 sou die taal-, die medium- en die

skoolvraagstuk in In onverkwiklike partypoli ti eke stryd

dompel. Reeds in 1941 het die Verenigde Party-kongres in

Kaapst ad besluit om stappe te neem vir die algehele afskaf-

fing van enkelmediumskole - bedoelende die Afrikaansme-

diumskole.l Na die groot oorwinning van die Verenigde

Party in die landswye verkiesing van 1943 onder die lei-

ding van J.C. Smuts, i.s die taalkwessie dadelik gedurende

die eerste sessie van die Parlementêre sitting van 1944

te berde gebring. In Voorstel van C.R. Swart ten gunste

van moedertaalmedium en enkelmediumskole is verwerp en

genl. Smuts se amendement ten gunste van dubbelmediumon-

derwys te~lIlille van In sogenaamde verenigde land en In

verenigde Suid-Afrikaanse volk is aanvaar "dat alles wat

moontlik is gedoen moet word omnasionale eenheid te be-

vorder en om alle burgers gelyke geleenthede te besorg om

geleentheid ook die reg verklJ om in oorleg met die Pro-

vinsiale owerhede oorweging te skenk aan die wysiging van

onderwyswette en regulasies en die onderwysmasjinerie van

die provinsies sodat die sogenaamde tweetaligheidsideaal

binne vyf jaar verwesenlik kon word.3 Kort daarna het

die vier provinsiale Administrateurs In navraag van die

1. M.A. van Tonder, Dr. _~.H. Pe~Jj._ssier as Direkt.eu}' v.an
Onde:ry{;Y§vir di..£..t;y___dperk1926-:1948, r- 322; en Die
Volksblad, "Betekenis van die stryd teen enkel-
medium", 31 Augustus 1943.

2. Unie van S.-A., Hap.sard, 22 Februarie 1944, kol. ·1759.
3" Jbid.
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Minister van Onderwys ontvang oor wat hulle in verband

met tweetali.gheid doen. Met die Afrikaner in 'n toestand

van staatkundige svvakheid was daar goeie geleentheid vir

aanvalle op sy ideaal, die Afrikaansmediumskool. Dubbel-

medium is as die ideaal voorgehou.

Kaapland het na aanleiding van al die beroeringe

besluit om oor die hele aangeleentheid van die gebruik van

die tweede taal as medium, beheerde proefnemings te doen.
,

Die ondersoek wat vanaf 1945 tot 1949 plaasgevind het,

het geen besondere voordele vir die gebruik van die twee-

de taal as medium uitgewys nie.l

Intussen het die Nasionale Part yonder die lei-

ding van D.F. Malan in 1948 aan bewind gekom en kon die

Afrikaner weer eens met die uitbouing van 'n Afrikaner-

ideaal vir eie Afrikaansmediumskole voortgaan.

Met die konsolidering van die Kaapse oriderwy a-

wetgewing in 1956 (Ordonnansie nr. 20) is neergelê dat

die voertaal van elke leerling in alle standerds to.t en

met standerd 8 "of Afrikaans of Engels na gelang van wat-

ter een van hierdie tale hy die beste ken", moet wees en

indien In leerling albei tale ewe goed ken dat die ouer

die medium kan kies.2 Vir standerds 9 en 10 is die keuse

van die voertaal geheel en al aan die ouer oorgelaat.3
,

Die onderwyswet skrywe Afrikaans en Engels as leervakke

vir alle leerlinge in alle standerds voor4 en maak voor-

siening vir die stigting van parallelI.e klasse vir albei

media en enkelmediumskole. 5

1. K.P., Departement van Openbare Onderwys, Verslag van
di ~__§U.l? e_r~Il_iellq...?E_!-:K.~~~ v:_@_9~~ s 0 or .3.~_~_.
_j are 195Q.~A..l:.9 51 7 p • 50 •

2. K.P., Or~"0-an_sie nr. 20 van 1956, art. 182(1).
3. I bid., art. 183.
4. I bid •., art. 185 ( 1) .
5. K.P., Ordonnansie nr. 20 van 1956, art. 182( 2), 184.
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Wanneer 'n leerling tot 'n Kaaplandse skool toe-

gelaat word, is dit die skoolhoof wat in die eerste plek

oor die leerling se huistaal besluit. Indien die skool-

hoof nie kan besluit wat die huistaal is nie, kan hy die

Inspekteur van Skole oor die saak raadpleeg. Slegs wan-

neer 'n leerling albei tale ewe goed ken, mag die ouer

d" t ~ï k" 1le voer aai, les.

(iv) Taalordonnansies van Transvaal na 1912. Ook

in die eertydse Boererepubliek Transvaal, sou die Afrika-

ner wat die oorgrote meerderheid van die bevolking ui tge-

maak het, 'n paar dekades Lank vir die regte van sy moe-

dertaal moes stry.

Aan die einde van 1915 nadat die Transvaalse

Taal-ordonnansie (Ord. nr. 5 van 1911) sy proeftyd deurge-

maak het, het byna 5cY7~ van alle leerlinge nog onderrig
2deur medium Engels ontvang. Die toepassing van hierdie

Taal-ordonnansie in Transvaal was derhalwe ' n stadige pro-

ses, alhoewel heelwat vinniger as in die geval van Kaap-

Land,

Die besluit van die Transvaalse Provinsiale Raad

in 1914 omin ooreenstemming met die Kaapprovinsie toe te

1aat dat die benaming Hollands ook Afrikaans inslui t3,

was ' n belangrike toegewing teenoor die Transvaalse Afri-

kaners wat vir die taalregte van Afrikaans gestry het.

Die beJ,.angrikste wending het egter gekom nadat Afrikaans

die reg verkry het omvanaf die begin van 1918 Hollands

as skooltaal te vervang.4 So kon die Direkteur van Onder-

1. Fowler, op. cit., p. 97.
2. Tv1., Departement van Onderwys, Verslag voor het jaar

eindigende 31 Desemb~r 1915 (T.P. 4-191b), p. 36.
3. Nel, op. ci!., p. 29.
4. J. Chr. Coetzee, "Die Taalvraagstuk in die skool

sinds 31 Mei 1910" in Hertzog-Annale, Oktober 1952,
p. 97.
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wys reeds in sy Jaarverslag van 1921 meld: "In verreweg

die meeste gevalle is die enigste medium tot en met Stan-

derd IV, die huistaal. ,,1 Hierdie oorskakeling van Hol-

lands na Afrikaans saam met die toepassing van die begin-

sel van moedertaalonderwys het die deur vir die totstand-

koming van die Afrikaanse skool in Transvaal geopen.2

Die stigting van erucelmediumskole en moedertaal-

onderwys is verder gestimuleer toe 'n Transvaalse Provin-

siale Onderwyskommissie in 1920 aanbeveel dat Afrikaans in

plaas van Hollands naas Engels 'n offisiële t,aal moet

wees, dat die hui staal die korrelete medium van onderrig

is en dat "where there ar e enough children in each medium

to warrant the creation of a school in either medium with

not less than two teachers, the parents of the children

must be entitled to a separate school for their medium.

The separate school must be the rule, and dual medium

schools the exc cptLon ,,,3

Die bepaling in die Taalordonnansie dat ouers

na standerd IV self die voertaal van hulle kinders kan

kies, het in Transvaal lank behoue gebly. Soos dit ook

in die ander provinsies die geval was, het hierdie klousu-

le in Transvaal geleenthede geskep vir onkundige ouers om

teen die belange van hulle kinders die nie-huistaal as on-

derrigmedium te kies en vir Engelsgesinde Afrikaners om

ongehinderd met die versaking van hulle moedertaal voort

te gaan. Die Uitvoerende Komitee van Transvaal het vanaf

1927 verskeie regulasies uitgevaardig waarmee hulle ouers

wou verplig om die huistaal as voertaal te kies.4

1. Tv1., Departement van Onderwys, Verslag vir die jaar
~eëindig 31 Desember 1921 (T.P. nr. 7-1922), p. 36.

2. glo A.J. Aucamp, op. cit., pp •.160-161.
3. Tv1., Report of the Education Commission (T.P. 1-1920),

.p. 25.
4. E. Botes, Die Taalmedi~raagstuk, pp. 77-80.
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In die stryd teen die Afrikaner en sy taal is hierdie re-

gulasies egter as "n aantasting van ouerreg voorgehou en

in 'n hofsaak wat hieroor in 1933 gevoer is, is uitspraak

siale Raad verplig om Ordonnansie nr. 17 van 1934 aan te

neem waarvolgens die huistaal omskrywe is as die taal wat

die kind die beste verstaan. Die ondervvyser, skoolhoof

en inspekteur sou hieroor beslis. Alleen wanneer die in-

spekteur van oordeel was dat die kind altwee tale ewe

goed ken, kon die ouer die medium kies.2

Die Afrikaausmediumskole en moedertaalonderwys

is ook in Transvaal ernstig bedreig tydens die politieke

woelinge van die dertiger- en veertigerjare. So het die

meerderheidsverslag van die Provinsiale Onderwyskommissie

van 1939 (die Nicol-kommissie) aanbeveel dat die Provinsie

hom daarvoor moes beywer dat "albei tale as voertale ge-

bruik word in alle skole, hetsy dubbelmedium-, parallel-

klasse, of afsonderlike skole,,3 en dat die normale hand el-

wyse die oprigting van skole met parallelklasse of dubbel-

medium moet wees.4 As rede hiervoor is aangevoer die op-

heffing van "volksverdeeldheid" en die bevordering van

tweetaligheid.5 Die minderheidsverslag soos deur Nicol en

vier ander lede opgestel, het hieroor geheel en al van die

meerderheid verskil. Dithet daarop gewys dat beslui t

word of daar in Suid-Afrika twee volksgroepe, elkeen met

In eie kultuur, naas mekaar bestaan en as sodanig geëer-

biedig moes word.
,

Vervolgons het die minderheidsgroep die

1. Vgl. E. Botes, op. cit., p. 80.
2. Tv1., Ordonnansie nr. 17 van 1934, art. 8(1)-(3).
3. Tv1., VerSl~y v~ die Provinsiale Onderwyskommissie

(T.P. 5-1939 , p. 231.
4. lliil., p. 230.
5. Ibid., pp. 227-230.
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,

Die Onde~~swet het

vraag gestel "of die volkseenheid daarin lê dat die twee

groepe hartlik moet saamwerk om Suid-Afrika op te bou,

dan of die eenheid daarin lê dat een of beide van die

groepe hulle identi tei t moet verloor. ,,1 As eersgenoem-

de die regte opvatting is, verklaar hulle dat "die Pro-

vinsie waar moontlik moet bly by die bestaande reëling

van aparte skole." 2

Die hoogtepunt van die aanvalle op die enkel-

mediumskole het gekom na die Unie-Parlement se aan.vaar-

ding in 1944 van J.C. Smuts se voorstel aangaande II twee-

taligheid". In antwoord hierop het die 'I'ransvaal, Ordon-

nansie nr. 13 van 1945 in werking gestel. Volgens arti-

kel 5(1) van hierdie taalordonnansie moes die voertaal in

openbare en private skole tot en met standerd V die huis-

taal van die leerling wees, 'n bepaling waarmee daar op

egter ook neergelê dat na standerd V die gebr-uf.kvan al-

bei tale as onderwysmediumverpligtend sou wees.3 Daar

is beoog om die twee t8~e teen 1951 op 'n gelyke grond-

slag as voertale bo standerd V in elk openbare en private

skool te laat funksioneer. Die vakke wat deur die medium

van die tweede tae~ aangebied is, sou deur die Direkteur

bepaal word.4 Die jaar 1945 het derhalwe vir alle stan-

derds bo standerd V in Transvaalse skole ' n beleid van

verpligte dubbelmedium gebring. Hierteen het die Afri-

kaanssprekende onderwys- en kerlananne, opvoedkundiges,

staatsmanne en ouers in heftige opstand gekom. In Trans-

vaal het die provinsiale verkiesing van 1948 grootliks

1. Tv1., Verslrr van die Provinsiale Onderwyskommissie
(T.P. 5-193~, p. 268.

2. Ibid., p. 269.
3. Tv1., Ordonnar.!..sienr_a 13 van___1945,art. 6(1) •
4• I bid., art • 6( 2) •



Die samevatting en wysiging van die Transvaalse

Ihieroor gegaan. Toe die Nasionale Party wel die verkie-

sing wen, was 'n nuwe Taalordonnansie (nr. ,19 van 1949)

tn onvermydelike gevolg. Daarmee is gesorg dat die huis-

t aal tot in standerd VIII die verpligte voertaal in Tr8ns-

vaalse skole word en Ls die beslissing oor die huistaal
2van 'n leerling in die hande van die skoolhoof geplaas.

Ook het hierdie Onderwyswet weer die stigting van enkel-

mediumskole moontlik gemaak.3

onderwyswette in 1953 het die beginsel van moedertaalon-

derwys finaal bevestig. Hiervolgens is "die voertaal van

elke leerling in alle standerds tot en met di.e agste st an-

derd van enige skool die huistaal van die leerlingll4 en

moet alle uitsonderings hierop deur die Administrateur ge-

magtig word. Vir die toepassing hiervan skrywe hierdie

ordonnansie voor dat voorsiening gemaak moet wer-dvir af-

sonderlike Engelsmediumskole, Afrikaansmediumskole en

"skole waarin die voertaal vir sommige leerlinge Afrikaans

en vir ander Engels is.1I5 Die keuse van die voertaal word

aan die ouer oorgelaat, maar as die skoolhoof se waarne-

ming daarop dui dat dit 'n foutiewe keuse was, word die

saak na die Inspekteur en indien nodig na die Direkteur
6van Ondervvysverwys. Ouers ontvang egter ook die reg om

na die Administrateur te kan appeI.Leer-.7 Die wetgewing

gee besondere aandag aan taalgelykheid en aan die twee

t ale as Leerv akke , 8

1. J. Chr. Goet zee , "Die taalvraagstuk in die skool sinds
31 1\lei 191011 in llertzo_g;-Annale, Oktober 1952, p. 99.

2. Tv1,., Ordonnansie nr. 19 van 1949, art. 4(1), 5( 2).
3. Ibid., art. 4(3).
4. Tv1., Ord~sie nr.. 29 van 195:i, art. 56(1).
5. Ibid., art. 5~
6. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 57(2). Vgl.

Bekker, op~ cit., pp. 67-68. '-
7. Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 57(6).
8. I bid., art • 55•
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(v) Taalord_onnansies van die Vrystaat na 1912.

Die Vrystaat met sy oorwegend Hollandssprekende bevolking

was die aangewese provinsie om aan die Afrik&~er met sy

ideaal van moedertaalonderwys en Christelik-nasionale on-

derwys besondere geleenthede te bied. Reeds vanaf die

begin is daar in hierdie oord groot erns met die uitvoe-

ring van die taalKlousules van Ordonnansie nr. 2 van 1912
1gemaak.

Gedurende daardie jare was daar egter ook in die

Vrystaat die stryd van Afrikaans om offisiële erkenning.

In hierdie verband het 'n belangrike wending gekom toe die

Vrystaatse Provinsiale Raad op 15 Junie 1914 die voorstel

van N.C. Havenga eenparig aanvaar dat vir die behoorlike

ui tvoering van Ordonnansie nr. 2 van 1912 "wat 't Hol-

lands aangaat, moet worden verstaan Nederlands en Afri-

kaans".2 Die Vrystaatse onderwysers en hulle vereniging

het, veral onder die leiding van S.H. Pellissier, sterk

steun aan Afrikaans verleen.3 So ook van die kant van die

Onderwysdepartement met W.J. Viljoen as Direkteur is in

1916 instruksies uitgevaardig waarvolgens plaaslike skool-

besture leonkies "of Vereenvoudigd Hollands of de Zuid-

Afrikaanse vorm van het Hollands als voertaal moet gebruikt

worden. ,,4 Met die aanname van Ordonnansie nr. 9 van 1920

is Nederlands dan ook finaal deur Afrikaans vervang 0 Teen

1921 kon 'n Provinsiale Onderwyskommissie verslag doen dat

Afr~kaans as voertaal vir Afrikaanssprekendes en Engels

vir die Engelssprekendes in die Vrystaatse laerskole die

1. Vgl. Aucamp, op. cit., pp. 157, 159-160 •.
2. O.V.S., St6llimingenen Verrichtingen en A~.sels

van de Provinciale Raad, Sessie 1914, p. 94.
3. Van Tonder, .2..l.?.!_ cit., p. 38.
4. O.V. S., Rapport van de Direkteur van Op.qerwi.1§.,

voor de periode ge-eindigd 31 Maart, 19l"b,P. 40.



287.

algemene gebruik geword het en dat die middelbare afde-

lings tloordie algemeen in die rigting van die moedertaal-
1medium" beweeg het. Met die heelhartige ondersteuning

van die Direkteur van Onderwys het hierdie kommissie aan-

beveel dat die moedertaal as voertaal vir alle vakke be-

halwe die tweede taal aanvaar moes word en dat informele

onderrig in die tweede taal reeds vanaf die tweede skool-

jaar en formele onderrig vanaf standerd twee moes ge-

skied.2 Die oorwinning van Afrikaans as voertaal in die

Vrystaatse skole was teen 1925 In uitgemaructe saak. Die

offisiële erkenning van Afrikaans op nasionale vlak deur

die Unie-Parlement in 1925 het dit des te meer versterk.

In Verdere uitbouing van die moedertaalbeginsel

het plaasgevind toe die Vrystaatse onderwyswetgewing in

1930 gekonsolideer is. Ordonnansie nr. 15 van 1930 het

die verpligte gebruik van die moedertaal as voertaal van

standerd IV tot standerd VI verhoog.3 Bokant standerd VI

is die keuse aan die ouers oorgelaat toe artikel 49(3)

neergelê het dat die ouer van 'n leerling een van die of-

fisië.le tale as enigste voertaal of albei offisiële tale

as voertale kan kies. In artikel 49(5) is derhalwe voor-

siening gemaak vir enkelmediumskole, parallelmediumskole,

dubbelmediumskole waarin Engels en Afrikaans om die helf-

te as voertaal vir die leervakke gebruik is, en laastens

skole waarin een van die twee ~lptelike tale die heersen-

1. o.v.S.,---:trapportvan die Kommissie van ondersoek oor
die skaarste van onderwysers in die Oranje Vrystaat,
medium van onderwys, invoering van die twede taal as
medium en vak, ens. soos gepubliseer in Departement
van Onderwys, Rapport- vir die jaar geëindi__g31 Desem-
ber, 1921, p. 31.

2. Ibid._, p. 45.
3. Tv1., Ordonnansie_nr. 15 van 1930, art. 49(1).
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de voertaal is en voorsiening vir die minderheid gemaak

is deur van tweetalige onderwysers gebruik te maak.l Vir

die Afrikaanssprekende kind in die Vrystaat was 1930 In

belangrike jaar omdat skoolonderrig tot standerd X deur

medium van sy moedertaal hierna vir hom gewaarborg is.

Die toepassing van die beginsel van moedertaal-

onderrig tot minstens standerd VI het in die Vrystaat van-

af die dertigerjare ernstige aandag ontvang. Die Onder-

wysdepartement het byvoorbeeld in omsendbriewe van Desem-

ber 1930 en Januarie 1932 daarop aangedring dat artikel

52 van die 1930-0nderwyswet uitgevoer word.2 Daarvolgens

was ditdie plig van skoolhoofde om self uitte vind wat-

ter van die twee ampstale as die huistaal van die leerling

beskou moes word. Alleen in gevalle van twyfel kon die

saak na die ouers vir In beslissing vervvys word. Skool-

hoofde is deur die Departement gewaarsku dat diegene wat

versuim om hierdie klousule uit te voer, weens wangedrag

vervolg sou word.3

Ook ten opsigte van geleenthede vir moedertaal-

onderwys in standerds bo standerd VI was daar na 1930 In

merkbare verbetering. Tot ongeveer 1930 was dit nog die

b eleid van bai e skole om in die mi ddelbare klasse sommige

vakke deur medium van Engels en die orige deur medium van

Afrikaans aan te bied. Na 1930 het die toedrag van sake

egter so verander dat die Direkteur van Onderwys in 1940

kon rapporteer "dat met die uitsondering van Latyn, ••••••

en hier en daar handeLsv akke, in al die v akke van die mid-

delbare leerplan tans die leerlinge deur die mediQ~ van

1. Vgl. O.V. S., Verslag van die Provinsiale Onde~_yvys-
kommissie - 1951, p. 65.

2. Van Tonder, op. cit., pp. 304-306.
3. Ibid., p. 306.



diumskole 2was.

die moedertaal onderrig wo.rd, Uit hierdie feite blyk dit

dus duidelik dat enkelmedimn-skole die ideaal van die Or-

donnansie is en dat 'n skool met parallelklasse slegs be-
lskou wor-d as 'n noodhulp. il Voorts het die Direkteur

daarop ge'wys dat die byna 500 primêre skole op die platte-

land enkelmedium en 'Hel Af r i.kaan smedf.umsko.Lewas waarin

die Engelssprekende leerlinge deur middel van dubbelmedium

onderrig is. In }3loemfontein was daar 3 primêre en een

hoërskool met parallelklasse teenoor 3 primêre en 4 hoër-

skole asook 2 privaatondersteunde hoërskole wat eruce~fie-

Hiermee het die Afrikaner nog nie die einde van

die stryd te~ville van sy eie enkelmediumskole bereik nie.

Die partypolitieke stryd van die dertiger- en veertiger-

jare saam met simpntieke gevoelens jeens Brittanje geduren-

de die Tweede Wêreldoorlog het heftige aanvalle op die en-

kelmediumskole geloods en die idee van dubbelmediumskole

terfoville van sogenaamde tweetaligheid en volkseenheid ge-

propageer. Hoe ernstig die erucelmediumskole in die Vry-

staat bedreig is, blyk daaruitdat nadat J.G. Smuts se

voorstel aangaande dubb e.Lmed.Lumonder-wys in die Volksraad

aanvaar is, die Vrystaatse Administrateur, dr. Bar-n ar-d,

homself ondubbelsinnig ten gunste van dubbelmedium In die

Oranje-Vrystaat uitgespreek het.3

Dit het egter gou geblyk dat die Afrikaners van

die Vrystaat, net soos elders, nie bereid was om die be-

ginsel van moerdertaalondervzys prys te gee nie. Trouens,

kragtige verset soos in geen ander provinsie nie is in die

1,. o.V. S., Departement van Onderwys, nasport vir die
Jaar geëindig 31 D~sember2 1942, p. .

2. Ibid.
3. Ven ~l onder, .9.P.:._E_j. t ..,.pp ~ 325-327.
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Vrystaat teen die idee van dubbelmediumonderwys geloods.

Nadat die Herenigde Nasionale Party in die Vrystaatse

Provinsiale verkiesing van Oktober 1943 al die setels op

vier na verower het, het die Provinsiale Raad met 'n

meerderheid van stemme sy bestaande beleid van eru~elme-

diumonderwys herbevestig en as die enigste aanvaarbare be-
lleid vir die Vrystaat voorgehou. Die Direkteur van On-

derwys9 S.H. Pellissier, het op sy beurt in sy twee memo-

randums insake tweetaligheid in skole die argumente van

die Administrateur weerlê.2 Dan was daar ook die groot

kongres van die Oranje-Vrystaatse Onderwysersvereniging

gedurende Oktober 1943 waar kragtige toesprake van opvoed-

kundiges van oor die land heen die saak van die eru-celme-

diumskole en moedertaalonderwys bepleit het. Die besluite

van die Kongres is daarna deur middel van In afvaardiging

aan die Minister van Onderwys oorhandig.3

Van besondere betekenis in hierdie dae was die

pogings van die .Af'rikanerom homself op In bre·ênasionale

grondslag te~ille van sy opvoedingsideale te organiseer.

Reeds gedurende Julie 1939 het die groot F.A.K.- en C.N.O.-

kongres oor volksonderwys en opvoeding in Bloemfontein

plaasgevind waarop belangrike beslui te ten gunste van moe-

dert aal.onderwy s en die Afrikaansmediumskool geneem is.4

Maar nog belangriker was die groot volkskongres oor moe-

dertaalonderwys van 14 Desember 1943 onder die beskerming

1. O.V. S., Stemr[lin_g~en Verrigtings en aanhangsels van
die Provinsiale RaadL 19437 p. 65-6b.

2. Van Tonder, ~. cit., pp. 334-338.
3. Vgl. Die Skoolblad, November 19439 p. 1 vir "Verslag

van die Groot Kongres van die O.V.S.O.V. gehou op 23
Oktober 1943 in die stadsaal van Bloemfontein.

4. Vgl. _!teferateen Verslag, F.A.K. en C.N.O.-kongresse,
5, 6, 7 Julie 1939, Bloemfontein, p. 155; en Ïnsti-
tuut vir Christelik-Nasion8~e Onderwys (F.A.K.),
Christelik-Nasionale Onderwysbeleid? die voorwoord.
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van die F.A.K. in Bloemfontein gehou waar meer as 800 Af-
,

rikaanse liggame en verenigings verteenwoordig was. Die

kongres is as 'n groot volksdemonstrasie vir die behoud

van die Afrikaner se volksbesit beskou en almal teenwoor-

dig het hulle plegtig verbind om met elke geoorloofde mid-

del die stryd teen die dubbelmediumbeleid aan te knoop en

voort te sit. As dit nodig sou blyk9 moes daar selfs tot

die stigting van private Afrikaansmediumskole oorgegaan

word.l

Onder sulke omstandighede het die Vrystaat hom

onwrikbaar by die taalbepalings van Ordonnansie nr. 15

van 1930 gehou en voortgegaan om dittoe te pas. In die

verslag wat die Provinsiale Onderwyskommissie van 1951

ter tafel gelê het, beklemtoon hulle weer eens dat die

hoogste doelstellings in onderwys en opvoeding alleen deur

die opvoedkundige gesonde enkelmedium-skoolorganisasie be-

reik kan word. So 'n beleid sal die oorgrote meerderheid

van die bevolking van die Provinsie bevredig en sal op ge-

2sonde opvoedkundige grondslae berus. Hulle finale aanbe-

veling was gevolglik dat enkelmediumskole di.e beleid van

die provinsie moes wees en dat die moedertaal as voertaal

in alle openbare en private ondersteunde skole tot en met

standerd VI gebruik moes word. Ook moes die onderrig in

albei landstale vir alle leerlinge in primêre sowel as mid-

delbare klasse verplig~nd wees.3
I)

Die gekonsolideerde Onderwysordonnansie van

1954 het nog verder as die aanbevelings van die 1951-0n-

derwyskommissie gegaan en die huistaal as verpligte voer-

1. Vgl. Die Volksblad, 11Groot VoLlcskongres oor Moeder-
taal-onderwys", 14 Desember 1943; en Die Volksblad,
"Gewigtige besluite oor Moedertaal-skole op Volks-
kongres geneem~ 15 Desember 1943.

2. O.V •S., Verslag van di e Provinsiale Onderwyskonuni ssie,
1951, p. 74.

3. Ibid., pp. 78-79.
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taal tot aan die einde van standerd VIII neergelê.l Hier-

die Onderwyswet plaas fn sterk klem op die erucelmediumsko-

le en parallelle klasse.2 Slegs vir standerds IX en X kan

die Administrateur verlof toestaan dat die onderrig van

sommige vakke deur medium van een amptelike taal en die

res deur medium van die ander amptelike t~al geskied.3

Die bepaling van fn leerling se huistaal het die verant-

woordelikheid van die skoolhoof gebly wat slegs wanneer

leerlinge gelyke bekwaamheid in albei ~fiptelike tale be~

sit, die beslissing aan die ouer mag oorlaat.4 Elke leer-

ling is volgens artikel 51 verplig om onderrig in albei

amptelike tale te ontvang, behalwe as die Direkteur in

spesiale gevalle vrystelling verleen.

Die Vrystaat was na Uniewording ongetwyfeld een

van die sterkste vestings van die Afrikaner in sy stryd

om gelyke taalregte vir sy moedertaal op skool. Vanweë

"n oorwegende Afrikaanssprekende bevolking wat bereid was

om die stryd terjwillevan die Afrikanerideaal van Afri-

kaansmediumonderwys tot die laaste voort te sit, was die

Vrystaat 'in staat om die sterkste weerstand teen die aan-

slae uit Angel-Saksiese oord te bied.

Die stryd om die verkryging van moedertaalonder-

wys en Afrikaansmediumskole het op I n merkwaardige wyse

die harte van die Afrikaners oor die ganse land aangegryp.

Trouens, die stryd was by tye so heftig dat dit vir baie

die versinnebeelding van die Afrikaner se nasionale begin-

sel in die onderwys geword het. Die geleidelike toege-

wings ten opsigte van taalregte wat op fn divergerende

:J-. a.v.s., Ordonnansie nr ••16 van 195_4-,art. 49(1).
li? Ibid., art. 49(2) -( 3) •
:3. 1bi'd., art. 49(2) ( c ) •
4~ Ibid., art. 50(1).
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grondslag in die provinsitale skole gemaak is, die moeder-

taalskole wat geleidelik oor die hele land tot stand gekom

het, asook die skare van Afrikaneronderwysers wat tot die

onderwys toegetree het, was vir die Afrikaner voorwaar "n
1sperpunt in sy taal- en kultuurstryd. Hiermee sou hy na

Republiekwording die houvas van die Angel-Saksiese magte

grootliks verbreek en met groter oortuiging sy eie Chris-

telik-nasionale opvoedingsideaal in eie skole begin toe-

pas.

o,werna Uniewordin_g__~ie neutra~e staatskole ge-

leidelik

Die Afrikaner se geleidelike v.erowering van die

neutrale staatskole deur die verkryging van toegewings

-ten opsigte van plaaslike onderwysbeheer, die Christelike

en nasionale beginsels en moedertaalonderwys Ls veral

deur die voortlewing Van die C.:N.O.-gedagte in die harte

van die volk sterk gestimuleer. Na 1910 sou talle kc~rk-

·like , volks- en onderwyskongresse daartoe bydra dat hier-

die volksideaal duideliker ui tkristaJJiseer. Afrikaanse

volksleiers, predikante, onderwysers, tydskrifte en koe-

rante, ja selfs 'n nuut gestigte Nasionale Party in 1915

sou oor die Christelik-nasionale beginsels besin en dit

---------1. J.C. van Rooy, voorsitter Vrol die F.A.K. in 1948
pleit in 'n voorwoord tot die I.C.N.O. (F.A.K.) se
brosjure Christel_:-Lk-Nasionale Ondervqsbeleid
(1948) dat die Afril<;:aanse skole nie net moedertaal-
skole moet wees nie; "hulle moet in die ware sin van
die woord Christelike en Nasionale skole wees, hul-
le moet plekke wees waar ons kinders in die Christe-
lik-N asionale geest·elike kultuurgoed van ons nasie
gedrenk en gekweek word. B.F. Nel, 0]2. cit., p. 32
gaan so ver om te beweer dat II die oorwinning wat
die Nasi onale Party in 1948 behaal het, veral aan
die nasionale gees wat die moedertaa~skole deur-
dring het, toegeskryf kan word."



294.

tot in die verste uithoeke van die land uitdra.

Hierdie lewens- en wêreldbeskouing waarvoor die

Afrikaner in baie opsigte "n intuïtiewe aanvoeling het,

sou versterk deur besondere landsomstandighede, as 'n

geestelike erfeni.s na hom kom en diep in sy wese ingroei.

Die trefwydte en invloed van die C.N.O.-beginsels sou oor

die j are ook so toeneem dat Bingle Ln 1962 kon getuig dat

"dit diep in die Afrikaanse v oLk gewortel is : dit het op-

gekom uit ons geskiedenis; dit rank wyd in ons godsdiens-

tige beskouing, lê veranker in ons lewens- en wêreldbeskou-

ing, dra die tekens van ons sosiale samestelling, is nou

vervleg met die ekonomie en aardrykskunde van Suid-Afrika~'

(i) Kerklike en OnderYlYsk.Q.._ngressedra die Chris-

telik-nasionale Onde~sgedagte na Upiewording voort.

C.N.O.-ondersteuners het onmiddellik na Uniewording die

stryd teen die neutrale staatskool voortgesit deur C.N.O.-

kongresse in 1911, 1912 en 1913 op Steynsburg, Potchef-

stroom en Bethulie onderskeidelik te hou. Van die groot

kampvegters vir C.N. O.-skole was proff. J. Kamp, J. Lion

Cachet, J.D. du Toit (Totius) en ds. D. Postma. Op hier-

die kongresse is die gedagte dat die skool aan die ouers

behoort en nie aan die staat of kerk nie, en dat vrye sko-

le staatsubsidies moet ontvang, sterk op die voorgrond ge-

stel. Die "Vereniging voor Christelik SChoolonderwijs"

wat in 1911 gestig is om onderwys op Bybelse grondslag en

volgens die doopbelofte te probeer inrig, het egter na

1913 as gevolg van moeilike landsomstandighede geleidelik

doodgeloop. Die meeste van die C.N.O.-skole wat gedurende

hierdie tyd opgerig is, was maar klein en kon nie lank met

1. H.J.J. Bingle, Aspekte van Christelike-Nasionale
Onderyyy_s,p , 3.
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die stryd volhou nie.l

Na 1915 het daar egter weer stemme vir Christe-

lik-nasionale onderwys begin opgaan. Partykongresse van

die nuut gestigte Nasionale Party het hulle daarvoor ver-

klaar2 terwyl die Vrystaatse onderwysers nou die eerste

was om aktief vir CoN.O. te begin werk toe hulle op 'n

onderwyserskonferensie van 1915 besluit het om In Chris-

telik-nasionale propagandavereniging te stig.3 Volgens

hierdie vereniging se reglement was vir In Christelik-na-

sionale opvoeding en onderwys nodig: (i) die gebruik van

die Heilige Skrif op so I n wyse dat die ondervvyser by al

sy onderwys deur die beginsels daarin vervat, gelei sal

word; (ii) die behandeling van die vaderlandse geskiede-

nis sodat die waarde van die Hervorming in die Hollands-

Afrikaanse Lewe daaruitblyk en ware eerbied vir sy stoe-

re voorvaders, die Voortrekkers by die kind ingeprent sal

word en (iii) dat Suid-Afrika die uitgangspunt van die

onderwys sal wees.4 Die Vereniging het aan die begin van

April 1916 In dinamiese konferensie wat ook deur die Hol-

landssprekende ondervvysers van die Vrystaat bygewoon is,

gehou by watter geleentheid besluit is om die Propaganda-

vereniging se program van beginsels deur die Oranje-Vry-
,

staats~ Onderwysersvereniging (O.V.S.O.V.) te laat erken.

1. Vgl. N. Arnold, Die Christelik-Nasionale Onderwys-
beweging in Suid-AIrika gedurende die tydperk 1907-
1920, pp. 63-74; Van der Schijf, o£. cit., pp. 281-
284; en J. Chr. Coetzee, Die Gereformeerde Begin-
sel en Die Ondervzys in die Transvaal, 1859-1931~
pp. 36-41.

2. D.H. Cilliers, pie Stryd van die Afrikaanssprekende
in Kaa~land o~ sy eie skool (1652-1939}, p. 206.
Die Partyerken in sy program van beginsels en kon-
stitusie dat die volkslewe langs die Christelik-
nasionale weg moet ontwikkel.

3. '~gl. Arnold, op. cit., p. 94.
4. Vgl. Het Kerkblad, "C.N.O. nog nie dood nie.", 15

September 1915, p. 3.
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In Kommissie is ook aangestelom toe te sien dat die

Christelik-nasionale beginsels deur die O.V.S.O.V. uitge-
1voer en gehandhaaf word.

Op hierdie 1916-konferensie het J. Kamp die be-

ginsel van "groepskole" geformuleer en oor "Huisgezin,

school en een derde" In lesing gehou tervvyl G.Knothe

in sy referaat "Wat is C.N.O.?" In Christelilee staatskool

bepleit het.2 Hierdie twee referate was tiperend van die

twee strominge in Afrikanergeledere soos op al die kon-

gresse van daardie tyd geopenbaar want, alhoewel daar een-

stemmigheid oor die algemene beginsels van Christelik-na-

sionale onderwys was, was daar meningsverskille oor die

praktiese toepassing daarvan. Die een groep wou die Chris-

telik-nasionale beginsels in die staatskool indra ter~zyl

In ander groep die vrye skool voorgestaan het. Die koers

wat die Vrystaatse onderwysers uiteindelik gekies het,

was om die staatskool te hervorm. Op die O.V.S.O.V. se

Jaarvergadering van Oktober 1916 is onder andere gepleit

vir die parallelmediumskoolomdat die Afrikaner se taal en

tradisies daarin meer tot sy reg sou kom as in die bestaan-

de Engels-georiënteerde staatskole.3

Die volgende belangrike aksie in die stryd om

die skool was die Kerklike Onderwyskongres van die Vry-

---_. _._---
t, Vgl. Het Schoolblad, "Kristelik Nasionale Propaganda

Vereniging", 24 Januarie 1916, "Opvoeding", 15 Junie
1916, p, 12, "Krist,elikNasionale Propaganda Vereni-
ging", 15 September 1916, p , 7; Arnold, op. cit~,
pp •.95-98; I.M. van Rooyen, Die Christelik-Nasio-
nale Onderv;r,;y:sbewegingG-edurende di~ Periode 1906-
1908" in die _Orap_j.§._Hi'{j-er___Ko:J_oniemet V_r2:£!!y_§._ingna
die C.N.O.-Beweging in die TransvaaJ..,_KaapTand en
Natal, pp. 185:_187. ~----- ----

2. Arnold, OE. cit., pp. 95-97.
3. Vgl. Het Schoolblad, 16 Oktober 1916, p. 9; Arncld,

op. cit., p. 98; en Van Rooyen, op. cit., p. 186.
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staatse N.G. Kerk op 4 en 5 Julie 1917 te Bloemfontein

waarop ook die Gereformeerde en die Hervormde Kerke sterk

verteenwoordig was. Sprekers soos dr. D.F. Malan, dr.

T.B. Muller, prof. J.D. du Toit en ds. W. Postma het opge-

tree. Ten opsigte van die twee uiteenlopende standpunte

oor die praktiese implementering van die Christelik-nasio-

n.al,e beginsels in skole was die oorgrote meerderheid van

die kongresgangers ten gunste van die "konsekwente toepas-

sing en handhaving van bestaande wetgeving om alzoo gelei-

delijk tot de verwerkelijking van het C.N.O. beginsel te

komen. "lOp voorstel van J.D. Kestell en D.F. Malan het

die kongres onder andere besluit~

"C a) Dat de school niet moet zijn staatsschool, maar
dat de Staat alieen toezien moet dat het onder-
wijs wetenschappelijk en technisch voldoende is.

Cb) Dat de schoolook niet moet zijn kerkschool,
maar dat de Kerk als zoodanig alleen eisehen
kan, dat de betrokken ouders hun kinderen naar
christelijke scholen zenden zullen.

( c) Dat de school behoort aan de ouders, zooals die
zich gemeenschappelijk en groepsgewijze in de
samenleving openbaren.

Uit dit beginsel vloeit voort:-
Ca) Dat aan de oudersgroepen bij wetgeving het

recht moet worden verleend, om zelf het
godsdienstige en nationale karakter en de
richting van hun scholen te bepalen.

(b) Dat bij een gernengde aam en'Levf.ngparalelle
scholen moeten gesticht worden naar de be-
hoeften van de verschillende groepen van
oUders.,,2

Met die oog op die getuienis wat die drie Trans-

vaalse Afrikaanse kerke voor die Malherbe-Onderwyskommis-

sie (T.P. 1-20) moes lewer, is In ges~nentlike Onde~~s-

1. De Kerkbode, "Kerkelijk Onderwijs Congres", 19 Julie
1917, p. 694. Vir opsommings van toesprake gelewer
tydens hierdie kongIleskyk De Un~, "Onderwijs-Kon-
gres te Bloemfontein", 1 September 1917, pp. 66-70.

2. De Kerkbode, 19 Julie 1917, p. 694.
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kongres op 3 en 4 April 1918 te Pretoria gehou. Belang-
,

rike prinsipiële besluite op die leongres geneen, lui:

Ill) Dat gelijkgezinden (in ons geval Hollandsehspre-
kende ouders) het recht zullen hebben om door
middel van hun Schoolcommissies zelf hun onder-
wijzers te kiezen en aan te stellen uit een list
van gecertificeerde onderwijzers door het Depar-
tement verstrekt ••.•••

(2) Dat deze ouders het recht zullen hebben om zelven
het godsdienst en taalonderwijs te regelen en den
geest en richting van hun school te bepalen, waar
noodig door de oprichting van afzonderlijke
scholen ••••••

(3) Dat de ouders gerechtigd zullen zijn om met ge-
lijkgezinde ouders van de Transvaal Provincie
een eigen Normaalschool of scholen op te richt-
en••••••

(4) Dat de scholen, opgericht op dezen grondslag, wat
we·tenschappelijk gehalte betreft, onderworpen
zullen wezen aan de wetten en regulaties die van
kracht zijn in de betrokken Provincie ••••••

(5) Dat de Staat gehouden zal zijn deze scholen op
gelijken voet met andere Staatscholen te behande-
len wat betreft gebouwen, •••••. en z;, en voor-
ziening zal maken voor de vertegenwoordiging op
het Departement door de aanstelling van een twee-
den secretaris speciaal ten behoeve van scholen
op bovengenoemden grondslag opgericht. Om te
voorkomen dat deze scholen minderwaardig zullen
zijn en om de samenbinding te bevorderen, be-
veelt het Congres aan dat Hollandschsprekende ou-
ders over het heele land zich organiseeren tot
Schoolvereenigingen. "I

Vir hierdie beginsels is daar dwars-oor Trans-

vaal gepleit en die Malherbe-kommissie het dan ook in hul-

le verslag wat eers in 1920 ver~yn het, aan die hand ge-

doen dat die groepstelsel soos deur die C.N. O. -leiers

voorgestel, in Transvaal geïmplementeer word.2 Trouens,
,

bykans al die aanbevelings van die Kommissie was in die

gees van Christelik-nasionale onderwys, maar omdat die

1. De ~=e!lkbode,IIOnderwij s in de Transvaal" , 6 Junie
1918, pp. 541-542. Vgl. Tv1., F.R. of G. Kerk
Acta Synodi, 1919, p. 243.

2. Tv1., Report of.the Education Commission (T.P.1-1920),
pp. 23-25, 28, p, 56. Vgl. Van der Schijf, op. cit.,
p. 288.
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publisering van die verslag so lank deur onvermydelike om-

standighede vertraag is, het ditveel van sy aktualiteit.

verloor. In Transvaalse L.P.R., Harm Oost, wou wel in
,

1923 'n onderwYsordonnansie in die gees voorstel, maar ad-

ministrateur Robertson het sy vetoreg toegepas toe Oost

daarvan kennis gegee het.1

Dit is opmerklik met hoeveel ywer die drie Afri-

kaanse kerke na Uniewording die stryd ter/v"i11evan die

Christelike en nasionale beginsels in die onder~~s gevoer

het. Selfs in Kaapland hef talle van die N .G. Kerk se

rings- en sinodale beslui te, verslae en werksaamhede van

sinodale Opvoedingskommissies, kerklike Opvoedingskongres-

se op streeksgrondslag asook gemeent-1ike konferensies oor

opvoeding (byvoorbeeld die Opvoedingskongresse op Middel-

burg Kaap gedurende September 1920 en op Stellenbosch ge-

durende Junie 1922) hiervan getuig.2

In hierdie stryd om die skool het die Gerefor-

meerde Kerk as die groot pleitbesorger vir vrye C.N. 0.-

skole met staatsubsidie, dit wil sê In vrye groepste.lse.l,

na vore getree - In stelsel wat vir die eerste keer in

1930 deur J. Chr. Coetzee wetenskaplik geformuleer is.3

Hierteenoor het die N.G. Kerk en die Hervormde Kerk hulle

al hoe meer bereid verklaar om die bestaande staatskoo1-

stelsel te aanvaar mits die Christelike en nasionale be-

ginsels daarin erken en toegepas is. Sedert 1919 het die

1. J. Chr. Coetzee, "OnderVl~s in Transvaal" in J. Chr.
Coetzee (red.), On~er~s i~ S~~d-Afrika, 1652-1960,
p , 316.

2. Vgl. K.P., N.G. Kerk Acta Synodi, 1915 pp. 81-84,
1919 Bylaag A pp. 105-106""en Bylaag B p , 40, 1924
pp. 41-45 en Bylaag 19 p. 92, 1928 pp. 88-90 en
198; De Kerkbode, 16 November 1911, p. 7111. 10
Augustus 1916, p. 770, 3 FebXluarie 1921, pp. 112
en 128-129, en 24 Oktober 1934, p~ 754.

3. Vgl. J. Chr. Coetzee, Vraagstukke van die O.l2..voed-
kundige Politiek, pp. r28-138.
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N .G. Kerk hom met al die mag tot sy beskikking vi.r die

toepassing van moedertaalonder~~s en meer godsdiensonder-

wys in staatskole beywer.l

Die ywer vir die hou va~ C.N.O.-kongresse het

gedurende die twintigerjare egter aansienlik verflou. Die

Gereformeerde Kerk het wel in 1927 en 1928 C.N.O.-konfe-

rensies gehou, maar veel minder ondersteuning as in die

verlede ontvang. Hulle versoek wat in oorleg met die

hoofbestuur van die Transvaalse Onderwysersvereniging op-

gestel is en waarvolgens skoolkommissies meer seggenskap

oor die gees en rigting van staatskole en die aanstelling

van onderveysers moes verkry, is sonder meer deur die

Transvaalse Direkteur van Onderwys verwerp.2

lIeftige aanvalle op die opkomende Afrikaansme-

diumskole vanaf die dertigerjare het ook die Christelik-

nasionale beginsels van die Afrikaner bedreig en 'n hernu-
,

de reeks van C.N.O.-kongresse, naamlik die van 1934, 1935,

1937 en 1939 tot gevolg gehad. Die stryd om die skool het

weer 'n nuwe fase betree. Oor die metode van die stryd

was daar in Afrikanergeledere egter nog steeds twee gedag-

tes. So byvoorbeeld was die meerderheid op die 1935-Kon-

gres ten gunste van die christianisering van die staatskool,

terwyl die besluite van die 1937-Kongres 'n stelsel van

staatsondersteunde skole voorgestel het.3

In Belangrike bondgenoot van die Afrikanervolk

in sy stryd om die skool was die Afrikaneronderwyser wat

in al hoe groter getalle tot die onderwys toegetree het.

1. Vgl. K.P., N.G. Kerk Acta SypQ.3i, 1924, pp. 41-45
en Bylaag 19 p. 92; O.V. S., N. G. Kerk Acta ~?

1919 pp. 65-67; Tv·l., N.H. of G. Kerk Acta Sy~nodi,
1922 p. 57; en Van der Schijf, op. cit., p. 300.

2. Vgl. Van der Schijf, op. cit., p. 288.
3. Vgl. Ibid., pp. 323-325.
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Deur middel van onderwysersverenigings vir Afrikaansspre-

kende onderwysers het hulle al hoe sterker vir die regte

van die Afrikanerkind gepleit. So was daar in die Vry-

staat die reeds gemelde C.N.O.-aksie van die Hollandsspre-

kende ondervzysers wat onder andere gesorg het dat die sta-

tute van die O.V. S. O.V. vanaf Oktober 1916 sou bepaal dat

die onderwysers in die Heilige Skrif die grondslag, becin-

sels en ideaal van alle opvoeding moes soek en dat,vader-

landse geskiedenis volgens Afrikanertradisies onderrig

1moes word. Deur die jare heen het die O.V.S.O.V. hom

dan ook besonder beywer vir die invoering van Afrikaans

as voertaal, die volle implementering van die moedertaal-

beginsel asook die propagering van die Christelik-nasio-

nale beginsels in die algemeen.2 In Transvaal was daar

vanaf 1893 die "Vereniging van Onderwijzers en Onderwij-

zeressen in Suid-Afrika" (na 1923 die Transvaalse Onder-

wysersvereniging genoem) waarvan die sekretaris in 1918

skrywe: "In de bijna vijf-en-twintig jaar van zi jn be-

staan heeft hij goed werk verricht, al is hij ver beneden

het ideaal gebleven. Vasthoudende aan de eeuwig-blijven-

de beginselen van Gods Woord voor opvoeding en onderwijs7

blijve hij voortgaan, arbeidende in dieselfde geest, om

zodoende een zegen te zi jn voor Land en Volk! 113 Volgens

sy grondwet is hierdie vereniging se doel : "Die bevorde-

1. Vgl. He~~0d, 16 Oktober 19169 p. 11.
2. Vgl. ~ Skqolblad, "Verslag van die Groot Kongres

van die O.V.S.O.V ••••••• ", November 1943, p , 1; J.A.
Henning, 1I00rsigbeeld van die Geskiedenis van die
O.V.S.O.V." in Die Skoolblad, September 1967, p. 9;
en J. A. Henning, Die Geskiedenis van di_~~~
yrystaatse Onder~sersvereniging~~~urende die
periode 1930-1950, pp. 96-104.

3. M. Vaandrager, "Onze Vereniging9 van 24 April 1908
tot 31 December 1917" in V.V.O.O.Z.A. Gedenkboek,
1893-1918, p. 41. .----
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ring van 'n Christelike en Nasionale opvoeding in en deur

die skool. ,,1 In Kaapland was dit weer die Suid-.A£rikaan-

se Onderwysersunie (S.A.O.U.) wat onder die leiding van

persone soos G.G. Cillié (snr.) as kampvegter vir Afri-

kaans as voertaal opgetree het en In bondgenoot vir die

Afrikaner in sy stryd om die verowering van die "vreemde

staatskool" was.2 Na afloop van 'n S.A.O.U.-kongres oor

IIDie Grondslae vir Chri stelike en Nasionale Onderwys" in

1943 skrywe Die Unie: IIDie S.A.O.U. het nou die leuse:

Qh.]'iste1ike en Nasionale _Q9._derYLYs.op sy vaandel geskrywe

en sal en moet nou voortaan onder daardie banier stry ...•

Hy wil 'n skool hê wat Christelik is •••••• Daarby moet

die skool Suid-Afrikaans-N a.sf.onac.l. wees •••••• ,,3 Alhoewel

die Ondervzysersverenigings in hulle amptelike standpunte

gewoonlik nie die Christelike en die nasionale beginsels

aanmekaar gekoppel het nie, het talle Afrikaneronderwysers
,

in die prru{tyk volgens die Afrikaner-opvoedingsideaal on-

derwys gegee.

(ii) Die F. A.K. word die ~eekbuis van die Afri-

kaner. Verskeie verenigings is oor die hele land gestig

omvir die Christelik-nasionale onderwysideale te help

stry. So was daar die "Vereniging vir Chri stelike Nasio-

. n al.e Hoër Onderwys" van 1917 en die "Christelike Unieli

van prof. J.A. du Plessis wat in 1930 in die "Calvinis-

tiese Bond" oorgegaan het.4 Van besondere betekenis is

egter die "Federasie van Afrikaanse Ku1tuurvereniginge"

r:-Ondervyysb1'ad, Oktober 1968, p , 162.
2. Vgl. De Unie, Januarie 1914, p. 215, Junie 1916,

p. 417, Januarie 1918 pp. 175-177, 182, en "Fees-
ui tgawe", Oktober 19430

3. Die Uni..§.,liOns jongste kongres - In nabetragting",
September 1943, p. 55.

4, Vgl. W••S. du P'les sa s , Die Christelik-Nasionale On-
der1sgedagte met s-pesiale velJ."£Y..~in.£..na Suid....Afrika9

pp. 9-90.



(F.A.K.) wat vanaf 1929 as die kultuurspreekbuis van die

Afrikaner op die voorgrond tree en die Christelik-nasio-

nale lewensbeginsels as penwortels van die Boerevolk

beskou.l

'n Gebrek aan samewerking en die verskeidenheid

van gedagtes oor optrede terflille van die C.N.O.-begin-

seIs, het egter tot verwarring in Afrikanergeledere gelei.

Die drie Afrikaanse Kerke het gevolglik in 1939 In tussen-

kerklike C.N.O.-komitee gestig2 terwyl die F.A.K. in die-

selfde jaar die belangrike gesamentlike F.A.K.- en C.N.O.-

kongres op Bloemfontein gereël het. Op hierdie Kongres is

daar ernstig besin oor wat onder Christelik-nasionale on-

derwys verstaan word en 'n poging is aangewend om die ver-

band tussen C.N.O. en godsdiensonderwys, moedertaal- en

tweede-taalTonderwys, geskiedenisonderVl.rys en algemene

skoolorganisasie aan te toon. Prinsipiële beslui te in

hierdie verband waas

,,1. Die kongres besluit dat die Christelik-nasionale
lewens- en wêreldbeskouing die grondslag van die
opvoeding en onderwys van die Afrikaanse volk
moet wees en dat dit ten doel moet hê die voort-
planting, beskerming en ontwikkeling van die
Christelike en nasionale wese en aard van ons
volkslewe;

2. Die kongres spreek dit as sy oordeel uit dat
Godsdiensonderwys as vak 'n skool nog nie Chris-
telik en die moedertaal as mediura of vak en die
vaderlandse geskiedeni s as v ak 'n skool nog nie
nasionaal maak nie, maar dat 'n skool alleen
dan Christelik en nasionaal is wanneer hierdie
twee beginsels kenm.erkend is van gans die skool
sowel wat sy gees, doel, leerplan, metodiek,
tug, personeel~ organisasie en al sy aktiwi-
tei te betref."..)

1. Vgl. ~dhaaf, "Penwortels van die Boerevolk", Junie
1968, p. 1, "Verlede en Hede", November 1969, p. 1.
Vgl. H.B. Thom, "Die F'pJ(40 jaar~ Terugblik en Toe-
komsblik" in Handhaaf? Oktober 1969, pp. 1-6 vir 'n
beskrywing van hoe die F.A.K. oor die Calvinistiese
erfenis van die Afrikanervolk waak,

2. Du Plessis, op. cit., p. 91.
3. Referate en Versl§IE - F.A.K.- en C.N.O.-Kon_g_r,esse,

5, 6 en 7 Julie 1939, p. 154.
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Op aanbeveling van laasgenoemde kongres het die

F.A.K. tn Instituut vir Christelik-Nasionale Onderwys

(I.C.N.O.) in die lewe geroep wat op die algemene riglyne

van die F.A.K.-beleid moes voortbou.

Gedurende die veertigerjare het die nasionale

aspek van Chri stelik-nasionale onderwys sterk in gedrang

gekom as gevolg van die politieke verwikkeli.nge. Die Af.;.,

rikaner moes opnuut 'n stryd te~ille van moedertaalonder-

wys en moedertaalskole aanknoop. In Transvaal het die

drie Afrikasnse kerke tot rucsie oorgegaan en belangrike

kerklike onderwyskongresse terjr'lille van die behoud van die

enkelmediumskool gereël.l Die F.A.K. het op sy beurt die

groot Volkskongres oor moedertaalondervvys gedurende 1943

op Bloemfontein gehou terwyl die Natalse Moderatuur van

die N.G. Kerk in dieselfde jaar vir 'n kerklike kongres
2aldaar gesorg het.

Seker een van die belangrikste publikasies gedu-
,

rende hierdie jare was die van die I.C.N.O. , naamlik

"Christelik-Nasionale Onderwysbeleid" in 1948. Dit was ' n

beleidstuk wat probeer het om die sienswyse van alle Afri-

kaanse instansies wat by die onderwys belang het, te ver-

1. Vgl. Die Transvaler, "Ons eis vir onsself wat ons
Engelse gun"1 3 Desember 1942, p. 3, "Moedertaal
noodsaak.Lfk vir ondervvys. Kongres van Kerke be-
spreek aaak'", 4 Desember 1942, p. 1; en Die Kerk-
blad, "Die EnkeLmedfumskoo.L in Transvaal", in 15
Desember 1942, p. 10.

2. Vgl. Die Volksblad, "Groot Volkskongres oor Moeder-
taalonderwys", 14 Desember 1943; Die Kerkbode, "Be-
sluit van Sinodale Kommissie van die Natalse Kerk,
Lnsak e Nuwe Ondervvysordonnansie no. 13/1942" en
"Die lot van Enkelmediumskole in Natal", 30 Desem-
ber 1942, p. 741 , "Enkelmediumskole", 24 Februa-
rie 1943, p , 163; en Die Kerkblad, "Kerk en S2.=ool.
Konferensie oor Moedertaalondervvys in Natal, 20th
Febr. 1943, belê deur die tydelike Onderwys-kommis-
sie van die Ned. Geref. Kerk onder die gesag van
die Moderatuur;" 5 Maart 1943, p , 9.
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tolk. Denev\rens'n verduideliking van die betekenis van

die Chri stelike en nasionale beginsels vir die opvoeding

en onderwys van die Afrilcaanssprekende kind, het ditook

ten opsigte van die organisasie van die skoolstelsel ver-

klaar : "Ons glo in die ideaal van tn stelsel van Chris-

telik-N2sion2~e skole. Daarrnee verwerp ons in beginsel

die oorheersing van huis of kerk of staat oor die skool

en daarom ook 'n stelsel van ouerskole of kerkskole of

staatskole. Die skool moet vry wees ombinne die aan hom

gestelde perke selfbepalend en selfstal1dig te werk.

...... Die oprigting van skole moet in die eerste plek

van die ouergemeenskap, in samewerking met die kerk en

s+aat , uitgaan ••••• Die beheer van ' n skool moet in die

eerste plek in die hande van die ouers berus; die kerk

mag slegs deur middel van die ouers die nodige beheer

uitoefen; maar die staat m08t toesien dat die reg tussen

die ouer, die ondervvyser, die kerk en die staat op skool

gehandhaaf word•••••• ons besef ook dat ons taale voorlopig

altans in die direkte deursuring van die gangbare openbare

sko ol deur ons Chri stelik-N asi ona.l.o gee s en rigting le. ,,1

(iii) Die Afrikal1.er se deurbraale na 1948. Met die

Nasionale Partyaan bewind vanaf 1948 kon die Afrikaner

spoedig sy stryd te~ille van moedertaalonderwys in die

openbare skole van Kaap.Land, die VrystEat en Transvaal wen.

Hierna i s die Afrikaner ongehinderd gelaat ommet die

stigting van moedertaalskole voort te gaan. Staatskole

het nou al hoe meer op 'n eie nasionale trots gekonsen-

treer en Suid-Afrika eerste geplaas.

--_.---_.-----------------
1. Instituut vir Christelik-Nasionale Onderwys van

die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge,
Christelik-Nasionale OnderYD'.:sb_§1~d,pp. 19-20.
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Alhoevvel die geesdrif vir die C.N.O.-a1-csie hier-

na langsamerhand onder die breë volkslae verflou het, was

daar van kerklike VtleëIn besondere toespi tsing op di.e ver-

betering van godsdiensonderrig op skole? universiteite en

kolleges. 'n "Interkerklike Kommissie vir Godsdiensonder-

rig!' het in 1951 begin .funksioneer en byv ocr-bee.Ldvertoë

tot die Transvaalse Provinsiale Ailininistrasie en universi-

teite gerig oor doeltreffender godsdiensondervzys op skool

en opleidingskursusse in dié vale vir aspirantonderwysers.

Uit hierdie kerklilee kommissie is die bekende "Interkerk-
1like kommissie vir Opvoeding en Onderwys" in 1954 gebore.

Verenigings wat gedurende hierdie periode die

ui tbouing van die Christelik-nasionale beginsels sterk be-

vorder, is die "Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys"

(V.C.H.O.) wat vanaf 1948 bestaan en op Christelike onder-

wys en Christelike wetenskap - veral op die vlak van. Hoër
2onderwys - konsentreer, asook die "AfTikaanse Calvinis-

tiese Bewegi.ng" (A.C.B.) wat in 1955 tot stand gekom het

en hom vir staatsondersteunde skole in plaas van die hui-

dige staatskole ywer.3 Aangaande die gewone primêre en

hoërskole staan V.C.H.O. op sy beurt 'n Christelike staat-

kundige onderwysbeleid en afsonderlike Afrikaansmediumskole

waarin die gees en rigting positief Protestants-Christelik

en nasionaal i s, voor.4

1. Vgl. Ver sl a,g_ v an d~_e_.}e:gg-Studi ekemmas s_ie van di e
Ned. Geref. Kerk vir behandeling deur die Algemene
Sinodë--{nsltting 13 Oktober 1966 e.v.d., pp.387-
388.

2. Vgl. Roep-~~, Junie 1964, p. 49 en September 1969,
p , 6.

3. Van der Schijf, op. cit., p, 335.
4. v. C.:H.0., Memor@dU1!!-_.insake_Godsdiens?n~erri_g voor-

gele aan sy _:::;dele,sen. J. de Klerk, filnlster van
Binnelandse sak e en Onderwys? Kuns en Wetenskap op
4 Februarie 1964, p. 1.
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Teen die vyftigerj are het die Afrikaner al hoe

meer sukses behaal met sy stryd om die erkenning van sy

ideale in die staatskool, want alhoewel die toegewings ten

opsigte van die Christelilee en nasionale beginsels, ouer-

seggenskap en moedertaalondervzys in skole nog op 'n uit-

eenlopende provinsi~e grondslag toegestaan is, getuig dit

in die bre'ë van 'n deur-b.raalc vir die erkenning van die Af-

rikaner se Christelik-nasionale opvoedingsideale in staat-

skole. Die houvas en invloed van die tipiese Angel-Sak-

siese magte vertoon nou ook baie swakker as met Uniewor-

ding. Hiermee i s al die vreemde magte wat die implemen-

tering van die Afrikaner se opvoedingsideale in staatskole

teenw3rl;:, egter nie ui t die weg geruim nie.

(iv) Verdeelde qnc;1eIN_§beheer_'n rem~~.Q~p.vir die

v ollJL_on.~E!9~ in.1L.Y_'i.1l_di;_~_.Af~ilS-'l.n..§2:._§,E?__.Q]"voedj.,EEsi deale.

Die gedeeltelike erkenning van sy opvoedingsideale op "n

toevallig-wisselvallige provinsiale grondslag het die Af-

rikaner nooit ten volle bevredig nie; daarom het hy hom

al hoe meer vir nasionale erkenning van sy ideale beywer.

Hiervoor was 'n nasionale beleid vir die hele land se on-

derveys 'n noodsacl{likheid. So 'n nasionale onderwysbeleid

is egter tot op daardie stadium as gevolg van die verdeel-

de onderwysbeheer en die gevolglike federale onde~vysbe-

leid geen bestaansreg gegun nie.

Verdeelde onderwysbeheer- en die nadelige gevolge

daarvan het reeds onmiddellik na Uniewording ernstige aan-

dag geniet. Hierdie probleme is vanaf 1916 tot 1955 deur

nie minder nie as agt provinsiale en uniale kommissies

sonder sukses gedeeltelik of in die geheel behandel. Elke

kommissie het 'n eie aanbeveling vir die oplossing van die

probleem aan die hand gedoen. Dithet gewissel van die
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oordrag van alle ondervvys aan die Uniale Regering met ge-

paardgaande desentralisasie, tot die plasing van alle on-

derwys tot en met standerd 10 onder provinsiale beheer.

Voorstelle wat alle ondervvys onder provinsiale

beheer wou plaas, het gewoonlik ook een of ander vorm van

In nasionale onderwysraad te~wille van die ko'ordinering

van die provinsiale onderwysstelsels ingesluit. In dier

voege het die Hofmeyrkommissie reeds in 1924 aanbeveel dat

"een Unie Raad van Onderwijs ingesteld worde, met gezag om

de onderwi j s bedrijvigheden van de vier Provinciale Admini-

straties te koordineren, beide met elkander en met die van

de Universiteiten en Landbouw Kolleges. ,,1

Die probleme rondom Verdeelde Onderwysbeheer het

later so aktueel geword dat die drie Afrikaanse kerke dit

nodig geag het om hieroor gesamentlik vertoë tot 'die Minis-

ter van Onderwys te rig. Op 11 Augustus 1954 is "Die In-

terkerklike kommissie vir Opvoeding en Onderwys" (I.K.K.)

saamgestel wat "n deeglik uitgewerkte memorandum"Insalce

die behoefte aan In Uniale Ondervzysbeleid en die beëindi-

ging van die huidige stelsel van verdeelde beheer t.o.v.

middelbare onderwys" gedurende 1955 aan die Minister van

Onderwys, Kuns en Wetenskap voorgelê het. Hierin het hul-

le versoek dat In uniale (nasionale) ondervzysbeleid in

"voorskriftelike en magtigende wetgewing" vasgelê word.

Sodanige wetgewing sou 'n uniale ondervzysstelsel statutêr

bepaal, "die algemene erkende beginsels van onderwys en

opvoeding aandui, die terreine afbaken waarop die onder-

skeie onderwysdepartemente verroitwoordelikheid moet aan-

vaar, die breë minimum vereistes stel waaraan die verskeie

1. Dnie van S.-A., 1'_y~~edeH~t van de Kommiss~
de Administratie van Ond~ (U.G. 19-124-:-)-;- p.-67.



departemente moet voldoen en daarby die breër geleent-

hede aandui wat elkeen van hulle na sy finansïële ver-

moëns en wense van sy burgers sou wil voorsien.l Saam

hiermee moes alle primêre en sekondêre onderwys onder

die beheer van die provinsies geplaas word en 'n Advi-

serende Uniale Onderwysr-aad ingestel word. 2

Die vraagstuJ:{!£verbonde aan Verdeelde Onder-

wy sb ehe er- het baie jare lank ook die ernstige aandag

van al die onderwysersverenigings geniet. In hierdie

verband was daar noue samewerking tussen die I.K.K. en

die Suid-Afrikaanse Onderwysbond (S.A.O,B.), skakellig-

gaam tussen die Afrikaanse Onderwysersverenigings in die

vier provinsies die twee liggame wat ook verantwoor-

delik was vir di e onlangs gehoue Volkskongres vir Opvoe-

ding en Onderwys.3

Op die vooraand van Republiekwording het die

probleme van verdeelde beheer sowel as die behoefte aan

"n eie nasionale onderwysbeleid waarin die prinsipië-

le beskouinge van die verskillende blruL~e bevolkings-

groepe volle erkenning kan geniet, duidelik uitgekris-

taJJiseer.

1. Aanvullende Toeligting by deel III van die Memoran-
d~- i e._S .• ~'.••~"Q_ Un1-~§-qn_g."ë"I:Y£y_~1?~lëid.~~]tL e..v ërdëë'ld e.
peheer_ te.Il_._QIL§igte_van. mJdd..§,;:Lb~"§_...Q..!1.9:~~_rwys,opge-
stel deur die I.K.K., p. 6.

2. Memor~dum i.s. di~behQefte aan 'n Uniale Onder-
wysbeleid en die beëindigi.ng_ van die hui_di"ge__§tel-
sel van verdeelde b~heer t.o.v. middelbare ond~

~J opgestel deur die I.K.K., pp. 35-39.
3. Vgl. R.J. Raath, "Ter Oriëntering" in ongepubli-

seerde stukke van yo1kskongres y'}_~ding en
Onder~, Oktober 1969.
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3. 'n NASIOliAL~8BELEID VIR GJ3:KOoR:pINEERDEOND:GRWYSBE-

BEER EN VIR ONDERWYSBEGINSELS NA REPU13L~y!ORDING

(a) Die eerste stap na 'n gekoordineerde nasionale

onderwysbeleid: Die instelling van die eerste Nasionale

Adviseren£e_O~~~wysraad

Die jare toe die Afrikaner heftig vir die erken-

ning van sy beginsels in die staatskool moes stry t was vir

hom ook jare van innerlike ontwikkeling en nasionale ont-

waking. Trouens, "n nasionale b ewuswo'r'd Lng het geleidelik

onder die hele blruliceSuid-Afrikaanse nasie gegroei en na-

sionale trou het al hoe meer.plek van enge provinsiale

trou ingeneem. Nie gewestelike oorde nie"maar die taal,

kultuur en lewensbeskoulike grondslae van die bevolkings-

groepe het al hoe meer die bindingsfaktore geword.

Hierdie nasionale bewuswording het ook geleide-

lik tot die onderwys deurgedring. Selfs die bestaan van

gevestigde provinsiale rade met sterk en uitgebreide mag-

te kon nie meer die drang na 'n nasionale onderwysbeleid

waarop 'n nasionale onderwysstelsel gebou moes word, keer

nie. Waar die provinsies in 1937 nog nie vir die Volks-

raadbeslui t "dat die Regering versoek word om die raad-

saamheid te oorweeg om stappe te doen om 'n Nasionale On-

dervzysraad in die lewe te roep? met die doelom onderwys-

al t koc d· "I t . d . 1.-. 11s ce e oor lneer •••••• e Vln e was nle, was Jill e

op die vooraand van Republiekwording heeltemal bereid tot

samewerking vir die stigting van 'n nasionale onderwys-

1. Unie van S.-A., Hansard~ 19 Februarie 1937, kol.
2096. Vgl. Unie van S.-A., Versl§g van die Unie-
Onderwy_sdepartement vir die Kalenderj aar 1938
(U•G.59, '39) t ~p. 10.
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adviesraad.1

(i) Nasionale optrede op parlementêre vlak. Die

aanbevelings en vertoë van al die verskillende onderwys-

kommissies, -konferensies, -verenigings en die Interkerk-

like kommissie vir Opvoeding en Ondervzys om In nasionale

onderwysraad en In nasionale onderwysbeleid het in die

j are 150 al hoe meer weerklank in die vergadersale van die

land se hoogste gesag op nasionale vlak gevind. N adat die

aanbevelings van die De Villierskommissie (1948) en die

afname van die provinsies se weerstand teen In Onderwys-

raad aarrvank.l fk om finansiële redes nie deur die Regering

opgevolg kon word nie2, het die Minister van Onderwys,

Kuns en Wetenskap op 4 Mei 1956 in die Volksraad verklaar

dat die Onderwyshoofde "ooreengekom het om aan te beveel

dat In Nasionale Adviserende Raad van Onderwys in die lewe

geroep word 3 en dat die voorstel die aandag van hom en

die Administrateun sou geniet. Die instelling van so In

Onderwysraad is andermaal druk bespreek toe Dirk Mostert

In private voorstel in dié verband by die Parlement inge-

dien het by watter geleentheid die Minister verklaar het

dat die instelling van In nasionale onderwysraad en In om-

vattende onderwyswet vir die hele Unie aandag geniet.4

Die nerste Minister het op sy beurt in 1959 die

instelling van In nasionale onderwysbeleid in die vooruit-

sig gestel en kort daarna (25 April 1960) is die "Wetsont-

werp op die Uniale Onderwys-Adviesraad" by die Volksraad

1. Vgl. Unie van S.-A., Hansard, 25 April 1960, kol.
6123-6125.

2. Vgl. J.J. Fourie, "Die Nasionale Adviserende Onder-
wysraad en In nasionale onderwysbeleid vir die Re-
publiek van Suid-Afrika" in Die Skoolblad, Januarie
1966, p , 13.

3. Unie van S.-A., Hansard, 4 Mei 1956, kol. 5205.
4. Vgl. Du Toit, op. cit., p. 179.
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. d' 1J.llgeJ.en. Dit is egter nie by daardie sitting deurge-

voer nie en ~ers in 1961 na 'n gekose komitee met Dirk

Mostert as voorsitter verwys, 'n proses wat weer in 1962

herhaal is2voordat dit as Wet nr. 86 van 1962 aanvaar is.

Hierdie wetgewing is in die Parlement voorgestel as "die

langverwagte daadwerklike stap om die ko'órdinering van die

onderwys en I n nasionale onderwysbeleid vir blankes in die

Republiek te verseker. "J In sy openingsrede by geleent-

heid van die eerst.evergadering van die Nasionale Advise-

rende Onderwysraad op 29 Maart 1963 het Sy Edele J. de

Klerk, Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap, tereg ge.-

sê: "Die behoefte wat by sekere instansies bestaan het dat

onderwysvernuwing op nasionale vlak benader moet word, het

deur die jare heen gegroei tot 'n magtige volkswye vloed-

golf van aandrang wat so ondubbelsinnig en sterk gespreek

het, dat gevolg gegee ~ word.,,4

Opmerklik is die nuwe gees van nasionale samewer-

king ter~il1e van 'n nasionale benadering van die onderwys

wat saam met die koms van die Republiek al hoe duideliker

op die voorgrond getree het. Vandie mooi ste b ewy se van

hierdie kentering was die Minister van Onde~vyst Kuns en

Wetenskap se verklaring tydens die behandeling van die

Wetsontwerp op 'n Nasionale Onderwysraad dat as die Depar-

tement van Onderwys, Kuns en Wetenskap in die verlede ge-

sondig het om in die eerste plek eie voordeel en uitbou-

ing en grootwording te soek, hy sou sorg dat dit die einde

1. Unie van S.-A., Hansard, 25 April 1960, kol. 6112.
2. Vgl. Verslag van die Gekose Komit~e oor die Onder-

werp van _gie Wetsontwe~i Q.J2_g.k1LasionaleOnderwys-
Adviesraad {G.K. 5-1962 pp. vii-xxxi.

3. Rep. van S.-A., Hansard, 6 Junie 1962, kol. 7474.
4. Rep. Van S.-A., Verslap; van die Nasionale Advise-

rende OnderwYsra~d vir 19[3 (R.P. 4171964), p. 9.--
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daarvan is en dat dié Departement hom in die toekoms kin-

derlik by die advies van di.eOnderwys-adviesraad sou neer-

lê.l Ook het al die provinsies behalwe Natal dié Onder-

wyswet met wysigings goedgekeur en sodoende die strewe na

'n breë nasionale benadering van die onderwys onderskrywe~

(ii) Die beginsels ten grondslag van die We~ ~

die instelling van die Nasionale Adviserende Onderwysraad.

Wet nr. 86 van 1962 het aan die stryd om 'n nasionale on-

derwysbenadering waarin die staatskool aan die beginsels

van sowel die Afrikaanssprekende1S as die Engelssprekendes

erkenning verleen, 'n duidelike wending in 'n bepaalde

koers gegee. Benewens die feit dat die blote stigting van

'n Nasionale Adviserende Onderwysraad reeds by implikasie

die nasionale beginsel in die onderwys erken, lê daar ook

nog in die bewoording en toepassing van die onderskeie

artikels 'n hele reeks beginsels - respektiewelik 'n on-

derwysfilosofie soos dit deur die jare heen in die hart

van die volk gegroei en in die getuienis voor die Gekose

Komitee wat die Wet voorafgegaan het, na vore gebring is -

in die Wet opgesluit.

Die instelling van 'n Onderwysraad om die rege-

ring aangaande 'n nasionale onderwysbeleid en die regering

en die provinsies aangaande enige ander onderwysaange-

leentheid uitgesonderd universitêre onder-wys te adviseer

sonder om die outonomie van die provinsiale owerhede erns-

tig aan te tas, erken die tipiese demokratiese gebruik om

1. Rep. van S.-A., Hansard, 6 Junie 1962 kol.7485.
2. Ibid., 11 tot 16 Junie 1962, kol. 8508-8509. Hier-

volgéns was Natal se reaksie: "Natal Administra-
tion has no objection to the proposed amendments
to the National Educational Council Bill provided
it is understood that in agreeing to such amend-
ments the Executive Committee does not in any way
accept the principles contained in the Bill. II
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'n onderskeid te maak tussen die beleidmakende gesag en

die gesag wat die beleid uitvoer.l

Artikel 7 van hierdie wet beklemtoon dat die On-

derwysraad geen uitvoerende mag besit nie en slegs advise-

rend en inisiërend-koordinerend optree. Dit maak derhalwe

'n duidelik verskil tussen beleid en beheer. In die

Volksraad het die Minister verklaar: lITweedens, sal die

advies wat hy (die Nasionale Adviserende Onderwysraad) mag

gee vrywilliglik aanvaar of verwerp kan word. Ditsal dan

nog in die openbaar plaasvind want die raad moet sy ver-

slae oor sy werksaamhede ter Tafel lê •..•.. Derdens, waar

aanbevelings ••. 0 •• in die belang van die onderwys van die

land aanvaar en uitgevoer moet word, sal die nodige wetge-

wing in hierdie Huis ingedien word. Intussen hoef niemand

hom te bekommer dat enige ideologie of stelsel - hetsy met

betrekking tot privaatskole of Staatskole- met behulp van

hierdie voorgestelde raad afgedwing sal word nie.,,2

Hierdie Wetgewing omskrywe noukeur-Lg dat die N a-

sionale Adviserende Onderwysraad hom ten doel moet stel

"om in oorleg met die Departement van Onder-wys, Kuns en

Wetenskap, die provinsiale onderwysdepartemente, onderwys-

liggame en organisasies en persone wat by die onderwys be-

lang het, die breë grondbeginsels van gesonde onderwys vir

die land as geheel te bepaal, in die algemeen samewerking

op onderwysgebied te bevorder, en onderwys/beleid in die

algemeen te ko'ordineer met die oog op die aanpassing

1. Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 6 Junie, kol. 7481,
16 Junie 1962, kol. 8507; Rep. van S.-A., Wet nr.
86 van 1962, art. 7; en J.J. Fourie, "Die NaSlonale
Adviserende Onderwysraad en In nasionale onderwys-
beleid vir die Republiek van Suid-Afrika" in Die
SkoOlblad, Januarie 1966, p. 12. --

2. Rep. van S.-A., Hansard, .:16 Junie 1962, kol. 8510.
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van die onderwysstelsel by die behoeftes van die land,

maar met inagneming van die raadsaamheid van handhawing

van verskeidenheid wat die omstandighede mag vereis. III

Hierdeur is die belangrike beginsel van eenheid in verskei-

denheid in nasionale ondervzys-wetgewing vasgelê, want Wet

nr. 86 van 1962 het geen strcl{ke eenvormige onderwysstel-

sel vir Suid-Afrika gevisualiseer nie, maar eerder 'n gro-

ter eenheid in die verskeidenheid - organisatories sowel

as lewensbeskoulik - wat altyd moes bly bestaan. Hierdie

beskouing stem ooreen met die Afrikaner se Christelike le-

wensbeskouing waarvolgens die ganse kosmos as In eenheid

in verskei denheid geskape i s en daar nêrens in die skep-

pingsorde vi.r eentonige eenvormigheid wat gewoonlik op

doodsheid afstuur, plek is nie. Koordinasie van die ver-

skeidenheid het derhalwe in die Wetgewing In prominente

plek ontvang.

Opvallend is hoedat artikel 7(2) voorskrywe dat

die Onderwysraad sy funksies soos die bepaling van die

breë onderwysbeginsels en die koordinering van die onder-

wys in oorlegpleging met en nie na oorlegpleging met al d~

betrokke onderwysinstansies nie moet vervul. Na oorleg-

pleging sou beteken dat die Onderwysraad slegs die belang-

hebbende instansies se mening hoef te vra waarna die Raad

met enige plan sou kon voortgaan al stem almal nie saam

nie.2 Die Adviserende Onderwysraad het ook nie die reg

ontvang om self te koordineer nie, maar moes die nodige

koBrdinasie deur die bestaande onderwysinstansies ini-

sieer.3 Die Raad kon derhalwe nie radikaal te werk gaan

1. Rep. van S.-A., Wet nr. 86 van 1962, art. 7(2).
2. Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 16 Junie 1962,

kol. 8506.
3. lli.£.
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om alles wat bestaan het, eenvoudig oor-boord te gooi nie.

Dit beteken dat die Raad met wysheid en die versigtigheid

wat omstandighede vereis het, die ondenvysprobleme van die

land moes benader deur die v'iegvan evolusie uit die reeds

bestaande te volg, en nie die weg van revolusie nie.l

Om te verseker dat met die vasstelling van die

breë nasionale onderwysbeleid al die onderv~sinstansies

en bevolkingsgroepe se eise aandag sou geniet, het die

Minister die versekering gegee dat benewens die verteen-

woordigers van die Departement van Onderwys, Kuns en

Wetenskap en die vier provinsies, die Nasionale Adviseren-

de Onderwysraad uithoogstaande opvoedkundiges uitalbei

taalgroepe en uit albei geslagte saEUngestel sou word. Daar
2sou derhalwe Afrikaans- en Engelssprekende lede wees.

Hiermee is vir die eerste keer na 1910 aan albei blanke

bevolkingsgroepe die geleentheid gebied om op nasionale

grondslag deur middel van 'n statutêre Onderv~sadviesraad

eise ten Opsigte van onderwysbeginsels in die staatskool

te stel. Nog belangriker is die feit dat, volgens die

voorgeskrewe werkwyse van dié Onderwysadviesraad, geen eis

deur middel van 'n meerderheidstem vervverp kon word nie.

Sou die Afrikaner nou sy eise ten opsigte van die Christe-

lik-nasionale beginsels in die staatskool stel, sou die-

gene wat daarmee nie saamstem nie deur middel van die pro-

ses van oorlegpleging 'n vergelyk moes soek. Hierdie be-

ginsel indien saam gelees met die ander beginsel wat ver-

skeidenheid (ook ten opsigte van lewensbeskoulikheid)

1. Vgl. J.J. Fourie, "Die Nasionale Adviserende Onder-
wysraad en 'n nasionale ondervzysbeleid vir die Re-
publiek van Suid-Afrika", in Die Skoolblad, J anua-
rie 1966, p. 14.

2. Rep. van S.-A., Hansard, 16 Junie 1962, kol. 8510.
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binne In nasionale eenheidsbeleid waarborg, het vir die

eerste keer in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse onder-

wys aan die botsende magte In eerlike geleentheid gebied

om In aanvaarbare vergelyk in die stryd om die skool te

vind.

Wet nr. 86 van 1962 was ook reeds In eerste sta-

tutêre maatreël om te verhoed dat die provinsies wat reeds

uiterste vorms van verskeidenheid ten koste van eenheid

gehandhaaf het, nog verder vanmekaar wegdrywe. Artikel 8

lê byvoorbeeld neer dat die Minister van Onderwys, Kuns en

W t "ofe enskap geen onderwyswetgewing, hetsy of provinsiaal,

nasionaal, in die land sal laat aanneem voordat hy eers

die Raad se sienswyse daaromtrent verkry het nieo Die

Minister sou ook na oorlegpleging met die betrokke Admini-

strateurs of enige ander minister op aanbeveling van die

Raad In Komitee kon aanstel wat uit 'n lid van die Raad en

twee ander persone bestaan, met die bevoegdheid om in

enige skool In ondersoek soos deur die Minister gelas, in

te stel.l

Die instelling van die Nasionale Adviserende On-

derwysraad het nog die besondere historiese betekenis dat

dit die eerste keer was dat 'n Suid-Afrikaanse regering

die hulp van die onderwysprofessie ingeroep het om onder

andere die staat te adviseer oor nasionale wetgewing waar-

in die staat se funksionele verhouding tot die onderwys op

tn nasionale grondslag bepaal moes word. Waar hierdie

Raad wat as "n permanerree liggaam ingestel is, ook persone

uit die georganiseerde onderwysprofessie ingesluit het of

gekoopteer het, verleen dit ook aan die beginsel van mede-

1. Rep. van S.-A., Wet nr. 86 van 1962, art. 5( 2).
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seggenskap deur die georganiseerde onderwysprofessie er-

kenning - 'n beginsel wat nooit in die verlede op nasio-

nale vlak erkenning ontvang het nie. Benewens die belof-

te van samewerking tussen staat en onderwysprofessie is

daar ook In weg betree waar il staat en professie mekaar

wedersyds kan aanvul ten opsigte van vier aspekte wat 'n

wesenlike betrekking het op 'n onderwysstelsel wat in alle

opsigte lewenskragtig kan funksioneer: dis die visionêre,

die wetgewende, die organisatoriese en die vitaliteits-

aspekte •,,1

(iii) Die funksionering van die eerste Nasionale

Adviserende Onderwysraad. Die jaarverslae van die Nasio-

nale Adviserende Onderwysraad toon vanaf die eerste jaar,

1963, die omvangrykheid van die taru{ wat aan die eerste

Raad gestel is en die ingrypende gevolge daarvan vir on-

derwys in Suid-Afrika. Reeds op die eerste vergadering is

'n ad hoc-komitee oor die onderwerp "Die Onderwyser" onder

voorsitterskap van P. S. du Toit aangewys. Vier onderkomi-

tees het onderskeidelik as opdrag gehad (a) die Werwing,

Keuring en Verlies van Onderwysers; (b) Opleiding van en

Sertifikaatuitreiking aan Onderwysers; (c) Diensvoorwaar-

des van Onderwysers en Cd) Status en Aansien van Onderwy-

sers.2 Ander belangrike onderwerpe wat die onmiddellike

aandag van die Raad ontvang het, was die koordinering van

skoolleerplanne en leergange deur middel van kernsillabus-

se en curricula waarin slegs daardie diversiteit behou is

wat omstandighede mag vereis; opknappingskursusse en ver-

dere opleiding van onderwysers; opvoeillrundige navorsing

1. Die Skoolblad, "Staat en Onderwys", Junie 1965, p., 1.
2. Unie van S.-A., Verslag van~ct.ieNastonale Adviseren-

de Onderwysraad vir 196} (R.P. 4171964), ~. 3.
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en uitgebreide mannekragopnames; voor-primêre onderwys;

nie-kurrikulêre skoolaktiwiteite; gedifferensieerde on-

derwys; statistiese studies en so meer.l

Met die oog op die Kabinet se opdrag dat die

Raad aan die koordinering van onderwys en opleiding met

die veranderde behoeftes van die landsekonomie en ui tbrei-

ding van tegniese opleiding aandag moet skenk, is drie

verdere onderkomitees van die Raad in 1964 in die lewe ge-

roep.2

Maar as eerste ernstige struikelblok vir geson-

de onderwys waaraan die Nasionale Adviserende Onderwysraad

aandag moes gee, is onderken die verdeelde beheer oor die

middelbare skool. So meld die voorsitter in sy verslag

vir 1963 dat die grootste gedeelte van die tweede vergade-

ring gewy is" aan In bespreking van wat waarskynlik die

.ernstigste en dringendste elurele onderwysprobleem van die

land is, namalik die probleem van die verdeelde beheer

oor sekondêre onderveys en noodwendig daarmee samehangend

die uitbouing van In nasionale ondervvyspatroon. ,,3 Juis

met die oog op die beëindiging van verdeelde ondervvysbe-

heer en die ontwikkeling van In nasionale onderwysbeleid

asmede alle ander sillcewaaroor daar op tn hoë professio-

nele v Lak interdepartementele r'uggespz-aak gevoer moes word,

het die Minister t.een die einde van 1963 gemagtig dat die

Korrtak Ltgg aam bestaande uitdie Ui tvoerende Komitee van

die Nasionale Adviserende Onderwysraad en die ses Onder-

1. Vgl. Unie van S.-A., Verslae van die Nasionale Ad-,
viserende Ondervvysraad vanaf 1963 tot 1967.

2. Unie van S.-A., Verslqg van die Nasionale Advise-
rende Onderwysraad v~r 1964 {R.P. 32/1965), p. 2.

3. Unie van S.-A., Verslag van die Nasionale Advise-
rende Onderwysraad vir 1963 (R.P. 417ï964), p. 4.
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wyshoofde in die Republiek en Suidwes-Afrika in die lewe

geroep word.l

Die ywer en toevzyding waarmee die eerste Raad

aan al die onderwysprobleme aandag bestee het, was iets

heel anders as die laissez faire-b.;loicJ. wat voor Repu-

bliekwording toegepas is. Persone en instansies wat egter

verwag het dat hierdie Raad maar net 'n towerstaf sou kon

swaar om eensklaps al die ondervzysprobleme van die land op

te los, het in die eerste plek nie die komplekse onderwys-

situasie in hierdie land teen die agtergrond van sy lands-

omstandighede, bevolkingsamestelling en geskiedenis begryp

nie. Tweedens was die voorgeskrewe werkwyse van die Raad
,

- en meer bepaaldelik die van oorlegpleging soos deur die

Wet vereis - die weg van onderlinge oortuiging in die ver-

pligte ope gesprek wat deur die statutêre masji~nerie van

die Wet moontlik gemaak is, en geensins die begin van 'n

rewolusionêre tydvak en "n willekeurige radikalisme in

die Suid-Afrikaanse onderwys nie ~ dit was nooit iemand

se intensie dat 'n keisersnee toegepas moes word waar

die weg van tn natuurlike geboorte gevolg moes word nie.

Daarom het die Mini ster self verklaar : "Obviously there

is a multitude of problems on which the Council will

have to advise. Many of these problems will require

thorough and in some cases long-term research.,,2 Tog

moes die oes so gou moontlik ingesamel wo r-ds me t. tn na-

1. Unie van S.-A., Verslag van die Nasionale Advise-
rende ::nderJYXsraadvir 1964 (R.P. 32/1965), p. 3.

2. Rep. van S.-A., VerslêR._van die NasionaJ.e Advise-
rende Onderwysraad vir 1963 (R.P. 41719~1I0pe-
ningsrede deur Sy Edele J. de Klerk, Minister van
Onderwys, Kuns en Wetenskap by geleentheid van die
eerste vergadering van die Nasionale Adviserende
Onderwysraad op 29 Maart 1963 te Pretoria", p. 11.
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Die drie Onder~swet-
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sionale onderwysbeleid kon daar nie meer langer uitgestel

word nie, want - soos Bingle dit stel - "die hele volk

vra onophoudelik daarna dat op alle vlakke van die on-

derwys - uitgesonder universitêre onderwys - daar In be-

leid sal geld wat geput lS uit ons voDcsaard en die ge-

skiedenis gesien in die lig van die voortskrydende tyd

en omstandigheid sodat die volk sy siel sal behou en elke

lid geharnas sal word teen die aanslae van In vyandige

wêreld in al sy geweld. ,,1

(i) Botsing tussen magte wo..!:§._deurdie Nasiona-

le O~dervy'L§raad en KontaJc]-igga~ .~i~_g_esl~akel. Die funksio-

nering van die eerste Nasionale Adviserende Onderveysraad

het aan die stryd om die skool In nuwe wending gegee. In

die hele opset en werksaamhede van hierdie Raad is op In

unieke wyse aaamg etr ek daardie magte wat baie lank oor

die opvoedlcundige beginsels en die struktuur vir onderwys-

beheer in Suid-Afrika gebots het. So geslaagd is die bot-

sing tussen hierdie magte deur die Onderwysraad uit die

weg geruim dat die voorsitter aan die einde van 1965 soos

volg kon verslag doen: ,,~,~etdie voortgesette oorleg in

die Kontclcliggaam tussen die Uitvoerende Komitee van die

Nasionale Adviserende Onderwysraad namens die Onderwysraad

en die Onderwyshoofde het sake so gunstig gevorder dat die

resultaat van die oorleg en besinning met algehele instem-

ming in t n konsepwetsontwerp saamgevat kon word. ,,2 Hier-

l~ I-I. J •J. Bingle, Onderwysontwiklceling_ in Suid-Afrika
~-u~enfie die afgelo~~ de~ (Studiestw{ 22. In-
sti tuut vir bevordering van Calvinisme, P. U. vir
C •H. O.), pp. 2-3.'

2. Rep. van S.-A., versl~ van die Nasionale Adviseren-
de Onder~sra~~~__2 ZR.P. 3571966), p. 4.
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die konsepwetsontwerp wat in leketaal die breë trekke van

'n nasionale onderwysbeleid en die grondslae daarvan as-

ook In plan vir die opheffing van die verdeelde beheer

uiteengesit het en reeds aan die begin van September 1965

aan die Minister oorhandig .is , is deur die volle Onderwys-

raad eenparig aanvaar. Trouens, daar is nooit pogings

aangewend om te stem nie sodat In meerderheid nie 'n min-

derheid in In bepaalde rigting kon dwing nie; die onder-

handelinge en oorlegpleging is eenvoudig voortgesit totdat

die botsende magte In onderling-aanvaarbare oplossing ge-

vind het.l Dit geld ook die onderhandelings met die pro-

vinsiale administrasies met wie daar ruggespraak gehou

moes word en wat die wetsontwerp in breë trekke gesteun

het, ook ten opsigte van beginsels waaroor daar vroeër

groot bi tt-erheid in hierdie land was , Ditlyk byna onge-

looflik, maar dis 'n waarheid wat bo alle twyfel staan :

dat die Onderwysraad daarin geslaag het om vir die eerste

keer in die onderwysgeskiedenis van hierdie land, tussen

die botsende magte 1 n gees van welwillendheid en samewer-

king te skep.

(ii) Wetg__ewendemê:fitespan op nasionale vlak saam.

Die werk van die Onderwysraad is op regeringsvlak opgevolg

en na verdere oorlegpleging tussen die regering en die

provinsies en die omsetting van die voorgestelde wetsont-

werpe in regstaal, kon Sy Edele J. de Klerk, Minister van

Onderwys, Kun s en Wetenskap, wette nrs. 39 (Viet op N asio-

nale Onderwysbeleid), 40 (Wet op Gevorderde Tegniese On-

derwys) en 41 (Wet op Onderwysdienste) vroeg in 1967 by

1. Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 20 Februarie 1967,
kol. 1641; en Rep. van S.-A., Versl?£?;van die Na-
sionale Adviserende Onderw.,rsraadvir 1964 (R.P.
32/1965), p. 3.
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die Parlement indien.

Die jaar 1967 was vir die Suid-Afrikaanse onder-

wys In triomfj aar waarin die ideale waarvoor daar vir baie

jare 'n stryd gevoer is, geseëvier het. Tereg het die

Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap met die lees van

'"Wet nr. 39 op 20 Februarie 1967 in die Volksraad gese~

"Ons (het) vandag seker by die belangrikste mylpaal in die

ontwikkelingsgeskiedenis van die primêre en sekondêre on-

derwys in die Republiek van Suid-Afrika gekomIll, en het

C.P. Mulder na aanleiding van die 1967-0nderwyswette in

die Volksraad na 1967 verwys as die jaar wat "in die toe-

koms bekend (sal) staan as In keerpunt in die geskiedenis

van onderwys in Suid-Afrika. ,,2
. ,

Twee van die wetsontwerpe, dle oor Gevorderde

Tegniese Onderwys ('~ietnr. 40 van 1967) en dié oor Onder-

wysdienste (Wet nr. 41 van 1967), is na geringe wysigings

deur albei kante van die I-luisaanvaar+", terwyl die Wet op

fn Nasionale Onderwysbeleid (Wet nr. 39 van 1967) eers na

'n daelange debat net met die steun van die regerende par-

ty deur die Volksraad geloods is.4

(iii) "n Nasionale_onderv'{]Lsbeleid word 'n werklik-

heid. Die aanvaarding van Wet nr. 39 van 1967 het die

kroon gespan op die jarelange stryd van die Afrikaner om

statutêre erkenning op nasionale grondslag van daardie on-

derwysbeginsels wat uit die verlede as In Protestants-

Christelike erfenis tot hom kom. Waar die provinsiale po-

gings om aan beginsels soos die Christelike en die nasio-

1. Rep. van S.-Á., RansaJ'd, 20 Februarie 1967, k ol.. 1644.
2. Ibid., 15 Februarie 1967, kol. 1375.
3. Vgl. i2.iQ., kol. 1392-1393, 16 Februarie 1967, kol.

1435-1454, en 27 Februarie 1967, kol. 2104-2107.
4. Daagliks vanaf 22 Februarie tot: 2 Maart in die

Volksraad bespreek.
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nale erkenning te verleen, voor 1967 toevallig, wisselval-

lig en ongekoordineerd was, verleen Wet nr. 39 van 1967

op "n ondubbelsinnige wyse aan die Minister van Onderwys,

Kuns en Wetenskap die mag omna oorlegpleging met die Ad-

ministrateurs en die Nasionale Adviserende Ondervzysraad In

nasionale onderwysbeleid vir alle skoolondorwys tot en met

standerd tien vir die hele Republiek van Suid-Afrika neer

te lêl wat deur al vier provinsiale administrasies uitge-

voer moet word. So is een van die grootste ideale wat se-

dert Uniewording vir hierdie land se orider'wys gekoester

nale onderwysbeleid bevat artikel 2(1) van genoemde Wet

In raamwerk van tien beginsels waarbinne die Minister hom

dan ook moet bepaal.

As heel eerste beginsel word genoem dat die on-

derwys in alle staatskole2 "tn Christelike karakter moet

hê, maar dat die geloofsoortuiging van die ouers en die

leerlinge geëerbiedig moet word wat betref godsdiensonder-

rig en godsdienstige plegtighede.1I3 Dis nie toevallig dat

die lys van beginsels by die Christelike begin nie. Die

hele verlede van die Afrikaner getuig daarvan dat sy le-

wens- en wêreldbeskouing ten diepste Christelik gefundeer

i s , Die Mini ster se vertolking in die Volksraad van "In

Chri stelike karalcter van die onderwys" was "dat die onder-

wys sal bou op die basis van die tradisionele westerse

kultuur en lewensbeskouing wat die Bybelse beginsels,

1. Rep. van S.-A., ~yetnr. 39 van 1967, art. 2(1).
2. Rep. van S.-A., H~d, 2"8Februarie 1967, kol.

2165, stel ditduidelik dat private skole, of hulle
staatsubsidie ontvang al dan nie, van hierdie be-
paling vrygestel is. Die hele Onderwyswet (nr.39)
het geen betrekking op private skole wat nie sub-
sidies van die staat of provinsies ontvang nie.

3. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 vêl]:1967, art. 2(1)(a).
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soos hy verrot het en verwater is nie, maar soos ons hom

geken het sedert Jan van Riebeeck meer as 300 jaar gelede

hier gekom het as die eerste draer van die beskawing, die

kultuur en die Godsdiens en sy Christelike inslag, en

soos hy daarvandaan af in elke hoekie van hierdie land

van ons voortgeplant is!ll Vir verdere amptelike interpre-

tasie van hierdie baie belangrike beginsels het die Minis-

ter reeds op 14 Maart 1967 die hulp van die Onderwysraad

ingeroep, maar weens ander dringende sake kon die Raad tot

dusver nog nie daaraan aandag skenk nie.2 Intussen het

sommige opvoedkundiges hulle eie interpretasie begin gee.

So skrywe Bingle dat, alhoewel daar oënskynlik nog iets

van die gedagte as sou die hele Christelike karakter net

in die godsdiensonderrig bestaan, in die klousule te lees

is, die skool volgens die letter van die woord tot 'n

Chri stelike inrigting verklaar word wat "niks anders bedui

as dat letterlik alles in die skool positief op die Chris-

telike ingestel moet wees ~ doelstellinge, mensbeskouing,

inhoud, metode, tug, organisasie, selfs die buiteskoolse

b'edrywighede is hieronder ingesluit. 113 "n Soortgelyke ge-

dagte is ook deur A.L. Kotzee uitgespreek waar hy daarop

wys dat godsdiensonderwys en Bybelkunde as keusevak nie

genoegsa8ID is nie, maar dat die hele skoo.L ' n Christelike

karakter moet hê : "ditmoet deur woord en daad tot uiting

1. Rep. van S.-A., Hansard, 27 Februarie 1967, kol.
2089-2090.

2. Vgl. Rep. van S.-A., Verslczg van die Nasionale Ad-
viserende Onder~sraad vir 1967 ~. 2971968),
p. 7; en Verslag van die Nasionale Adviseren,de On-
derw:ysraad vir 1968 TR.p. 45719691, p , lb.

3. H. J. Bingle, .0ndeJ:'YY:Y.._sonj;wikkel~ngin Suid-Afrika
s.e.du~end~.d:i.:ea.!gelo:Qe dek8;d..§1Studiestuk 22. In-
stituut vir b_eyordering van Calvinisme, P. U. vi:;r
C.H.O.), p. 4.
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kom in elke vak en elke aktiwiteit. Dit is nie 'n saak

wat net met sillabusse nagestrewe word nie - dit is die

gees en rigting van ons skole. ,,1 So gesien, maak Wet nr.

39 van 1967 daarvoor voorsiening dat die Calvinistiese

Afrikaners vir hulle kinders onderrig in staatskole kan

vra wat in ooreenstemming met hulle Christelike beskouing

is, 'n ideaal waarvoor die Afrikanervolk oor baie jare

heen al sy kragte moes inspan en "n verbete stryd moes

voer. Die insluiting van die Christelike beginsel in die

nasionale onderwysbeleid vir alle staatskole is 1 n unieke

gebeurtenis: dit span nie net die kroon op die stryd van

die Afrikaner te~ille van die Christelike beginsel in

Suid-Afrikaanse onderwys nie, maar maak ook van die Repu-

bliek v an Suid-Afrika die enigste land ter wêreld wat sy

onderwys uitdruklik op Christelike beginsels bou.
2

Die tweede beginsel wat in artikel 2( 1) (b)

voorgeskrywe word, is dat die onderwys ' n breë nasionale

karakter moet hê. l\hnister J. de Klerk se verduideliking

hiervan aan die Volksraad lui "dat die onderwys sal bou

op die ideaal van nasionale ontplooiing van alle burgers

van Suid-Afrika, sodat ons eie identiteit en leefwyse be-

waar 'k an bly en sodat die Suid-Afrika3Xlse nasie steeds sy

t aak sal begryp as onderdeel van die Westerse beskawing~"

Ook ten opsigte van hierdie artikel wag die Minister op

die Onderwysraad se advies in verband met verdere inter-

1. A.L. Kotzee, "Toekomsblik na aanleiding van die
nuwe Onderwyswet" in Onderwysblad? Julie 1967,
p. 159.

2. Vgl. P. Pistorius, Gister en Vandag in.die Op-
voedin_g, n- 352.

3. Rep. van S.-A., Hansard, 27 Februarie 1967,
kol. 2090.
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vir die Calvinistiese Afrikaner altyd aan die Christelike
,

ondergeskik is, is dit belangrik om daarop te let dat die

Wetgewing nêrens so 'n vertolking verbied nie. Trouens,

wanneer die Christelike en die nasionale beginsels van

Wet nr. 39 van 1967 gesamentlik gelees word, is daar

goeie rede om daarin 'n geleentheid te sien vir 'n Chris-

telik-nasionale benadering in daardie staatskole waarin

die Afrikaner ditsou verlang. Op soortgelyke vvyse lê

daarin ook opgesluitdie geleentheid vir ander groepe soos

byvoorbeeld Engelssprekendes om in at aat.ek o'Lehoofsaaklik

deur hulle ondersteun, op die interpretasie van die Chris-

telike en nasionale beginsels volgens hulle beskouing aan

te dring. Hierdie geleentheid maak van Wet 39 van 1967

tn besondere mylpaal in die onderwysgeskiedenis van hier-

die land. Dd,t verwesenlik 'n ideaal wat die Afrik..."nerreeds

v anaf die vroegste j are van sy bestaan koester en waarvoor

hy tot op die hede sonder ophou bly pleit het.

Nog 'n belangrike beginsel wat in Wet nr. 39 van

1967 as een van die tien nasionale onderwysbeginsels neer-

gelê is, is "dat die moedertaal? indien dit Engels of Af-

rikaans is, die medium van onderrig moet wees.il2 Omdat

daar steeds stemme opgegaan het dat ouers self die onder-

rigmedium van hulle kinders moes kies, is ' n stryd op par-

lementêre vlak tot op die laaste oomblik gevoer om hierdie

beginsel as deel van Wet nr. 39 aanvaar te kry. 3. Hierdie

1. Vgl. Hep. van S.-A., VeJ;'slag van die Nasionale Ad-
viserende Onge!:yyx'sraacl._.yir1967, p , 7; en Ve£.~
van die Nasionale Adviserende Ondervzysraad vir
1968, p. 16. .

2. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967, art. 2(1)(c).
3. Rep. van S.-A., HansarQ9 28 Februarie 1967, kol.

2171-2184.
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aanspraak op ouerkeuse in verband met die onderrigmedium

wat prinsipieel nie te regverdig is rrï.e, omdat dit 'n

suiwer didaktiese beginsel is wat in die Calvinistiese

denke nie binne die soewereiniteitskring en gesagsfeer

van die ouer val nie, moet egter gesien word as die laas-

te loopgraaf van anti-Calvinistiese volksvreemde magte

wat politieke gewin 00 die oeginsels waarin die Afrikaner

se Calvinisties-religieuse verworteldheid lê, stel.

Mlptelike interpretering van artikel 2(1)(c) het

nie lank uitgebly nie. Na raadpleging met die Nasionale

Adviserende Onderwysraad, die Administrateurs en die Komi-

tee van Onderwyshoofde kon die Minister van Nasionale Op-

voeding reeds op 24 April 1969 in die Parlement en daarna

in die Staatskoerant onder andere aankondig dat die moed er-

taal die verpligte onderrigmedium van alle leerlinge in

alle standerds tot en met standerd agt in staats- en

staatsgesubsidieerde skole is, dat die moedertaal die amp-

telike taal is wat die leerling di.eoeste ken en dat die

skoolorganisasie vir enkelmedium- en parallelmediumskole

1voorsiening m08t maak. Op 19 Novemoer 1969 was ook die

Natalse Provinsiale Raad verplig om ten spyte van "n hef-

tige stryd en teenstand uit Verenigde Party-geledere, sy

goedkeuring aan die taalklousules van 'n Konseponderwys-

ordonnansie te heg wat verpligte moedertaalonderrig vanaf

1970 in Natal invoer.2 Uiteindelik het die Afrikaner

daarin geslaag om, illetdie nasionalisering van die onder-

wys, ook hierdie belangrike onderwysbeginsel van moeder-

1. Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 24 April 1969, kol.
4826-4828; en Rep. van S.-A., Staatskoerant,
Proklamasie nr. 809, 16 Mei 19b9.

2. Die Vdlk@blad, i,Taalklousule is goedgekeur", 20
November 1969; en Natal, Die Offisiële Koerant,
23 Oktober 1969, Konseponderwysordonnansie art. 14.
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taalonderwys en moedertaalskole uitdie politieke damp-

kring te lig en dit in al vier gewestelike oorde op pro-

vinsiale vlak toegepas te kry.

Twee van die tien beginsels wat direk met die

beheer van die onder-wya te doen het, is dat "aan die ouer-

gemeenskap 'n plek in die onderwysstelsel toegeken moet

word deur middel van ouer-onderwysersverenigings, skool-

komitees, beheerrade of skoolrade of op ' n ander wyse"l

(die beginsel van ouermedeseggenskap) en dat "by die on-

derwysbeplanning aan wenke en aanbevelings van die ampte-

lik erkende onderwysersverenigings oorweging geskenk moet

word" 2 (gedeeltelike medeseggenskap deur georganiseerde

onderwysprofessie). Hierdie twee beginsels is belangrike

mylpale op die pad na 'n eie Suid-Afrikaanse onderwysstel-

sel gefundeer op 'n eie opvoedingsideaal. Vir die eerste

keer in die onderwysgeskiedenis van hierdie land ontvang

die beginsel van ouermedeseggenskap in 'n landswet op na-

sionale vlak erkenning en word al die onderwysinstansies

verplig om dit toe te pas. Dit is vir die Afrikaner 'n

groot deur'br-aak, want uit sy Calvinistiese erfenis kom
,

die beginsel tot hom dat die ouer vir die gees en rigting

van sy kind se opvoeding verantwoordelik is en gevolglik

medessg genskap oor die onderwys en opvoeding van sy kind

moet besit. Ditis 'n beginsel waarvoor hy deur baie jare

heen geveg het en wat uit sy Calvinistiese volksgrondwor-

t el sterk in sy hart voortlewe .

Die erkenning, hoe skraal ook al bewoord, wat

Wet nr. 39 aan die beginsel van medeseggenskap van die ge-

organiseerde onderwysprofessie verleen, is eweseer 'n be-

1. Rep. van S.-A'i Wet nr. 39 van 1967, art. 2(1)(h).
2. Ibid. , art. 2( )"(11.--
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langrike historiese gebeurtenis. Al is dit In beginsel

wat deur die Calvinistiese denke sterk ondersteun word?

het geen onderwyswet - provinsiaal of nasionaal - voor-

heen daaraan erkenning verleen nie. Hierdie bepaling

verteenwoordig derhalwe 'n baie belangrike baken in die

georganiseerde onder~Tsprofessie se stryd omregmatige

medeseggenskap ooreenkomstig die soewereiniteitsbeginsel

binne eie kring.

Die orige nasionale onderwysbeginsels wat deur

die Wet neergelê is, handeloor skoolplig en uniforme

grense van skoolpligtige leeftyd; vryonderwys met in-

begrip van boeke en skryfbehoeftesI; gedifferensieerde

onderwys en skoolvoorligting; nasionale koordinasie van

leerplanne, kursusse, eksamenstandaarde, onderwysnavor-

sing en -beplanning op nasionale grondslag met die be-

houd van die verskeidenheid wat omstandighede mag vereis;
2eenvormige diensvoorwaardes en salari sse vir onderwysers.

Aangesien die breë terrein v-an hierdie beginsels nie
,

per se vir die doel van hierdie studie afgesonder is

nie, word hul hier sonder meer vermeld. Op die verskei-

denheidsbeginsel berus egter die s'te'Lse.L van opheffing

van die verdeelde beheer. Opsommendkan op hierdie sta-

dium slegs gesê word dat hierdie tien onderwyabeg i.nse.l s

so ingrypend en koersgewend is dat ditdie nMagnaCarta"

van toekomstige onderwys in Suid-Afrika genoem kan word.

1. Net soos in die geval van die beginseloor die Chris-
telike karakter, geld die beginsel van vry onderwys
nie vir private skole wat staats- of provinsiale
subsidies ontvang nie.

2. Vgl. Rep. van S.-A .., vVetnr. 39 van 1967, art. 2(1).
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(iv) Verdeelde beheer maak plek vir die begin-

sel van eenheid-in-verskeidenheid in In nasionale stelsel

onder interprovinsi aal-gekoordineerde povinsi ale 122heer.

Di t is veral die Vfet op Onderwysdienste wat die beëindi-

ging van die verdeelde beheer op middelbare skoolvlak

moontlik gemaak het deur aan die Minister van Onderwys,

Kuns en Wetenskap die reg te verleen om al die hoër huis-

houd-, hoër handel- en hoër tegniese skole van die Depar-

tement van Onderwys, Kuns en Wetenskap aan die provinsies

oor te dral - In bepaling wat op 1 April 1968 deurgevoer

is en die stryd van baie jare beëindig het.

Die weg waarlangs Wet nr. 41 te werk gegaan het

om verdeelde beheer op te hef, was om alle gewone skoolon-

derwys tot en met standerd tien onder beheer van die af-

sonderlike provinsies te plaas, maar terselfd.ertyd deur

middel van sterk interprovinsiale koordinasie asook die

beklemtoning van die Parlement se soewereiniteit die pro-

vinsiale tot In groter? nasionale eenheid saam te bind

sonder om die verskeidenheidsbeginsel soos dit binne en

onderhewig aan die groter raamwerk van tn nasionale een-

heid gehandhaaf kan word, aan te pas. Dit is In koers

wat om historiese en praktiese redes die enigste aanvaar-

bare moontlikheid vir die betrokke onderwysinstansies

was. Dit is ook In koers wat veral vir In groot land soos

Suid-Afrika, sterk prinsipieel bepaa~d is ~ die handhawing

van die Chri stelike beginsel van eenheid-in-verskeidenheid

in 'n nasionale stelselonder interprovinsiaáJ,.-gekoordi-

neerde provinsiale beheer waarin provinsiale verskeiden-

heid "wat die omstandighede mag vereis,,2 nog moontlik is

1. Rep. van S.-A., Wet nr. 4:].-van 1967, art. 9.
2. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van-ï9~7, art. 2(1)(g).
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binne die nasionale eenheid van parlementêre soewereini-

tiet oor die ondervvys en die stelsel van verpligte inter-

provinsiale koordinasie. Die stelsel hef ook die verdeel-

de beheer oor die middelbare onderwys waarvolgens die sen-

trale regering sowel as die verskillende provinsies elk sy

eie koers met sy onderv~s tot op standerd X-peil ingeslaan

het, op vertikale en horisontale vlak op en herstel weer

die noodsaaklike eenheid in die verskeidenheid.

Uit bostaande volg dat die sleutel tot sukses

van hierdie nasionale onderwysstelsel k oór-d Ln aaá e Ls ,

Trouens, sonder koordinasie is dié nasionale onderwysstel-

.sel 'n prru{tiese onmoontlikheid. Interprovinsiale koordi-

nasie word gevolglik deur die 1967-0nderwyswette sterk op

die voorgrond gestel. As een van die tien onderwysbegin-

sels lê artikel 2(1)(g) van Wet nr. 39 byvoorbeeld neer

dat : "ko'órdinasie op nasionale grondslag van leerplanne,

kursusse en eksamenstandaaxde en navorsing, ondersoek en

beplanning op die gebied van die onderwys bewerkstellig

moet word, met inagneming van die raadsaamheid van die

handhawing van die verskeidenheid wat die omstandighede

vereis. "

Die Komitee van Onderwyshoofde bestaande uit

die vyf Onderwysdepartemente en Suidvies-_Afrika se Direk-

teurs van Onderwys, vorm met sy statutêre gesag miskien

die belangrikste onderdeel van die koordinerende masjine-

rie van die nasionale onderwysstelsel. Dit is 'n komitee

wat juis deur nasionale wetgewing in die lewe geroep is

om oor die moontlike middele en weë vir die gekoordineer-

de implementering van die nasionale beginsels te besin.

Die spesifieke taakopdrag van hierdie komitee is om "aan-

bevelings (te doen) by die Minister en die Administra-
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teurs oor die ~~se waarop die beleid ten opsigte van on-

neerde grondslag uitgevoer kan word, I' en .,om die Minister

of 'n Aruninistrateur van advies (te dien) aangaande enige

ander aangeleentheid betreffende die onderwys wat die
,

Minister of die Administrateur na hom verwys of wat die
,

komitee onder die aandag ven die Minister of die Admini-

strateur wil bring. ,,1 Hierdie komitee speel in die prak-

tyk 'n belangrike funksionele rol op die koór df.ner-ende

vlak.

Ook in die bestaan, samestelling en furucsione-

ring van die Nasionale (Adviserende)2 Onderwysraad lê

daar ' n baie sterk koordinerende krag opgesluit. Wat in

die 1967-0nderwyswette deur die toedoen v-an die eerste On-

derwysraad verkry is, is 'n sprekende bewys hiervoor. Met

die opdrag om die Minister van advies te bedien aangaande

die algemene beleid in verband met onderwys (met inbegrip

van onderwysersopleiding) en aangaende koordinasie van

navorsings- of ondersoekwerk en beplal'lning van die onder-

wys3, sal ook die nuwe Onderwysraad geen geringe rol in

die koordinering van die onderwys speel nie.

Dit is opmerklik hoedat Wet nr. 39 ten opsigte

van fn verskeidenheid van aangeleenthede oorr.l.egpLeg.l.ng

tussen die Minister van Nasionale Opvoeding, die Admini-

st-rateurs en die Uitvoerende Komitee van die Onderwysraad

1. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967 soos ge~~sig
deur Wet nr. 73 van 19b9, art. b(2;-(3).

2. Wet nr. 73 van 1969 vervang die Nasionale Advise-
rende Onderwysraad met 'n !INasionale On de.rwysr-aad"
met meer uitgebreide funksies. Sien veral ext.
5 ( 1) en 5 ( 3) van di e Wet.

3. Vgl. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967 soos ge-
wysig deur Wet nr. 73 van 1969, art. 4(3).
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voorskrywe.l Hierdie oorlegpleging skep die besondere

geleentheid dat daar op die hoogste regerende en wetge-

wende vlakke gereeld samesprekings oor onderwyssake van

nasionale belang gehou word en dat hierdie gesagvoerders

in staat gestel word om uitdieselfde mond te praat.

Omdat die verdeelde beheer nie meteens in sy

geheelopgehef kan word nie, m aak die Wet op Onderwys-

dienste voorsiening vir In interim-maatreël van geleide-

like opheffing. So is daar benewens die beveiliging van

die onderwyspersoneel van die destydse Departement Onder-

wys, Kuns en Wetenskap se bestaande regte en diensvoor-

waardes voor die oordrag aan die provinsies ook nog die

volgende voorbehoudsbepalings : (a) Dat die afneem van

eksamens en die uitreiking van diplomas en sertifikate in

die beroepskole voorlopig eers by die Departement van

Ho·êr Onderwys berus2; (b) Dat beroepsondervvys slegs in

beroepskole verskaf mag word behalwe as die Minister an-

dersins verlof toestaan3; (c) Dat die aard en doelstel-

ling van beroe~sonderwys nie sonder die goedkeuring van

die Minister verander mag word nie4, in welke verband die

agt-uur-maksimum-bepaling van 1955 gehandhaaf is; (d)

Dat die Minister die lys van verklaarde beroepsvakke in

oorleg met die Administrateurs by kennisgewing in die

Staatskoerant kan wysig.5

"Ho'êr"onderwys se betekenis het ook verander.

Slegs die volgende soorte onderwys vir blankes sou nou

daaronder ressorteer : ,,(a) onderwys op universi têre vlak;

1. Vgl. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967 soos ge-
wysig deur Wet nr. 73 van 1969, art. 4(3).

2. Rep. van S.-A." ";'ietnr. 41 van 1967, art. 13(1).
3 • Ibid., art. 9 ( lj) •
4. Ibid., art. 9(9).
5. Ibid., art. 9(10).
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(b) onderwys gegee in kuns- en skeepvaartopleidingskole

en kolleges vir gevorderde tegniese onderwys; (c) buiten-

gewone onderwys vir die kategorieë belemmerde kinders in

bylae I van wetsontvverp (later Wet nr. 41 van 1967) ge-

noem; (d) onderwys bedoel vir persone wat nie meer skool-

pligtig is nie, soos verskaf in valcleerlingslcole, deel tyd-

se klasse en skole vir die voltydse tegniese opleiding van

volwassenes. ,,1 ( e) Volgens artikel 2(4) (b) het nywerheids-
,

en verbeteringskole ook onder die Departement gebly.

Die aanvaarding van die drie Onderwyswette van

1967 het onderwys vir die eerste keer na Uniewording In

saak van die Parlement gemaak en op ondubbelsinnige wyse

die soewereiniteit van die Parlement oor die skoolonderwys

in die geleentheid om enige saa1c oor onderwys, primêr of

sekondêr, te bespreek, kritiek daaroor uit te oefen en

wenke aan die hand te doen onder die Pos van die Minister

van Nasionale Opvoeding of by wyse van privaatmosies.2

Artikel 2(1) van Wet nr. 39 lê neer dat die Minister na

oorlegpleging en nie in oorlegpleging met die Administra-

teurs en die Onderwysraad nie, die nasionale onderwysbe-

leid sal ui +bou , met die gevolg dat die finale gesag in

hierdie verband by die Minister berus.3 Dit word ook van

die provinsies, wat in werklikheid "n onderdeel van die

land se regering is, verwag om die soewereine gesag van

die Parlement te erken; daarom is die Administrateur-in-

Uitvoerende-Komitee daartoe verplig om die nodige stappe

1. Rep. van S.-A., Hansard, 27 Februarie 1967, kol.
2102-2103.

2. Vgl. ibid., 28 Februarie 1967, kol. 2183.
3. Vgl. ibid., kol. 2183, 2187 vir die Minister se ver-

sekering dat hy be~ondere klem op die oorlegpleging
met ander instansies sal plaas.
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te doen om die onderwysbeleid soos deur die Minister be-

paal, ten uitvoer te bring.l Indien die Minister sou

vermoed dat 'n provinsie nie die nasionale onderwysbeleid

wat sentraal bepaal word, uitvoer nie, gee artikel 7 van

Wet nr. 39 aan die Minister die reg oml~a oorlegpleging

met of kennisgewing aan die betrokke Administrateur, 'n

inspeksie van 'n skool of kantoor in 'n provinsie (te)

laat doen om vas te stel in watter mate die nasionale on-

derwysbeleid uitgevoer is of word of om aan hom 'n verslag

te laat voorlê oor enige ander aangeleentheid betreffende
,

onderwys in die provinsie wat die Minister bepaal." Minis-

ter J. de Klerk het dit in die Volksraad duidelik gestel

dat hier nie van gewone inspeksie sprake is nie.2 Sou die

Minister daarvan oortuig wees dat die nasionale onderwys-

beleid in 'n bepaalde provinsie nie uitgevoer word nie,
,

kan hy ten opsigte van die provinsie regulasies aangaande

voorskrifte of strawwe in dié verband in die Staatskoerant

ui tvaardig. 3

Artikel 3 van Wet nr. 39 van 1967 handhaaf die

gebruik van Wet nr. 86 van 1962 waarvolgens onderlinge

oorlegpleging tussen die betrokke Ministers, Administra-

teurs en Uitvoerende Komitee van die Onderwysraad 'n voor-

'"vereiste is vir die indiening van onderwyswetgewing of by

die Senaat, of by die Volksraad of by die Provinsiale

Rade. Die soewereiniteit van die Parlement word weer

eens bo alle twyfel gehandhaaf deur die woord "na oorleg-

pleging".4

1. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967, art. 2(2)(a).
Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, lIlJlaart1967, kol.
2244-2245.

2. Ibid~, kol. 2296-2313.
3. Rep. van S.-A .., Wet nr. ,39van 1967, art. 2(2)(b)-(d).
4. Vgl. Rep. van S.-A., Hansard, 1 Maart 1967, kol. 2254.
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Dat die Onderwyswette van 1967 die provinsia-

le beheer oor alle gewone onderwys tot en met standerd X

binne die nasionale stelsel relativeer, word ook be-

vestig deur die kommentaar van die vorige Superintendent-

generaal van Onderwys van Kaapland op genoemde wette :

"Vir diegene wat provinsiale beheer voorstaan, moet dit

teen hierdie tyd duidelik wees dat daar g'n nasionale

beleid kan wees tensy dit met sentrale beheer gepaard

gaan nie. Dit is ' n sine qua non - 'n voorvereiste; en

hulle sal hul met die gedagte moet versoen. Mens kan

nie albei tegelyk hê nie. ,,1

Met die aanvaarding van die Ondervvyswette van

1967 is uiteindelik 'n weg gevind waarlangs die ideaal

van 'n nasionale ondervvysstelsel wat reeds vanaf 1910

gekoester is, 'n werklikheid kon word. Die stryd van

die verlede was nie tevergeefs nie. Die ou federale be-

nadering moes plek maak vir 'n nasionale benadering wat

oor die provinsiale grense heen strek en die lewensbe-

skouing van die verskillende kultuurgemeenskappe in die

land respekteer. Ondervvysin Suid-Afrika is uiteindelik

op In eenheidsgrondslog geplaas en die beperkinge wat

die onderwys so lank aan bande gelê het, is uit die weg

geruim. Hierdie Wette lei 'n "nuwe +y dvak van byna on-

gedroomde moontlikhede tot vooruitgang op onderwysge-

bied in." 2 Soos sterker pogings tot nasionali sering van

sy onderwys een van die eerste ta1ce was wat die nuwe Re-

publiek van Suid-Afrika teen 'n historiese agtergrond

1. G.J.J. Smit, "Toespraa1c gelewer deur die Superin-
tendent-generaal van Onderwys" in Die Unie,
Augustus 1967, p. 71.

2. Pistorius, op. cit., p. 356.
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van divergensie en verdeeldheid moes aanpak, so was die

resultate wat reeds binne tn paar jaar bereik kon word,

tn deel van sy triomf. Saam met die Republiek se Grond-

wet wat vir die eenheid van doel en strewe voorsiening

maak, lui hierdie wette tn nuwe era van nasiewording in.

Die pad lê oop na voor.
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HOOFSTUK V

TOEKOMSBLIK E1\f TOEKOJ.V1SV::iliWAGTING

1. y::!:RLED:E:1HEDE EN TOEKOMS STUUR OP DIESELFDE DOEL AF

Elke verlede en hede is op die toekoms gerig

elke einde 'n nuwe begin. Daarom vloei daar uit die ver-

lede en hede van die onderwys in Suid-Afrika soos in hier .....

die studie geskets, ook 'n toekomsblik en behoort alle

toekomsgerigte onderwysbeplanning in die verlede en die

hede te wortel. So In toekomsvisie verseker ook dat ver-

lede, hede en toekoms op dieselfde doel gerig is en die-

selfde onderveysfilosofie ten gronds18~ het.

Die noue vCI'V'leefdheidvan die onderwys met die

beweging van die volk op geestelike en kulturele gebied

het ook tot gevolg dat ontwikkeling op onderwy sgeb t ed nie

op rewolusionêre wyse nie, maar eerder langs 'n weg van

geleidelike hervorming geskied. Onder'\lVYswetgewinghier te

lande dui derhalwe nie soseer die koers aan nie as wat dit

die algemene in die wordende uitsuiwer en dit as't ware in

die openbaar formuleer en vir die pad vorentoe vaslê.l

Daarom moet die 1967-0nderwyswette slegs as die eerste

skredes op die weg na In eie Afrikaanse onderwys- en op-

voedingspatroon gesien word.

'n Toekomsvisie vir Suid-Afrikaanse onderwys sal

ook daarmee rekening moet hou dat, ten spyte van die ma-

sjinerie op nasionale vlak om die botsings tussen al die

1. Vgl. H.J.J. Bingle, "Ons Lewens- en wêreldbeskouing
en Wet 39 van 1967" in ongepubliseerde referaat nr.
l(b) van V91:kskongre_1?vir. O~ en OndeI'\~,
29 September tot 2 Oktober 1969, p. 1.
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magte op onderwysgebied uit te skakel en die stryd om die

skool by te lê, die magte as sodanig nie noodwendig ver-

dwyn of in mekaar oplos nie. So kan byvoorbeeld van die

Afrikaanse en Engelse kultuurgemeenskappe gesê word dat,

alhoewel die jare van saamwoon, saamwerk, saamdink en

saamvoel binne dieselfde staatsverband In al hoe sterker

gemeenskaplike trou aan In gemeenskaplike vaderland skep

en selfs tekens van kulturele integrasie toon, daar nou

en in die onmiddellike toekoms nog geen sprake van assimi-

1 . . . 1asa e lS rn.e , Elkeen se eie, tipiese lewensbeskouing,

tradisies en kul tuur moet derhalwe ten volle erken en

eerbiedig word. Hoe dit egter gedoen moet word en welke

toekomsverwagtinge gekoester kan word ten opsigte van die

toepassing van die fundamentele beginsels wat vir die

doel van hierdie studie gekies is, naamlik die beginsel

van moedertaalonderrig, die nasionale en Christelike be-

ginsels en die beginsel van medeseggenskap ten opsigte

van onderwysbeheer in In nasionale onderwysstelsel, verg

verdere besinning.

2. KONSEKWENTE TOEPASSING V]JfMOEDERTAALOND:t~WYS EN DIE

STIGTING V]JfMOEDERTAALSKOLE OP NASIONALE GRONDSLAG

I n TOEKOMSWERKLIKHEID .

Dat die leerlinge in alle openbare skole in die

Republiek van Suid-Afrika vanaf 1970 deur medium van hul-

le moedertaal onderrig moet word, gee aan die onderwys in

1. Vgl. P.J. Meyer, "Die nasionale grondbeginsels van
die opvoeding en onderwys in SUid-Afrika, meer be-
paald ten opsigte van die Afrikanerjeug" in onge-
publiseerde referaat nr. 3(a) van Volkskongres vir
Opvoedin_g en Onderwys, 29 September tot 2 Oktober
1969, n- 12; en H.B. Thom, "Die FAK 40 Ja~ : Te-
rugblik en Toekomsblik", in Handh~_af, Oktober 1969,
pp. 3-6.
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SUid-Afrika In betekenisvolle toekoms. Uit die uiteinde-

like verowering op 19 November 1969 van die laaste ves-

ting, Natal, wat teen verpligte moedertaalonderwys weer-

stand gebied het, ontspring die hoop dat die stryd om die

erkenning van hierdie beginsel beëindig is en dat daar in

die toekoms vir albei taalgroepe geleentheid sal wees om

ongestoord op die konsekwente en volledige toepassing van

die moedertaalbeginsel op nasionale grondslag te konsen-

treer. Die volledige implementering van hierdie beginsel

kan In omvangryke invloed op die toekoms hê, want in en

deur die moedertaal is die hoogste en diepste vorm van na-

sionale gemeenskaplikheid moontlik. In en deur die moe-

dertaal herskep die mens die wêreld, die gehele werklik-

heid tot In eie wêreldbeeld, In eie geestesbeeld. Die

taal is immers een van die uitgange van die hart en elke

nasionale gemeenskap is in sy omvattendste en diepste

wese "taal", want die eie van elke volksgemeenskap lê in

sy eie taal opgesluit.l

Die jongste oriderwyswet te en staatsproklamasie

maak ook die deure vir die toekoms waWlJd oop om moeder-

taalskole op 'n nasionale grondslag te stig - In koers

wat reeds deur die verlede van Suid-Afrikaanse onderwys

aangedui is. In die stigting van afsonderlike skole vir

die Afrikaanse en Engelse kultuurgemeenskappe lê ook die

moontlikheid van differensiasie opgesluit wat op die ver-

skil in aard van die twee kultuurgemeenskappe gefundeer

is. Tydens die Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys het

Bingle tereg daarop gewys dat dit in die Afrikaans- en

Engelsmediumskole om veel meer as die metode gaan: "Let-

1. Vgl. Meyer, ~ eit., p. 7.
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terlik alles wat deur die taal gedra word : die lewens- en

wêreldbeskouing, die rigting, kultuur, tradisie, selfs die

klein gewoontetjies soos die groet van ondervzyser en

leerling, die aanspreekvorm •••••• - ja alles kom in die

skool tot openbaring en verklaar sy karakter in teëstel-

ling met die van In ander taalskool. "I In die volgehoue

uitbouing van die moedertaalskoolgedagte lê derhalwe dié

toekomsmoontlikheid opgesluit dat die Afrikaanse skool die

Afrikaanse lewens- en wêreldbeskouing en die Engelse skool

die Engelse lewensbeskouing sal uitdra sonder dat die een

in die ander opgelos word en die huidige verskeidenheid

van twee groot blanke volks- en kultuurgroepe binne een

Suid-Afrikaanse nasie hoef verlore te gaan. Die Afri-

kaanssprekende volksgroep glo immers dat sy Calvinistiese

erfenis suiwer bewaar moet word vir die toekoms van hier-

die land en dat sy eie moedertaalskool hierin In belang-

rike rol te vervul het. Die einde van die pad sal dan

deur die toekoms bepaal moet word.

3. TO:2XOMSTIG:8 NASIONAIJE OPVOEDING EN ONDERWYS OOREEN-

KOIJISTIGDIE LEWENSOPVATTING V.AN ELKE KULTUURGEIJIEEN-

SKAP

Die bepaling deur nasionale wetgewing dat In

breë nasionale karakter vir alle skoolonderwys In verei s-

te is2, waarborg dat alle skoolonderwys in die toekoms met

die nasionale beginsel sal rekening hou en dieselfde grond-

slae as die Grondwet van Republiek van Suid-Afrika sal

handhaaf. TeJ7'Willevan die breë nasionale karalcter sal

elke skool in die toekoms ten minste aan die nasionale

1. Bingle, o~. cit., p. 2.
2. Rep. van S.-A., Wet nr. 39 van 1967, art. 2(1)(b).



343.

simbole In ereplek in die skoollewe moet gee, In gees van

lojaliteit teenoor volk en nasie moet bewerkstellig, en

die gemeenskaplike ekonomiese belang en veral die gemeen-

skaplike verantwoordelikheid vir In gemeenskaplike voort-

bestaan en roeping ten opsigte van 'n toekomstaak wat tot

tn gemeenskaplike trou aan 'n eie vaderland en staat lei,

moet beklemto on.

Hoewel bogenoemde as die minimum-vereiste vir

'n "breë nasionale" opvoeding in terme van artikel 2(1) (b)

van Wet nr. 39 van 1967 gesien moet word, kry die nasio-

nale opvoedingsideaal hierin ook die volle geleentheid om

as 'n kragtige we aen sfak't or die aard van die nasionale on-

derwysstelsel sterk partikulier te beïnvloed. Hierdeur

word die toekomsmoontlikheid geskep dat skole, en veral

die moede.rtaalskole, 'n partikuliere volksgestalte kan

aanneem soos dit in die lewensordening en -groepering van

die volksgenote rondom hulle volkseie en volkstipiese

weerspieël word, en In karakter dra wat die unieke volks-

heid wat die een volk van die ander onderskei, aandui.

Waar moedertaalonderwys reeds as een van die basiese' ver-

eistes vir alle nasionale opvoeding aangedui is, kan as

verdere ideaal vir nasion8~e opvoeding veral in moeder-

taalskole in moedertaalopvoeding voorgehou word wat bene-

wens eie taalbeheersing, ook die verwerwing van die eie

op álle lewensterreine in en deur die eie taal ten doel

het : In moedertaal- en nasionale opvoeding wat die kind

by die geskiedkundige verloop. van sy eie volksdeel inska-

kel en aan die uitdagings, ideale en drome van sy volksge-

note bind. Hierdie soort nasionale opvoeding sal in die

toekoms die kind binne eie gesins-, familie-, volks- en

staatsverband tot 'n hegter innerlike eenheid kan saam-
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snoer en 'n nasionale saambinding bewerkstellig wat 'n

gesagstruktuur sowel as 'n liefdesstruktuur impliseer.

Nasionale opvoeding en onderwys sal in die toe-

koms al die konsekwensies van kultuurintegrasie vir die

jeug van Suid-Afrika skerp moet omlyn en vir hulle daar-

toe lei om op 'n verantwoordelike wyse 'n keuse ooreen-

komstig die tradisies van hulle eie volkskultuurgemeen-

skap te maak. Vir die Afrikanerjeug beteken dit dat sy

opvoeding en onderwys hom uit 'n Afrikaans-nasionale

standpunt sal oriënteer ten opsigte van die verhouding

tussen Afrikaans- en :iI:ngelssprekende,die verhouding tus-

sen Afrikaner en nie-blanke in Suid-Afrika, die verhou-

ding Afrikaner-Afrikaan in Afrika en die verhouding Afri-

kaner-Westerling in "n Christelike-\Vesterse volkerege-
,

~meenskap. In die hart van die Afrikanervolle lewe die

ideaal dat die kind van die Christen-Afrikaner opgevoed

moet word sodat hy "volkome toegerus word as lid van sy

volk - 'n volk met 'n eie besondere, Godgegewe roeping

in die ry van volkere. ,,1

Die belangrikste faktor waarmee alle nasionale

opvoeding rekening moet hou, is dat elke volksdeel se na-

sionale lewens- en wêreldbeskouing regstreeks uit sy ge-

loofsbeskouing spruit. Elke nasionalisme is 'n religi-

eus-bepaalde nasionalisme. Trouens, die plek en waarde

wat "n volk in sy nasionalisme aan volkskarakter-bepalen-

de faktore soos bloedverwantskap, In eie vaderland en eie

taal en volkstradisies toeken, asook die waarde wat die

volk aan nasionalisme heg en die rol wat dit in sy alle-

1. Vgl. Besluite geneem deur d~kongres oor Op-
voeding en Onderwys, 29 September tot 2 Oktober
1969, besluit nr. 3.2.



345.

daagse lewe speel, word deur sy lewensgrondslag bepaal.

In die geval van die Afrikaanse kultuurgemeenskap is die

nasionale opvoeding en onderwys van die toekoms derhalwe

verplig om die deurslaggewende betekenis van die Hervor-

ming en in be sonder die Calvinisme in ag te neem. Ten

grondslag van die Afrikaner se nasionale karakter, aard

en geestesinhoude lê i~ners die Calvinistiese beskouingl,

w arrt al sou alle Afrikaners dit nie elke dag belyen be-

oefen nie, kom dit op 'n ondubbelsinnige wyse uit die

verlede tot hom. Hierteenoor wortel die tradisie van die

Engelse kultuurgemeenskap hoofsaaklik in In sogenaamde

IIChristelik-deï sti ese1l2 geloofsbeskouing • Wasr die Afri-

kaner in alle omstandighede na In beginselgrondslag vir

al sy denke en handel soek, plaas sy Engelssprekende

volksgenoot eerder die klem op In praktiese menslike be-

nadering wat hom tot die verlangde resultaat moet lei.

Laasgenoemde beskouing wortel in die Angel-Saksiese tra-

disie en trek In skerp skeidslyn tussen geloof en denke,

tussen godsdiens en wetenskap en tussen openbaring en er-

varing ~ die bewysbar e en die praktiese is van fundamen-

tele betekenis. Vir die kind van die Afrikaner is die

nasionale opvoeding en onderwys gevolglilc verplig om

daarmee rekening te hou dat nasionalisme in die geval In

Christelik-nasionale siening is ~ Christelik in sy Calvi-

nistiese vorm en uitdrukking, met Christelik nasionale

ondeTIv~s en opvoeding as die onvermydelike gevolg.

1. Vgl. H.B. Thorn, trOns historiese vorming" in Die
Waardes van die Afrikaner, pp. 27-32;; en W.J:-de
Klerk, Die Calivnisme in In neutedo£ (Studiestw{
36. Instituut vir bevordering van Calvinisme,
P.U. vir C.H.O.), p. 1.

2. Vgl. P.J. Meyer, op. cit.? p. 12; en J. Bekker,
"Wegmet ,C.N.O. I?" in Onderwysblad, April1969,
p , 92.
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,
Die soort nasionale onderveys en opvoeding het

as grondslag 'n lewenshouding, -prclctyk en -wandel wat

totalitêr Christelik is. Dit beskou die Christelike re-

ligie as die dryfkrag van die Afrikanervolk se nasiona-

le lewensgang en geskiedenis en verklaar die verskeiden-

heid van volkere en nasies as komende van God. In die

verskeidenheidsbeginsel fundeer dit die eie identiteit

van die verskillende volkere, elk met 'n eie taal, 'n

eie kultuur, 'n eie skool en so meer. Dit huldig die be-

skouing dat God 'n verskeidenheid van volkere, elk met

'n eie aard, identiteit en bestemming, hier aan die Suid-

punt van Afrika geplant het, waarvan die Afrikanervolk

met sy sterk Calvinistiese erfenis nog altyd die gr-oo't.s te

groep gevorm het om veral ook op ideologiese gebied, die

verloop van die geskiedenis kragtig te help bepaal. Chris-

telik-nasionale onderwys gee tewens ook 'n prominente

plek aan die bepaalde taak en besondere roeping wat elke

volk van die Here self ontvang het om sy bydrae hier te

lewer, want dat hul hier is, is ook Sy bevel. Maar die

Christelik-nasionale gedagte gaan nog veel verder en is

nie bereid om die nasionale beginsel sonder nadere kwali-

fikasie te aanvaar nie. Dit eis dat die eie volksaard

en -geskiedenis, eie taal en kul tuur - ja alles onder die

allesomvattende Chri stelike beginselleiding moet staan.

Die nasionale moet eers gesuiwer word van alles wat nie

die toets van Gods Woord kan deurstaan nie. So het die

onlangse Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys op 'n

oortuigde wyse besluit dat "die Christelike primêr is en

dat die nasionale gegrond moet wees op die Christelike
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beginsels."l Nasionale opvocding en onderwys is vir die

Afrikaner derhalwe in die eerste plek Protestants-Chris-

telike onderveys waarin die nasionale in die Christelike

gefundeer en duidelik deur die Christelike gekwalifiseer

moet W8es, sodat ons nasionale bestaan nie denkbaar sou

wees sonder ons Christelike roeping in hierdie land nie?

Van die toekoms koester hy die verwagting dat die skool

van sy kind openlik die gees van Calvinisme en Suid-Afri-

kaanse Republikanisme sal uitlewe - met dien verstande

dat die Republikanlisme nooit verabsoluteer sal word nie~

4. TOEKQiTSTIGECHRISTELIKE OPVOEDINGEN ONDERWYSANTI-

TETIES .IN CHRIST..::~LIK-REFORMATORr:~SEEN ALGEMENE

CI-ffiISTELIKE (RESPEKTIEWELIKILCI-IRISTELIK-DEïST]:ESE")

.;;.;;.L.;;.;;.EW~EJ:;;;;;·;;_~S;;:.;B;;..;:r.';;.;'.!JSK;;;.;;.;.;."O:;_U;...;;I:.;;.N.....;;GSV~ERB.Al\fD

Die vaslegging van die Christelike beginsel deur

nasionale wetgewing in 1967 skep onbeperkte en unieke toe-

komsmoontlikhede vir die onderwys in Suid-Afrika. Artikel

2(1)(a) van Wet nr. 39 vertolk die gedagte dat die Suid-

Afrikaanse staat as wetgewer 'n deel van 'n Christelike

nasie is wat die reg het om van sy staat Christelike

staatskole te eis. Deur nie die aard van die Christelike
,

karakter te omskrywe nie, skep die Onderveyswet die toe-

komsgeleentheid vir die verskillende b.Lanke kul tuurgemeen-

sk app e om eise ten opsigte van die Christelike beginsel

1. Besluite genee~_ de~r die VolkskonEres oor QQy2ed~ng
en Onderwys, 29 September tot 2 Oktober 1969, be-
sluit nr. 2.6. Vgl. ook die Grondwet van die Re-
publiek van Suid-Afrika waarin die opperges~ van
God op alle lewensterreine, derhalwe ook die van
die ondervzys, erken word.

2. J.J. Fourie, "C.N.O.-Beleid het Koers v er'Loor-" in
RoepinE, Junie 1965, p. 3.

3. J. Leon le R. Cilliers, "Christelik-Nasionale Op-
voeding" in I-Iandhaa,f, Augustus 1968, p. 16; en H.J.
Strauss, Christelik-Nasionaal en C.N.O., pp. 18-20.
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in staatskole ooreenkomstig hulle eie geloofsbeskouing

te stel. Dit maak gevolglik nie net van die Republiek

van Suid-Afrika die enigste land ter wêreld wat alle

staatsonder~~s in die algemeen op die Christelike begin-

sel wil hou nie, maar gee ook aan kultuurgemeenskappe die

geleentheid om volgens eie lewensbeskouing die Christe-

like beginselop hulle skole van toepassing te maak. 'n

Afrikaanse kul tuurgemeenskap sou byvoorbeeld die Chris-'ce-

like en die nasionale beginsels tot 'n Christelik-nasio-

nale kon saambind, terwyl 'n ander kultuurgemeenskap die

Christelike en nasionale beginsels los van mekaar kan

hou.

In sy poging om in hierdie verband die pad vir

die Afrikaner vorentoe uit te stippel, het die onlangse

Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys in een van sy

kongresbesluite verklaar dat hierdie Christelike karak-

ter van die onderwys aan die Heilige Skrif in sy volle

waarheid ontleen moet word en verder die vertroue uitge-

spreek dat die Christelik-R. eformatoriese erfenis van die

Afrikanervolk daarin tot volle gelding sal kom.l Dit is

"n koersaanvvysende besluit van geen geringe betekenis nie

en sal in die toekoms nie goedsmoeds opsy geskuiwe kan

wor-d nie, aangesien die Volkskongres as 'n resente mond-

stuk opgetree het van wat tans in die harte van die Afri-

kaner omgaan.

Dit het reeds duidelik geblyk dat die Christe-

like beginsel in die Calvinistiese Afrikaner se denke

die nasionale beginsel tot 'n Christelik-nasionale le-

wensopvatting verander waaruit Christelik-nasionale on-

1. Besluite geneem deur die Volkskongres oor ..Q]vo.eding
en Onde~, 29 September tot 2 O1ctober 1969, be-
sluit nr. 2,1.
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derwys noodwendig voortvloei. Desgelyks verwag die Cal-

vinistiese beskouing dat die Christelike (religieuse)

grondmotief ook vir al die ander lewensterreine fundamen-

teel sal wees. So skrywe J.J. de Klerk dat dit ,pp al die

snare van die gelowige lewe ~ in die kerk, in die huwelik,

in die gesin, in die skool, kollege, universiteit, in die

bedryf, ja orals moet die lied van die verlossing gehoor

word: SOLI DEO GLORIA!"l In die Christelike opvoedende

onderwys van die Afrikanerjeug moet derhalwe elke vak,

elke binne- en buitemuurse w{tiwiteit, elke vermaning en

onderwysing of voorbeeld onder die leiding van die koers-

wysende Christelike geloof staan en meewerk tot die to-

taal-ontplooiing van die kind. Christelike opvoeding is

immers meer as uiterlike aanleer van gedragnorme en goeie

werke; dit veronderstel die Christelike ontsluiting van

die kind tot in sy hart sodat die kind in sy g anse ont-

wikkeling uitgroei op daardie wortel van "n ware en vaste

geloof wat in sy hart ontspring. Onder die Christelike

gesagsleiding "moet die kind groei in die diepe wete dat

alle lewensfunksies kanale is waardeur die Christelike-

religieuse hart suitinge v l oei , en dat die Christelike re-

ligie dus al die doen en late van die mens ten volle be-

heer.,,2 In hierdie verband is dit nodig om in die toe-

koms volhardend die na.sionale koers aan te wys, omdat

hierdie beginselook in Afrikanergeledere misgekyk word.

J.J. Bekker verwys byvoorbeeld na "die gelowiges wat 'n

def st i ese uitkyk handhaaf, wat glo dat godsdiensonderrig,

1. J.J. de Klerk, "Evangelisasie en Christelike Weten-
skap" in Tyd§krif yir ~Christelike Wetensk@, le en
2e kwartaal 1965, p. 19.

2. J. L. 'Pretorius, "Chri stelike Godsdiensonderrig
(Leer en Lewe) " in ongepubliseerde referaat van
Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys, 29 Septem-
ber tot 2 Oktober 1969, p. 6.
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algemene Christelikonderbou en die doelbewuste nasionale

opvoeding by die Kerk en die huisgesin tuishoort en dat

die skool hom tot die feitlike of ,wetenskaplike' moet

bepaal. "I

In Christelike opvoeding en onderwys is die fun-

damentele vak wat primêr met die geloof van die kind te

doen het, godsdiensonderwys; daarom behoort godsdienson-

derwys in die toekoms "n sentrale plek in die Afrikaner se

opvoeding en onderwys in te neem. Die nuwe leerplanne vir

godsdiensonderwys (Bybelonderrig) wat tans op nasionale

grondslag ingevoer word en die instelling van Bybelkunde
,

as eksamenvak in sommige provinsies skep alreeds vir die

beskouing meer toekomsgeleenthede.

'n Besondere taale vir die toekoms is om die

idee van "neutrale" godsdiensonderwys in die regte per-

spektief te stel. Party van die jongste Onderwysordon-

nansies handhaaf nog steeds die beskouing dat godsdiens-

onderwys alle dogma of leerstellings van bepaalde gods-

dienste kan uitslu~t2, en dit ten spyte van die feit dat

g odsdá en sonde rwy s nooitanders as Le er st.e Ll.Lg kan wees

nie, want as aanvaar word dat dogma niks anders is as die

formulering van die geopenbaarde Christelike waarheid nie?

moet alle onderrig uit die Bybel, ook die Bybelgeskiede-

nis, in In mindere of meerdere mate leerstellig wees. So

gesien is neutrale godsdiensonderwys 'n praktiese onmoont-

1. J. Bekker, op. cit., p. 92.
2. Vgl. byvo~eld Natal9 Konseponderwysordonnansie9

art. 16(3) soos gepubliseer in Die Offisi.ële Koe-
rant van Natal, 23 Oktober 1969. . --
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likheid.l

Die beskouing dat godsdiensonderrig leerstellig

moet wees, beteken nie dat die skool in die toekoms sy

geloofsleer formeel en konsekwent op spesifieke kerklike

belydenisskrifte moet baseer nie, want dan sal die skool

se godsdiensonderwys verkerklik en sal van die skool ver-

wag word om op kerklike verdelingslyne te differensieer.

Met reg kan egter van die skool verwag word om sy geloofs-

leer op In leerstellige Christelike belydenis te baseer

wat die hoofsom van die Christelike geloof is wat deur na-

genoeg alle Christene aanvaar word, maar terselfdertyd

ook speling sal laat vir verskil in interpretasie al na

gelang die geloofsbeskouing van diegene vir wie dit be-

doel is, byvoorbeeld Reformatories-Christelik in die ge-

val van die oorgrote meerderheid Afrikaanssprekendeso 2

By implikasie beteken leerstellige godsdiens op skool dan

ook dat die skool nie noodwendig ' n geslote gemeenskap

moet vorm nie. Al waarop dit neerkom is dat dit In milieu

moet skep waarin die jeug van In bepaalde kultuurgemeen-

skap die geleentheid moet kan kry om ongestoord en posi-

tief ooreenkomstig die geloofsoortuiging van sy volksdeel

vir die volwasse lewe voorberei te word.

Een of ander vorm van religieuse differensiasie

wat aan ouergemeenskappe die geLeerrt.heLd bied om Christe-

like opvoeding en onderwys ooreenkomstig hulle Protestants-

1. Vgl. P. de B. Kock, "Besinning oor die Skoolverband"
in Tydskrif vir Christelike WetenskaE, 3e kwartaal
1968, p. 59; J.C. Lombard, "Leerstellige Godsdiens-
onderwys" in Roeping, September 1968, p. 6; en
H.J.S. Stone, "Christelike Godsdiensonderrig in
huis en skool" in ongepubliseerde referaat nr. 6
van VOll;:skon_g_res_yj_rOpvoeding eI?-_Onderwys, 29 Sep-
tember tot 2 Oktober 1969, pp. 5-7.

2. Vgl. Stone, op. ci t., :po 23; ~oepiM, "V.C.H. O. se
standpunt voor Onderv.rysraad gestel", Maart 1967,
p. 3; en Kock, op. cit., p. 59.
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Christ·elike geloofsbeskouing te eis, is egter noodsaaklik

en seker een van die grootste uitdagings aan die toekoms.

Die bestaande skoolstelsel maak reeds genoegsaam voorsie-

ning vir onderwys waarin In Christelike geloofsbeskouing

van Angel-Saksiese oorsprong tot sy reg kan kom. Teen

die agtergrond van die verlede gesien, roep die toekoms

egter om ondervvysgeleenthede waarin die Calvinisties-

Christelike beskouing van die Afrikaner dat die Christe-

lilce religie konsekwent op al die terreine en vakke van

die skool van toepassing moet wees, tot sy reg sal kom.

Van wesenlike betekenis in hierdie onderwys is die be-

oefening van In Christelike wetenskap wat sy beginsel in

Christus het en gelei en beheer word deur die openbaring

van God in Sy Woord. Die openbaringswysheid van God moet
1as Bron van kennis vir elke vak geld.

Dat die toekoms hierdie ideaal van Christelike

opvoeding sal moet verwesenlik, spreek uit besluite soos

die volgende wat op die 1969-Vollcskongres vir Opv oed.Lngen

Onderwys geneem is : "Die kongres wil beklemtoon dat chris-

telike opvoeding en onderwys veel meer impliseer as dat

die skooldag met skriflesing en gebed sal begin en dat

die tyd wat aan Godsdiensonderrig bestee moet word, voor-

geskryf moet word. Dit impliseer dat die gees van die

skool sodanig moet wees en die leerstof sodanig aangebied

moet word' dat dit in elke opsig In chri stelike gees sal

adem," (besluit nr. 2. 3) en "die kongres onderskryf dit

dat die doel van Christelike Opvoeding en Onderwys is om

die kind in die totali tei t van sy bestaan te help vorm

tot volwasse mens wat in diens aan sy medemens binne sy

eie gesins-, volks- en kerkverband sy lewensroeping ver-

1. Vgl. J.J. de Klerk, op. cit., p , Il.
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vul tot eer van God." (Besluit nr. 2.4)

Ten opsigte van die regte waar-op andersdenken-

des in staatskole aanspraak het, kan artikel 2(1) (a) van

Wet nr. 39 van 1967 so vertolk word dat andersdenkendes

van die godsdiensonderwys en godsdienstige plegtighede

wat met hulle geloofoortuiging bots, vrygestel word. In-

dien hulle die res van die Christelike gees van die skool

nie wil aanvaar nie, sal hulle egter vir hulself eie

skole moet oprig. As in aarunerking geneem word dat die

bepaling aangaande die Christelike karakter nie op pr i.va-

te skole van toepassing is nie, al sou hulle ook staatsub-

sidie ontvang, staan niks in die weg van die andersdenken-

de minderheid om sodanige eie skole te stig nie.

5. DIl":INSKERPINGV.ANSEKEREFUNDAMENTELEBEGINSELS

V.ANSAMELEWINGSVERBANDEAS TOEKOMSTAlIK

Die Calvinistiese siening dat daar in die kos-

mos In radikale verskeidenheid van selfstandige samele-

wingsverbande is, elk met sy eie Godgegewe roeping en eie

terrein waaroor elkeen eie soewereiniteit ontvang om vol-

gens eie wetmatighede binne eie kring onder die Absolute

gesag van God oor eie sake te beslis, is een van die mooi-

ste Protestants-Christelike erfenisse wat tot die Afrika-

ner gekom het.

In die denkskool van die Christelike Wysbegeer-

te en deur verenigings soos die Vereniging vir Christe-
'I

like Ho'er Onderwys"en die Suid-Afrikaanse Vereniging vir
"

die bevordering van Christelike Wetenskap" is daar reeds

veel gedoen om hierdie beginsels vollediger uit te werk
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1en sterk op die volksgewete te plant. Besinning oor die

aard en struktuur van die skoolverband konfronteer ook

opvoedkundiges met prinsipiële riglyne van Reformatoriese

oorsprong wat op die beheer van onderwys betrekking het.2

,
In die beskouing dat die ouergemeenskap, onderwyserskorps,

staat en kerk (laasgenoemde slegs op 'n indirekte wyse)

verbande is wat by die skool as 'n eiesoortige samele-

wingsverband belang het, setel byvoorbeeld die prinsipiële

fundering vir elkeen van hierdie selfstandige samelewings-

verbande se geïntegreerde medeseggenskap ten opsigte van

die beheer oor die skool. Verdere besinning en duidelike

omskrywing van die grense van die terreine waaroor elkeen

van hierdie samelewingsverbande ten opsigte van die skool

eie interne bevoegdheid besit om getrou aan eie struktuur-

norme gesag te voer sonder onregmatige grensoorskryding,

is 'n voorvereiste vir 'n sinvolle onderlinge verhouding

tussen die betrokke verbande. Dis egter veral die volge-

1. Vgl. H. Dooyeweerd, ANew Cri tigue. of Theoretic al
Thought, deel.I? p. 102 en deel III, p. b27; H.G.
Stoker, Die Stryd om die Ordes, pp. 220-222; H.G.
Stoker, Oorsprong e~RigtinE, dl. I, pp. 44-54;
J .M. Spier, Inleiding in de Wijsbegeerte der Wets-
idee, pp. 38-39, 52-57, 104; P. de B. Kock, "Die
Grondslae van die Christelike Wysbegeerte" in Tyd-
..êlcrifvir Christelike 'Netenskap, le en 2e kwartaal
196Er, pp. 1-9; li.J. Strauss, Christelike Wetenskap
en Christ~~ike O'Q;_4_erwys,pp. ~. van der
Merwe, "Calvinistiese Wysbegeerte en Ideologie" in
Bulletin van die Suid-Af~ikaanse Ver~niging vir die
bevo~_derj._gg__yan Qhri stelike WetenskaJ2, Januarie
19bF, pp. 34-~

2. Vgl. P. de B. Kock, "Besinning oor die Skoolverband"
in g:dskrif vir Christelike W~tenskap, 3e kwartaal
196 , pp. 46-62; J. Chris Coetzee, Inleiding tot die
.Algemene Teoretiese Opvoedkunde, pp. 277-3019 J. J-.
F'"ourie, "PrinsipiITe toeligting in verband met die
samewerking tussen huis en skool in die ouer-onder-
wysersvereniging" in Die Skoolblad, Maart 1968,
pp. 10-13; H.J.J. Bingle, "Differensiasie as Een
van die Basiese Probleme van ons Onderwysstelselil

in Die Skoolblad, November 1965, pp. 16-22; en N.T.
van Loggerenberg en A.J.C. Jooste, Verantwoordelike
~edigg, pp. 80-107.
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houe inplanting van hierdie beginsels op die denke van die

volk en in onderwyswetgewing wat nou en in die toekoms

dringend noodsawclik is, want onkunde aangaande die ver-

"-skillende gesagsterreine skep die geleentheid vir of die

staat, of die ouers, of die onderwyserskorps, of die kerk

om die skool te oorheers.

Die wesenlike betekenis van hierdie Christelik-

Reformatoriese beginsels kryeers volle perspektief wan-

neer onthou word dat die staatskoolgedagte in die verlede

sterk op die demokratiese tradisie uit Angel-Saksiese ge-

sigspunt geleun het en gevolglik iets van die beginsels

van absolute vryheid van die indiwidu en samelewingsver-

bande, van gelykheid van almal en van "n laissez faire-be-

leid op die onderwys en sy beheer hier te lande oorgeplant

het. Omskrywings in die onderwysordonnansies van die mag-

te en pligte van die verskillende samelewingsverbande ten

opsigte van onderwysbeheer het gevolglik altyd probeer om

alle prinsipi'éle riglyne betreffende die roeping, taak en

funksies van hierdie verbande sover moontlik te vermy.

Verwarring en onkunde ten opsigte van die gesagsterreine

van die verskillende samelewingsverbande wat by die skool-

verband betrokke is, het dan ook nie uitgebly nie.

Die staatskoolgedagte waarvolgens onderwys se-

dert Uniewording gereël is, het onder andere die gedagte

laat posvat dat die skool geheel en al aan die staat ui t-

gelewer moet word. Selfs in resente onderwysverslae soos
,

die van die Transvaalse Oorsese Sending in verband met

Grondwetlike beheer oor die onderwys word nog daarop gewys

dat die instansie aan wi e die reg in die land se konsti tu-

sie toegesê word om wetgewing oor die onderwys aan te neem,
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die ondervvysmoet beheer.l So is daar dan die wanbegrip

dat die onderwys 'n tipiese staatsinstelling soos die de-

partemente vir Hospitaaldienste, Wildbeskerming, Paaie en

Vervoer is en gevolglik op departementele vlak op die-

selfde wyse georganiseer en beheer moet word. Daarom dat

die Uitvoerende Komitees van die Provinsiale Rade in die

verlede dikwels alleen besluit het oor beginsels wat in

werklikheid op die terrein van die ouers of dié ven

die onder~zyserskorps gelê het29 dat seniorstaatsamptenare

soos provinsiale sekretarisse uit hoofde van hulle amp

waarvoor professionele geskooldheid in die onderwys geen

vereiste is nie, belangrike besluite oor die onderwys,

veral ten opsigte van die finansiëring daarvan, op hoë

vlak kan neem en dat Direkteurs van Ondervvysin die ry van

. staatsamptenare "n ondergeskikte posisie inneem.

'n Ander verkeerde opvatting wat in die toekoms

reggestel moet word, .ï.s dat desentralisasie van onderwys-

beheer hoofsaaklik die desentralisasie van administratie-

we aangeleenthede soos aanbevelings betreffende skoolbus-

roetes, die toekenning van losie·sbeurse en die verkryging

van skoolterreine sou behels. Alhoewel die magte en

pligte van skoolkommissies in drie provinsies die benoe-

ming van onderwysers insluit, het onderwysordonnansies en

ondervvyskommissies insake onderwysbeheer in die verlede

nog altyd die fundamentele beginsel ten grondslag van die

instelling van ouerverkose skoolkommissies versvvyg, naam-

lik dat dit gaan om 'n prinsipiële reg van ouers om oor

1. Tv1., Ondervvysdepartement, Verslag van 'n senq_in_g
na oorsese lande, 1965, dl. I, p. 113.

2. Vgl. die besluit van die Vrystaatse Uitvoerende
Komitee oor die uitreiking van kostelose boeke aan
leerlinge vanaf die begin van 1966.
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die gees en rigting van hulle kinders se ondervzys te waak

en eise te stel. Die Pretoriusonderwyskornmissie van die

Vrystaat (1951) het wel in sy verslag tn afdeling aan

prinsipiële orïent~ring gewy waarin onder andere na die

ouer se doopbelofte verwys is, maar me t die formulering
,

van die funksies van skoolkommissies en skoolrade het die

Kommissie hom slegs deur die aanbevelings van die getuies

laat lei waarvan sommige nie prinsipieel te verantwoord

is nie.l Ook op Provinsiale Raadsvlak het dit algemene

gebruik geword om die reg en verantwoordelikheid van

ouers om self die gees en rigting van hul kinders se op-

voeding te bepaal te ignoreer. Deur dogmaklousules en

ander bepalings is die onderwys vir baie jare "neutraal"

verklaar en kon ouers geen eise betreffende ondervzys en

opvoeding in staatskole ooreenkomstig hulle eie lewensbe-

skouing stel nie.

Vir die bestaan van skoolrade is daar ook geen

regverdiging te vind nie as dit bloot gaan om 'n tweede

plaaslike onderwysbestuursliggaam met administratiewe ver-

pligtinge wat net so goed deur die skoolkommissies afge-

handel sou kon word. Des t·emeer is skoolrade nie te reg-

verdig as hulle deur alle stemgeregtigdes op tn Afdelings-

raads- of Parlementêre kieserslys verkies word2 in plaas

van deur verteenwoordigers van die ouers nie.3 Daar is

egter goeie grond vir die bestaan van skoolrade as hulle

in die eerste plek te~lle van koordinasie van plaaslike

ouerbelang in 'n skooldistrik bestaan en ook as tn ont-

1. Vgl. O.V.S., yerslag van die Provinsiale Onderyyys-
kommissie, 195~, p. 58 vir die aanbeveling dat die
aanstelling van tydelike leerkragte die funksie
van die Onderv,rysdepartement bly.

2. Vgl. die gebruik in Kaapland.
3. Vgl. die gebruik in die Vrystaat en Transvaal.
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moetingsvlak tussen ouerverteenwoordigers en die staat

dien wanneer byvoorbeeld In lid van die Provinsiale Raad

of In verteenwoordiger van die Onderwysdepartement (In-

spekteur van Skole) periodiek die Raad se vergaderings vir

die doel bywoon.

Dit is nie die taak van skoolrade om die gees en

rigting van die skole in hulle distrikte voor te skrywe

nie, maar skoolrade sou wel van die staat (Provinsiale Ra-

de) In tipe skoolorganisasie kon eis wat aan die ouerge-

meenskappe die geleentheid bied om tn bepaalde gees en

rigting vir hulle skole ooreenkomstig hulle lewensbeskou-

ing te kies solank dit nie staatskadend is nie. In hier-

die verband kan skoolrade ook In nuttige funksie verrig

deur streekkonferensies te belê waarop hulle as verteen-

woordigers van die ouers oor hulle roeping en taru{ besin.

Dit is een weg waarlangs die so noodsaaklike oriëntering

en opskerping van ouers ten opsigte van hulle verantwoor-

delikheid op die lewensbeskoulike v Lak van die opvoeding

kan geskied. Die Vrystaatse Skoolrade reël byvoorbeeld

reeds vanaf 1967 jaarliks skoolraadsimposiums waarop on-

derwerpe soos "Godsdiens as vak in eie reg"l en "Religieu-

se differensiasie in die onderwys,,2 al bespreek is en be-

langrike besluite oor Christelik-nasionale onderwys geneem

is.3 Transvaal het op sy beurt vanaf 1966 sy stelsel van

driejaarlikse skoolraadskonferensies gereorganiseer en

die provinsie in sewe streke verdeel waarin senior ampte-

nare van die Onderwysdepartement periodiek met die ver-

teenwoordigers van skoolkommissies, beheerrade, advies-

1. Die Volksblad, "Godsdiens as vak in eie reg" 7
29 Mei 1967.

2. RoeJ2.in__g,"Skoolraadsimposium", Junie 1968, pa 5.
3. Ibid.
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rade, streekkomitees en skoolrade s~nesprekings voer. Die

betrokke gebiede se Inspekteurs van Skole en Provinsiale

Raadslede woon ook die besprekings by. Die samesprekings

help besonder baie om wedersydse begrip van mekaar se

1
probleme te verseker.

Die reg van ouers om self hulle eie plaaslike

beheerinstansies te kies, word nog nie in hierdie land kon-

sekwent ge·eerbiedig nie. So is dit byvoorbeeld die Admi-

nistrateurs van die verskillende provinsies wat sonder die

tussenkoms van ouers finaal besluit wie as lede van die

2
adviesrade vir Beroepskole aangestel word. In die Vry-

staat is dit die plig van die Administrateur om beheer-

rade vir skole soos Greykollege, Oranje-meisieskool en

Eunice-meisieskool sa~n te stel, en in Kaapland is dit die

gebruik dat die Universiteitsrade die skoolkomitees van

die Suid-Afrikaanse Kollege (hoër- en laerskole) en die

Paul Roosgimnasium benoem. Watter redes vir hierdie ge-

bruik ook al aangevoer word en watter instansies ook al in-

direk geraadpleeg word, dit bly 'n prinsipiële mistasting

van ouerregte.

Die gebruik in sommige provinsies om sonder die

tussenkoms van die plaaslike skooDcommissies tydelike per-

soneel aan te stel en onder~ysers na ander onderwysbetrek-

kings oor te plaas, is ook "n miskenning van ouerregte. 3

Praktiese weë moet eenvoudig bedink word om in alle om-

1. Tv1., Onderwysnuusflit~~, Junie 1968, pp. 22-23,
en Desember 1968, p. 13.

2. Tv1., Onderwysdepartement, Omsendbrief nr. 86 van
1968; en mondelingse mededeling deur skoolhoof van
Hoër Handelskool, Bloemfontein, 5 Desember 1969.

3. Vgl. :Vrystaatse Onderwysnuus, Desember 1968, r- 109
en Tv1., Ordonnansie nr. 29 van 1953, art. 76(1)
soos gewysig deur art. 19 van Wysigingsordonnansie
nr. 17 van 1963, en art. 78(1) soos ge~~sig deur
art. 20 van Wysigingsordonnansie nr. 17 van 1963.
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standighede aan die ouer die geleentheid te gee om mede-

seggenskap uit te oefen ten opsigte van die keuse van on-

derwysers vir sy kinders.

In die lig van die voorafgaande is die inslui-

ting van die Christelike en nasionale beginsels in die na-

sionale onderwysbeleid sedert 1967 asook die voorskrif

dat ouergemeenskappe in die onderwysstelsel tn plek moet

hê, In belangrike deurbraak ten gunste van gesonder onder-

linge gesagsverhoudinge betreffende die skoolverband. Al-

hoewel hierdie voorskrifte niks anders as breë riglyne is

nie (dit kan niks anders wees nie omdat nasionale onder-

wyswetgewing op albei blanke bevolkingsgroepe van toepas-

sing is), skep dit die besondere geleentheid dat elke ge-

meenskap ooreenkomstig sy eie geloofsbeskouing eise aan-

gaande die gees en rigting van sy skool kan stel. Op die

ouergemeenskappe plaas dit In besondere verpligting om

medeseggenskap ten opsigte van onderwysbeheer op In ver-

antwoordelike vzyse binne die aangeduide prinsipiële rig-

lyne en begrensing te beoefen.l

Ouergemeenskappe sal in die toekoms moet besef

dat diegene wat as lede van In skoolkommi ssie of beheer-

raad verkies word, deeglik kennis moet dra van die grense

van die terrein waaroor hulle soewereiniteit besit. Die

oorskryding van hierdie interne bevoegdheid, al sou dit

as gevolg van onkunde wees, kan ontevredenheid by same-

lewingsverbande soos die onderwyserskorps la2t ont s'taan en

gevolglik In wanverhouding tussen ouers en onderwysers

skep. Dis egter ook van die grootste belang dat ouerge-

meenskappe in die toekoms sterk gemotiveerd sal.wees om

1. Vgl. Die Volksblad9 "tn Reg wat ouers verwaarloos",
3 Junie 1967.



361.

ten volle van die geleentheid gebruik te maak wat Wet

nr. 39 van 1967 bied, want dan alleen sal daar in bepaal-

de kultuurgemeenskappe skole kom waarvan die gees en rig-

ting met die geloofsbeskouing van die bepaalde kul tuurge-

meenskap ooreenstem.

Dit lê op die weg van verdere navorsing omvas

te stel in hoe 'n mate ouerbelangstelling en religieuse

differensiasie in die onderwys bevorder kan word deur by-

voorbeeld kinders te verplig om die naaste skool binne 'n

bepaalde woongebied by te woon. Hiermee hang ook saam

die idee van enkele "neutrale" skole waarheen diegene kan

gaan wat nie die lewensbeskouing huldig waarop 'n bepaal-

de gemeenskap se skool ingestel:hs nie.

Die gedeeltelike erkenning wat Wet nr. 39 van

1967 aan die beginsel van medeseggenskap deur die georga-

niseerde onderwysprofessie verleen, hou ook vir die toe-

koms beloftes in. Belanghebbende instansies is tans be-

sig met die implementering van die beginsel en die uit-

koms daarvan moet nog gesien word. Artikel 5(1) (f) en

(g) van Wet nr. 73 van 1969 bepaal egter reeds dat drie

van die lede van die Nasionale Onderwysraad deur die

Minister van Nasionale Opvoeding na raadpleging met die

Federale Raad van Onderwysersverenigings aangestel word,

van wie een 'n lid van 'n vereniging van Afrikaansspreken-

de onderwysers, een 'n lid van 'n vereniging van Engels-
...

sprekende onderwysers en een 'n lid van of die Vereniging

van Kolleges vir Gevorderde Tegniese Onderwys of die

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Beroeps- en Tegniese Onder-

wys moet wees. Op aandrang van die Minister dien daar ook

reeds sa~~ met die Adjunk-Direkteurs (professioneel) en

senior administratiewe amptenare van die Onderwysdeparte-
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mente nege verteenwoordigers van die verskillende onderwy-

seTIYerenigings op die Interdepartementele Advieskomitee

insake Onderwysdienste.l Die georganiseerde onderwyspro-

fessie word gevolglik in 'n toenemende mate betrek by die

beplanning en ko'ordinering van onderwys in die algemeen

sowel as in die beplanning van hulle eie diensvoorwaardes,

en 'n verdere feit van belang is dat die Ondenvysraad in

die totstandkoming van al hierdie dinge 'n belangrike aan-

deel gehad het.

Daar is egter nog altyd 'n behoefte aan konse-

kwente uitbouing en verdere implementering van hierdie be-

ginsel van professionele medeseggenskap asook die ideaal

van 'n statutêre Raad vir Onderwysers met dissiplinêre

magte ten opsigte van die professionele tugreg en eie be-

voegdhede ten opsigte van belangrike aangeleenthede soos

die bewaking van die poorte van die beroep. Ook hier sal

die toekoms en verdere navorsing in verband met die ge-

organiseerde onderwysprofessie as 'n selfstandige same~

lewingsverband die verdere pad moet aanwys.

6. Dr:~ TOEKQ)JISTAAKV.AN DIE ONDJ~WYSBR AS NASIEBOUb~

Die onderwyser is die falckeldraer van die beska-

wing en die Christelike opvoedingsgedagte. Uit sy werk

spruit daar 'n geestelike krag en adel vir sy volk voort.

Rierdie roepingstaak verg van die onderwyser 'n

"nuwe visie ten opsigte van die behoud van die oue in die

aanvaarding van die nuwe •••••• want dat die ou wêreld

baie ,nuut' geword het in die uiterlike glans van ons ken-

nd spr-eatasá es , het vandag so 'n vanselfsprekende aksioma

1. Vgl. Tv1., Onderwysdepartement, Omsendminuut no. I J
van +968, 13 Junie 1968.



onderwyser lê.
,

Die skool is immers die samelewingsver-

geword dat ditbyna nie meer ooglopend opval nielIl Die

nuwe wêreld met sy nuwe leefwyse en nuwe lewensbeskouing

waarin daar dikwels nie meer vir God plek i s nie 9 rig ge-

volglik magtige uitdagings tot die Christen-onderwyser.

As lid van die samelewingsverband wat eie be-

voegdheid op die gebied van die did~{tiese besit, is die

onderwyser verplig ommet die verbysterende tempo van ont-

wikkeling op al die gebiede van die lewe by te hou. Die

diensdoende onder-wyaer-s moet hul gevolglik in die eerste

plek deur voortgesette studie en indiensopleiding op hoog-

te hou met die jongste ontwikkelinge op hul vakgebied en

in die onderwyswêreld in Suid-Afrika en in die bui teland.

Maar in die tweede plek is dit veral op die geestelike

terrein van die volkslewe waar die groot uitdaging vir die

band wat in besonder tot kultuurvorming en kultuurhandha-

wing binne 'n bepaalde kultuurgemeenskap geroepe is;

daarom staan die onderwyser in die diens van beskawings-

handhawing en beskavvingsontplooiing. Sy opvoedingsdaad

beoog egter ook die ontsluiting en ontplooiing van die

normatiewe aktLewe van die kind sodat die kind by volwas-

senheid sy roeping tot eer van die Skepper kan verrig2,

en hierdie ontsluiting kan nooit religieus neutraal wees

nie; trouens, God het vir hierdie genormeerde ontsluiting

aan die mens, en gevolglik ook aan die onderwyser, begin-

sels (beginpunte) gestel wat hy in gehoorsaamheid aan Hom

1. J.J. Fourie? IIToekomsblik vir die Roepti.ngst aak " in
Die Skoolblad, September 1967, p. 35.

2. Vgl. J.J. Mulder, "Die verhouding gesin, staat en
skool in die opvoeding en onderwys •••••• " in on-
gepubli seerde referaat van Volkskon_g_FesYk. Opvoe-
ding. e£....OndervYY...ê.,29 September tot 2 Oktober 1969,
p. 10.



Gril. hierdie uitdaging die hoof te bied, bepaal

moet posi tiveer en konkretiseer. Die toekomstaak van

die ondervvyser moet derhalwe nie net in die teken van

vernuwing staan nie, maar ook teen die agtergrond van

die geestelike verval en skewe normgewig van die hede
il

gesien Hard.

Wet 73 van 1969 dat toekomstige ondervvysersopleiding so

moet geskied dat die to ekomstige ondervzyser in staat sal

wees om uitvoering te gee aan die nasionale onderwysbe-

leid soos die Minister dit binne die raamwerk van die

neergelegde tien beginsels aandui. Dithet derhalwe

landsbelei d geword om onder meer die Chri stelike en die

nasionale beginsels ook op die opleiding van onderwysers

van toepassing te maak. Viatter stelselook al ui teinde-

lik tot stand kom, die stelsel sal verplig wees om hier-

die primêre beginsels in aanmerking te neGm.

Vir die Christen-Afrikaneronderwyser beteken

die toekoms Chri stelik-nasionale ondervvys in Afrikaanse sko-

le. Sy grootste toekomstaak is om 'n draer van daardie CbJis-

telike opvoedingsideaal te wees wat deur die eeue heen uit

die hart van sy volk tot hom spreek. Dat hierdie ideaal

reeds sterk in die harte van 'n baie groot persentasie

van ons onderwysers Lewe, word onder meer treffend in die

woorde van die amptelike lied van die Oranje-Vrystaat-On-
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derwysersvereniging weerspieël wat meteen In belofte vir

die toekoms i s~

"Lied van die onderwyserl

(O.V.S.O.V.-lied)

:8k kom na jou kinders? 0 land van my trou,

En lei hulle uit in die lewe~

Jy roep my tot taak om jou toekoms te bou,

En sterk sal ek staan in die strewe

Dat my werk en my wandel die wyd.Lngsal wees

Om die kennis tot krag, tot In lig vir die gees,

In Gloed vir die hart uit te lei - om te bou

Op die Ewige Rots van die Lewe.

Om nooit nie verniet nie jou kinders te lei

Na die ruimtes van gees waar die godsvrug gedy,

En same te stry om die krag te bevry

Wat waardes moet wek aan j ou toekoms gevvy-

o land van my liefde allenig?

Staan ons saam in ons roeping verenig!

Refrein: En sterk sal ons staan in ons roeping befaam

En trou tot die eer van Sy Grote NaamP'

1. Digter~ J.J. Fourie.
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