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INLEIDING.

Die doel met hierdie studie is om na te gaan in hoeverre daar sprake kan wees
van 'n Brits-Skotse beinvloeding in die Vrystaatse onderwys vanaf 1848 tot
1899.

Die term "Brits-Skotse invloed" dui op die invloed wat respektiewelik

vanaf Brittanje en Skotland gedurende hierdie periode op die Vrystaatse onder=
wys ingewerk het.

Alhoewel daar 'n wisselwerking was, is daar sekere ken=

merkende verskille in hierdie opsig en is dit daarom nodig om elke land se
onderwys ste Isel afsonderlik in behandeling te neem om sodoende met sekerheid
te kan bepaal watter invloede Op die Vrys taatse onderwys ingewerk het.
Daar is op die tydperk tot aan die einde van 1899 besluit omdat die.Angl o- .
Boere-Oorlog die einde van die .Republikeinse onderwysstelsel meegebringhet·
en dit vervang is deur 'n algehele nuwe stelsel:

Daar is op hierdie onderwerp besluit aangesien geen navorsing op ~ietdie be=
paalde gebi~d met betrekking·tot die Vrystaatse onderwysontwikkeling,
op die huidige~ gedoen is nie.

tot

Die opkoms van Britse Imperialisme veral

sedert die begin van die 19de eeu en die besondere invloed wat dit op onder=
\vysgebied in Suid-Afrika uitgeoefen het, is van wesenlike belang vir die
Suid-Afrikaanse onderwysontwrkke lirigselfs tot op die huidige.
verband het reeds die baanbrekerswerk,
se op die Kaapse

Skoolwese

In hierdie

Die Invloed van die Engelse Skoolwe=

van A.H. du P. van Wyk verskyn waarin die Brit=

se invloed op die onderwysontwikkeling van die Kaapkolonie nagegaan is.
Ten opsigte van Transvaal het M.A. Basson in sy werk,
die Transvaalse Ondenvvs,

Die Britse Invloed ln

aangedui in watter mate Britse beinvloeding in

hierdie Republiek 'n rol gespeel het.

riet hierdie verhandeling word 'n

soortgelyke studie met betrekking tot die Vrystaatse ondenvys beoog.

Alhoewel 'n hele aantal werke oor die historiese onderwys geskiedeni.s van
die Vrystaat bestaan en alle relevante werke vir doeleindes van hierdie
studie geraadpleeg is, benader navorsers nie die onderhawige probleem uit
dieselfde oogpunt as wat met hierdie studie beoog Hard nie.

Nogtans het

sommige van hierdie werke as agtergrond gedien en meegehelp om 'n dieper
insig in die onderWysgeskiedenis van die Vrystaat te bekom.

Daar moes eg=

ter benewens die bestaande sekondêre bronne ook ruimskoots gebruik gemaak
Hard van argivale bronne soos die Volksraadnotules,

koerante en die inspek=

teursverslae uit die tydperk van die Vrystaatse Republiek.

So is 'n duide=

liker beeld verkry van onderwysstrominge gedurende hierdie periode.

Dit is ook nodig om 'n kort historiese oorsig te gee van onderWysontwikke=
ling gedurende die V.O.C.-periode, die Bataafse tydperk en die Kaapko.lorii.e
tot en met die Groot Trek.

Die beginsel van historiese kontinuïteit is in

.hierdie verhandeling van besondere betekenis.1)

Omdat daar ten opsigte

van elke volk voortdurend
'n ononderbroke kulturele ontplooiing plaasvind
..
.
en die geskiedenis dan ook 'n sekere dinamiek en beskaHingsvorm vertoon, is
dit derhalwe noodsaaklik dat die ontw ikke.li.ngvan 'n volk se onderwys ste Isel
by die verlede moet aansluit en daarvandaan verder bou.

'n OnderWysstel=

sel kan hom nie radikaal losmaak van die verlede nie, soos dit tBvens ook
uit die ondenvysontwikkeling

van die Vrystaat duidelik blyk.

'n Totaal

nuwe begin sonder om die historiese kontinuïteit in ag te neem, is haas on=
moontlik.

Weens hierdie wedersydse beïnvloeding en wi sselwerk ing word

daar ook telkens na die invloed \vat vanuit die Kaapkolonie op die Vrystaatse
onderwys ontw.ikke li.ng mgewe rk het, verWys.

tvIalherbewys· in hierdie ver=

band daarop dat "The close connection and almost daily intercourse of the
people of the Free State wi tb those of the Cape Colony had the inevi tab le

1.

Vgl. verder in hierdie verband
in Suider-Afrika, p. 7.

Ruperti, R.~1., Die Onden-rysstel=

result that many of the institutions which worked well in the one would be
introduced in the other.,,2)

Die kaapkolonie se onderwys ontwi.kkeli.ngwas

natuurlik weer direk aan Brits-Skotse beïnvloeding onderworpe, soos in die
volgende hoofstukke aangedui sal word.

Alhoewel die primêre doel met hierdie studie nie gaan om 'n kronologiese
beskrywing van die Vrystaatse ondenvysontwikkeling

as

sulks nie, is dit tog

nodig geag om in sekere gevalle die strominge, wat gedurende In tydvak te
bespeur is, aan te dui sodat 'n duideliker beeld verkry kan word van invloe=
de wat van buite op die Vrystaatse ondenvys ingewerk het.

Hierdie studie is 'n sekere 'mate bemoeilik weens die onbekombaarheid van in=
ligting met betrekking tot die vestiging en'uitbouing van 'n eie ondenvys=
stelsel vir die Vrystaat deur Brebner, eerste Inspekteur van Ondenvys .
.Eers na sy diensaanvaarding in 1874 was daar sprake van .'n georganiseerde
stelsel van onderwys,
.

. Ongelukkig bestaan daar weinig dokumentêre bewys wat
.

.'

kan staaf i~ watter mate Brebner deur buitelandse strominge beinvloed is by
die uitbou van 'ri Vrystaatse onderwyss telse.l, .Hierdie inligting blyk nê=
rens uit staatsdokumente nie en verklarings deur Brebner self is uiters
seldsaam. 3)

Hy

het byvoorbeeld na sy oorsese studiereis in 1881 geen vol=

ledige verslag,opgestel nie, alhoewel hy verskeie ondenvysinrigtings
Verenigde Koninkryk besoek het. 4)

in die

Daar moes dus in baie gevalle inligting

bekom word deur verklarings van rubriekskrywers in koerante, onderwysmanne

2.
3.

4.

Malherbe, E.G., Education in South-Africa (1652 - 1922), p. 352.
Malherbe meld in hierdie verband dat 'n volledige weergawe van die
ontwikkeling van 'n ondenvystelsel vir die Vrystaat alleenlik deur
Brebner gedoen kon word, maar dat daar weinig. dokumente in hierdie
verband bestaan .. Hy vervolg: "But they are dry bones which only
the old superintendent could have marshalled in perfect order, and
clothed with living flesh,"
Vgl. Ibid., p. 368.
Vgl. Oranjevrijstaat Ondenvijs Verslagen, 1876 - 87, Inspekteurs=
verslag, 1881 - 1882, pp. 9-10.
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en andere aan te haalom
naspeur.

Die taak is verder bemoeilik deurdat

in verskeie

lande te bespeur is en dit

om met sekerheid
staatse

sodoende die Brits-Skotse

. ander invloede

daar parallelle

die taak van die navorser

die herkoms van invloede

onderwys gegee het.

beinvloeding

te kon
ontwikkelings
bemoeilik

te bepaal wat vorm aan die Vry=

Daar sal dus ook aangedui word watter

via Engeland en Skotland op die Vrystaatse

moontlike

onderwys. ingewerk

het.
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AFDELING A
HOOFS1UK

1

'N KRITIES-HISTORIESE ORIëNTERING TEN OPSIGTE VAN DIE BRITS-SKOTSE ONDEffiVYS
GEDURENDE DIE 18de EN 19de EEUE.

1.

FAKTORE TEN GRONDSLAG VPN DIE ENGELSE EN SKOTSE ONDERhTYSONTWIKKELING.

1 .1

Aanvanklik' n trae ontwikkelingsgang

lVanneer die ontwikkelingsgang

in Engelse onderwys.

van die Britse onderwys tot en met die 19de

eeu nagegaan word, is daar sekere grondliggende kenmerke wat hierdie onder=
wys ten grondslag lê.
Dit blyk in die eerste plek dat die Britse onderwysont\vikkeling tot die 19=
de eeu nie geinspireer was deur vooraf ber:lande ondenvyswetgewing

of teorieë

nie, maar gekenmerk is deur 'n langsame ontwikkeling waarin kerk en skool,
ekonomiese en politieke toestande, liefdadigheidskonfrontasie teenoor mekaar te staan gekom het.
"The English system of education
by modifications,

en private instansies in
Kandel se slotsom is dat

has grown up by a series of accidents,

adaptions and expansions, not based upon any theory or

on any preconceived planning, but introduced as the occasion or the social
needs and changes demanded." 1)

Ook Chris Coetzee 2) verwys na die Britse

onderwysontwi.kke ling as 'n langsame, weinig omwentelende beweging.
Hierdie trae ontwikkeling op onderwysgebied

moet o.a. gesoek word in die

Engelsman se afkeer om planne van aksie te formuleer alvorens die praktyk
dit nie vereis het nie.

1.
2.

Selfs tot aan (lie 1 cg i.nvan die 10de eeu \-as

Kandel, I.L., Comparative Education, p. 24.
Coetzee, J.C., 'n Inleiding tot die Ilistoriese Opvoedkunde , p. 290.
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die uitgangspunt

gewoonlik dat onderwys slegs vir diegene bedoel was wat 'n

professionele loopbaan wou volg.3)

Daarbenewens is die onderwys tot die

18de eeu vir alle praktiese doeleindes as die alleenreg van die aristokrasie
beskou.4)
Ook Balfour verwys na die saaklike, onfilosofiese benadering en 'n groot ma=
te van traagheid wat die Engelse opvattings oor opvoeding en onderwys tot en
met die 19de eeu gekenmerk het.

Hy verklaar onder andere:

England, businesslike and unphilosophical,
.commercial

"We can see

slowly realising first the

advantages of education, and then the possibility of applying

.scientific methods to -the process. \,5).
Hierdie gees van belangeloosheid wat die onderwys tot in die eerste helfte
van die l8de eeu veral gekenmerk het,'moet egter grotendeels ook teruggevoer
\vord na die sosiale en maatskaplike toestande .van hierdie tyd.

Daar was

geen besondere pogings aangewend om elementêre en sekondêre onderwys uit
.bou nie.

te

Verskeie faktore het hiertoe meegehelp, waarvan die geleidelike

agteruitgang op sosiale en maatskaplike gebiede grootliks verantwoordelik
. 6)

,gehou moe.t word.

Die algehele korrupsie van die maatskaplike

lewe onder

die oorheersing van Walpole en die koue formalisme van die godsdiens in die
Kerk,7) asook die ontaarding van die sedelike lewe van alle stande van die
.bevolking, was geensins bevorderlik vir die onderwys en opvoeding nie.
'n Verdere faktor

wat ondenvysontwikkeling

gedurende hierdie periode ge=

3.

Ward, H., The Educational System of England and i'-alesand its recent
History, p. 4.

4.

Reisner, E.I-I., Nationalism and Education since 1789, p . 226.
Balfour, G., The Educational System of Great Britain and Ireland,

S.

p . XIII.

6.

Curtis, S.J.,

History of Education in Great Britain,

7.

Smith, F., A History of English Elementary Education
pp.6-7.
Vgl. ook Curtls, on. <:_It.,
p , 121.

p , 121.
1760 - 1902,

6

sttem het, was die stadige oorgangstydperk

waardeur Engeland vanaf 'n OODve=
8
gende landbouland die leidende industriële land van die wêreld geword het. )

Dat die Industriële Revolusie nie alleen 'n radikale omwenteling op maatskap=
like gebied teweeggebring het nie, maar veralop

ondenrysgebied

ook verrei=

kende gevolge gehad het, blyk duidelik uit die veranderde sosiale en maat=
skaplike opvattinge wat spoedig die Engelse leefwyse oorheers het. 9)
toestroming na dorpe en stede, bevolkingsverrneerdering

Die

en die daannee gepaard=

.gaande ontstaan van agterbuurtes weens oorbevolkte gebiede, stede en dorpe,
.het weer die uitbuiting van kinderarbeid tot gevolg gehad.
Noodwendig moes die Engelse onderwys deur hierdie radikale en snel verander=
ende

omstandighede

beinvloed word en het dit sonder twyfel 'n baie groot

mate van aanpassing van d i.eowerheid geverg.
onderwysstelsel

Hans

v~rklaar verder dat die

van ou Engeland nie by magte was om tred te hou met hierdie

veranderinge, beide wat die voorsiening van skole en hulle tradisionele
. . . 11)
"The nation was ·never more sharply divided edu=
leerplanne betref nie .
.cationally than in the eighteenth century; and ·rnuchas we may admire the
splendour of its civilization it is impOssible to forget that it was asso=
ciated with a lamentable amount of off~stage misery, of which childhood bore
.
12)
an ample share." ..

8.
9..

10.

Vgl. verder
Boyd , W.,
The Histoq of Western Education, p.330.
Curtis, op. cit., p. 22.
Adamson, J.W., A short History of Education, p. 228, is verder ook van
mening dat die Engelse opvoedingspraktyk in 'n mindere mate geaffek=
teer is deur die teoretiese beskouinge van die 18de eeu as deur die
materiële omstandighede waarin die Engelsman hom skielik bevind het
na die Industriële Revolusie.
.
Smi th, lV.O.L., Education in Great Britain, p. S4.
Vgl. ook Reisner,
op. cit., p. 232 e .v. en SmIth, F.A.,
AHistory of English Elementary
Education,
.cit., p. 10 e.v. vir 'n volledige besprEking van die
gevolge van le Industriële Revolusie op die maatskaplike Iewe van
Engeland.

0a'

11.

Hans, N., Comparative Education - A Study of Educational Factors and
Tradi tions , p. 69.
..

12.

Smi th, lV.O. L.,

op. c it.,

p. S4.
..,
I

Die aanpassing by nuwe omstandighede het dan ook dwarsdeur die 19de eeu
voortgeduur en al die onderwyshervormings

is grotendeels deur die ontoere~

kendheid van die ou skoolstelsel geïnspireer om aan die moderne eise van 'n
geïndustrialiseerde

land te voldoen.

Hierdie onderwyshervormings

was egter

uit die aard van die saak 'n geleidelike proses, veral as in aanmerking ge=
neem word dat die Britse regering steeds die Laissez-Faire beleid probeer
toepas het en daarom huiwerig "las om enige standpunt in te neem.

Die hele

stelsel van ondeTh1)rshervorming is byna ook verongeluk deur die geweldige
ekonomiese druk en die maatskaplike metamorfose wat die land ondergaan het.
.Afges

i.envan hierdie geleidelike vordering

nog weinig sprake van .'n gesentraliseerde

onderwysgeried,

OD

onderwysbepl.ann.ing

.as daar egter

l..

en die verande= ..

.-ringe wat wel ingetree het, wás grotendeels die resul taat van private inisia=
tief.

.

1. 2

.

Skotse onderwys meer doelgerig.
.

.

.Warmeer d i.e onderwysontwikkeling

in Skotland nagegaan word, is dit in die

eerste plek duidelik dat .die onderwys op 'n suiwerder demokratiese grondslag
.

.

berus en 'n veel sterker Calvinistiese inslag openbaar het as wat die geval
in Engeland was.13)
Daar is veral drie besondere kenmerke waardeur die
Skotse ondeThys hom reeds

sedert 'n baie vroeë periode in sy geskiedenis

onderskei het.
Die Skotte het reeds sedert die vroegste tye besondere waarde aan onden.,rys
,

geheg en veel is opgeoffer om slegs die allerbeste in behing van die onder= ..
wys daar te stel.14)
In teenstelling hiermeehet die meerderheid van die

13.

14.

Waterink, J., Inleiding tot de Theoretische Paedagogiek, pp. 609-610
verklaar dat die Calvinisme nêrens elders sterker inslag gevind het as
juis in Skotland nie.
Ook Boyd , op. c i.t . , p . 200, meld dat die Cal=
vinistiese opvoedingsideale veral in Skotland uiting gevind het.
Hunter, S.L., The Scottish Educational System, p.61
8

anner klasse in Engeland en elders geen belangstelling

in enige vonn van on::::

denyYs getoon nie, selfs nie toe die stelsel van gratis ondenyYs in 1891 in::::
gevoer is nie.

Die IVetvan 1870 het welliswaar baie leemtes gevul, maar

eers toe ondenyYs verpligtend gemaak is, het daar 'n styging in die Engelse
leerlingtal gekom.15)
In Skotland was daar nooit die skeiding tussen elementêre en sekondêre on::::
denyYs soos tot onlangs nog in Engeland die geval was nie.

So het die

Skotse parish skole, '1at toegang verleen het aan kinders van alle stande van
die bevolking, nie slegs vir elementêre onderwYs voorsiening

gemaak nie,

maar ook'vir verdere opleiding vir belowende leerlinge om toelating tot uni=
versiteite

te,verkry .16)

Die derriokratiesebeginsel het veel dieper inslag'in' Skotland gevind.

Die

onderwys was van' die vroegste tye af vir die hele volk van Skotland bedoel
omdat die standverskille hier van baie geringer aard as in Engeland
Die uitgangspunt

was .

17)'

was dat

education was regarded as the right of all
, .
18)
children, and there were, to be bursaries for the poor."
,Gedurende die ,17de en 18de eeue was'daar nie besondere ondenyYsontwikkeling
binne die Skotse skole nie en is die periode gekenmerk deur 'n geleidelike
ui tbreiding van onderwysaange leenthede.,
diging van ondenyYsers,
'n noemenswaardige

15.
16.
17.
18.
19.

I

n geringe verbetering

in die beso l=

'n geleidelike inkorting van die skooldag en veral

uitbreiding en aanpassing van die leerplanne.19)

Curtis, oE· ei t. , p. 513.
Balfour, oE· ei t. , p. XXVII, Vgl. ook Curtis,
Ibid. , p. 513.
Hunter, oE· c it . , p. 62.
Gibson, W.J. , Education in Scotland, p. 60.

oE· c it. , p. 513.
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Met die aanbreek van die 19de eeu egter sien verskeie nuwe onderwysherver=
mings die lig, wat hoofsaaklik deur die steeds toenemende wetenskaplike

na=

vorsing en onuvikkeling geïnspireer is.

Tegniese ondenvys het besondere

vordering gemaak en aan die universiteite

het In hernude akademiese gees

posgevat.

Veralop

die gebied van elementêre ondenvys het Skotland hom on=

derskei en is Lester Smith se slotsom dat

"Calvinistic Scotland held up its

system of elementary schools as a model to the entire United Kingdom. ,,20)
Ook sekondêre onderwys het merkbare vordering getoon deurdat daadwerklike
pogings aangewend is om hierdie ondenvys, wat tot nog toe op In laer peil
was, op te hef.21)
.

.

Samevattend kan ons st~l dat daar tot aan die einde: van die 1qde eeu in bei=
.

.

'de Engeland en Skotland verskeie pogings aangewend is om die strydige'ele=
mente in die ondenvys uit te skakel en In kompromie te probeer bewerkstellig
wat sou lei tot In nasionale onderwysstelsel.

Maar die diep gewortelde oor=

tuiging tot byna aan die einde van daardie eeu was dat die Kerk in die eerste
.

.

plaas vir die opvoeding -en onderwys van die kind verantwoordelik
.
.

was en'.

.
.

.hierin byges taan moes word deur die ouerhuis:

the spiritual and'

.educational monopoly of the Church was morally and legally justified as the
only way of building op an educated society". 22)

Hierdie eeue-oue toe-eie=

ning van die alleenreg t.o.v. die opvoeding en onderwys deur die kerk, is
dan ook een van die grondliggende oorsake wat strennnend op die ontwikkeling
en implementering

van In nasionale ondenrysstelsel

20 .

Smi th, \IJ. 0 . 1.,

21.

Gibson, op. cit., p , 91.
Vgl. ook p. 96 oor onderwys toes tande soos
deur dr , Wilson, inspekteur van Skotland, aangetoon.
Hans, op. c i t . , p.89.

22.

op. c it.,

ingewerk het.

P . 70.
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2.

KERKEN PRIVATEINSTANSIESlJITSLUITLIKVIR ONDERWYS
TOf AANDIE BEGIN
VANDIE 19de EEUVERANTWOORDELIK.

2. 1

Die Kerk beheer die onderwys .

2.1.1

Kerk die skepper

van die Engelse skool.

Omdat die onderwys deur bemiddeling

van die Kerk sy'ontstaan

die Kerk baie vroeg reeds die uitbreiding
ke beskou.23)
their
this

rise

"English

iSland.,,24)

were the creation

Dit is as vanselfsprekend
van die onderwys is.

dan ook op die kerk alleen

het

van die onderwys as een van sy ta=
of the Church and took

a]most at the same time as the introduction

per en onderhouer
regtes

schools

gehad het,

of Christianity

into

aanvaar dat die kerk die skep=.

Vir .bai,e eeue was die minderbevoor=

aangewys as' hul 'enigste

hoop op 'n geringe

mate van onderwys , 25)
Met die aanbreek van die 18de eeu egter,
, van aristokrasie
steeds

die Anglikaanse' Kerk stelselmatig'

minder,aandag

Onderwys vir

kerke,

katedrale

faktor

begin binnedring

stand het nou die hoofdoel

het,

is ",'

geskenk.

,

van die kerk geword. 26),

beheer ui tgeoefen oor die sko Ie wat rondom die ver=.

dus dat die godsdienstige
belangrikste

en 'n oordrewe vorm ,

aan die onderuys van die'minderbevoorregtes

die bevoorregte

Die Kerk het ook volle
skillende

toe korrupsie

en universitei~e
dryfveer

ontstaan

het. 27)

in Engeland en Skotland

vir die bevordering

Hieruit

blyk

ongetwyfe ld die

van die onderwys was.

23.

Smith, \Al.O.L., . op. cit.,
p. 18.
Education in Scotland,
p . 4.

24.

Curtis,
op. cit.,
p. 1.
~~ verklaar o.a. dat toe die eerste kerk
van Christus by Canterbury gestig is, 'n skool feitlik
gelyktydig
deur hierdie kerk in die lewe geroep is.
Vgl. verder Boyd, op. c it. ,
p , 115.

25.

Leese,

26.

Hans ,

27.

Curtis,

J. ,

Personalities

a.e. cito ,
a.e. c it. ,

'Vgl.

ook Mackintosch,

and Power in English

p. 150 en Leese,

oE· c it. ,

Education,

~1,

p. 27.

p. 28.

p. 3.
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2.1 .2 Kerk poog om behef3r oor die

ondeY'1JJYs te behou.

Gedurende die 16de eeu het die hoofgroep van die Hervormers in Engeland en
Skotland, t.W. die Anglikane en Presbiteriane die standpunt begin huldig
dat Kerk en Staat een was.28)

Hierdie standpunt het skynbaar sy oorsprong

in die strewe van die Kerk gehad om die alleenseggenskap

oor die onderwys

te behou.
Die Skotse Hervormde Kerk se besondere belangstelling

in die onder,vys het

daartoe aanleiding gegee dat die Kerk 'n merkwaardige invloed oor alle on=
derwysaangeleenthede

uitgeoefen het.

Skotland het ook inderdaad die eerste

,land geword wat in 1560 onder leiding van, die Skotse hervormer, John Knox,
,'n omvattende opvoedkundige werk, "The First Book of Discipline", die' lig
,
29)
laat sien het.
Hierin is die godsdienstige. politieke en opvoedkundige
ideale saamgev~t en kan dit tereg beskou word' as die eerste stap tot die
,daarstelling van 'n 'nasionale stelsel van 'onderwys.30)

Van hierdIe belang=

rike opvoedkundige skema het egter niks tereg gekom nie, weens die weiering'
van die staat 'omuitvoering daaraan te gee.
In Engeland was hierdie versiendheid en voorsorg wat die Skotse onderwys
gekenmerk het, egter nie, aanwesig nie.

Die beheer van die onderwys was wel

in die hande van die Anglikaanse Kerk en in teorie is die bestuur van die
skole onder Episkopaalse

sorg geplaas, maar die staatskerk het in werklik=

heid nooit 'n nasionale onderwysstelsel

28.

tot stand gebring nie. 31)

Ver ske ie

30.

Cru i ckshank , M., Church and State in English Education, p. 1.
Smith, W.O.L.; op. cit., p. 29.
Nacki.ntosch , op. ct t . , p. 23:~.v. vir,'n volledige bespreking en
Hunter, op. ci.t., pp.2-3.
A.J.C. Kerr, op. c it . , p . 18 wys
ook daarop dat Skotland die eerste land was wat fn amptelike onder=
wyswe t in 1496 daargestel het.
Ibid., p. 19.

31.

Cruickshank,

29.

op. cit.,

p. 1.
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vorms van korrupsie en die oordrewe aristokratiese

lewensWYse wat vanaf die

18de eeu in die Anglikaanse Kerk begin posvat het, het daartoe gelei dat ver=
skeie kerkskole in 'n toestand van stagnasie verval het.32)
Hierdie agterUitgang op onderwysgebied

het veral die minderbevoorregte

kin=

ders erg benadeel, want daar was gedurende die 19de eeu geen voorsorg deur
Hierdie

die kerk getref vir openbare laerskole vir die volksmassa nie.
middelklasse was alleenlik op huisonderwys
van liefdadigheidskole
""
33)
help voorsien.

aangewys."

Vandaar die stigting

om in die behoeftes van hierdie minderbevoorregtes

te

Alhoewel die tekens reeds daar was dat die Kerk geleidelik haar beheer oor
"

"

"

die onderwys begin verloor het, het die Kerk beide "in Engeland en Skotland
"steeds gepoog om hi erdi.e kwynende beheer oor die onderwys die hoof te bied.
Dit was daarom by die" Kerk 'n saak van erns om sorg te dra dat die regte
Christelike gesindheid in alle kerkskole tot

uiting kom~

veral in Skotland"is steeds daadwerklike pogings aang ey.r end om die beheer
van die Kerk oor die onderwys te bestendig.

Die onderwysers is aan strenge

kontrole onderwerp34) en die beheer van 'n skool was in die hande van die
plaaslike predikant. 35)

Daarbenewens moes elke onderwyser eers deur die

kerkraad goedgekeur word alvorens hy tot die onderwysberoep
Die ondertekening

van die formule van die Kerk van Skotland was 'n verdere

noodsaaklike voorwaarde

32.
33.
34.
35.

36.

toegelaat is.

vir aanstelling as onderwyser . 36)

Kragtens die

Leese,

op. ci t., p. 28
Bi.rchenough , C., History of Elementary Education in England and Wales,
pp. 5-6.
Kerr, J., Scottish Education School and University, p. 198.
;..Iackintosch,op. cit " p. 28.
Kerr, J., Scottish Education, p. 1)8.
pp. 94-95.

Vgl. ook Gibson, op. cit.,

Skotse Wet van 1861 het die Kerk egter verdere beheer verloor, want voortaan
is die keuring van onderwysers aan die universiteite

opgedra en 'vas dit dus

nie meer die taak van die kerkrade nie.37)

2.2

Staatskerk se gesag verswak a.g.v. verdeeldheid binne kerklike geledere.

Reeds vanaf die 17de eeu was daar aanduidings dat interne politieke en gods::::
dienstige verskille die Engelse Staatskerk se gesag begin ondermyn het en
oók binne volksgeledere mettertyd tweedrag laat ontstaan het.38)
Omdat sekere groepe van die bevolking dit steeds moeiliker gevind het om in
die Anglikaanse Kerk hul geestelike tuiste te vind, weens die steeds toene::::
~mende gebreke en misbruike~ het 'n geleidelike ~erset teen die Kerk begin
posvat.

So het veral twee groepe, die Dissenters en .~~oneonformiste, hulle

teen die Anglikaanse Kerk geskaar en het hierdie stryd tot diep in die 19de
. ... 39) .
~eu voortgeduur.
.
·Geleidelik het die Calvi.ni.s
t iese Dissenters hul houvas op elementêre onder=
wys verstewig, veral. na die aanname van die twee wette,
ration", in 1689 en 1711.40)

"The Acts of To Le=

Alhoewel die Ang.li.kaanse Kerk egter nog daar=

in geslaag het om die monopolie t.O.V. sekondêre onderwys te behou, het die
wettige erkenning van bogenoemde groepe onteenseglik daartoe gelei dat die
Kerk sy houvas op die middelklasse verloor het en slegs die aanhang van die
aristokrasie en die laer klasse behou het.
Hans is van mening dat die verdeeldheid tussen hierdie groepe en die Kerk
een van die belangrike faktore was waarom die kerkleiers nie hy magte was om

37.
38.
39.
40.

Gibson,

oE' e it., p. 95.
Cruiekshank, oE· eit. , p. 1 .
Smith, \I1.0.L. , oE' ei t. , p. 39 e.v ..
Hans, oE· eit. , p. 131 .
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'n geordende ondenvysstelsel tot stand te bring nie.41)
Gesien in die lig van hierdie onderstrominge het die Kerk van F~geland hesef
dat sy monopolie t.O.v. die ondenrys in die weegskaal was.

Kerklike beheer oor onde
e eeu.
ewmg In

2.3

odsdiensher=

s verstewig

Nieteenstaande hierdie interne wrywing binne kerkgeledere, 'vas daar tesame
met 'n politieke en sosiale herlewing aan die begin van die 19de eeu ook
binne die kerk 'n opbloei te bespeur.42)

Smith wys tereg daarop dat die

18de eeu 'n noodsaaklike, skeppende periode vir die onderwys was,
in which wasriurtured that. spirit of reasonableness

" ... one

and give-and-take so

.vital to the harmonious working of a national system. of education in a free
democracy. ,,43)
Namate die 18de eeuse, Rasionalisme dus aan die einde.van daardie eeu moes
"

.

plek maak vir dié van die Gevoel, word 'n nuwe era ih die onderwys van Enge=
.Iand ook hiermee ingelui.

Gedurende die laaste"
, helfte van die 18de. eeu was·

dit dus duidelik dat die Rasionalisme, voortgedra en geinspireer deur die
Franse Revolusie, sy hoogtepunt bereik het en as reaksie teen hierdie stro=
ming, 'n nuwe godsdienstige herlewing in Engeland begin posvat het.44)
.Hierdie godsdienstige herlewing het gevolg op die volgehoue bemoeiing van
die filantropiese en humanistiese bewegings45) en het sy oorsprong te danke
aan die ywer wat die Protestantisme aan die dag gelê het.

41.
42.
43.
44.
45.

Hans, oE· cito , p. 131.
Curtis, 0]2. c it. , p. 22.
Ibid. , p. 30.
Baron, G., Societ~, Schools and Progress in England,
ook Clarke, F., E ucational Yearbook 1929., p. 99.
Curtis, oE. c u., p. 122~.

So het die Meto=

p. 5.

Vgl.
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diste- en Evangeliese-bewegings

hul beslag gevind.46)

Dit was veral John Wesley wat die dryfkrag agter die ~Ietodiste-he",eging
was. 47)
Alhoewel hy en die Evangeliste saam as 'n groep binne die Kerk
van Engeland gewerk

het, het hy later weggebreek en op die wyse die Metod i.s=

.
. dile I ewe geroep. 48)
te- b ewegIng
In

Daarteenoor het die Evangeliste verkies

om binne die beskerming van die Kerk te blyom
ter van die Kerk te behou.

sodoende die nasionale karak:

Hulle het ook daarin geslaag om hul invloed tot

die laer industriële klasse uit te breL49)
Dit was by uitstek die besondere toewyding en ywer van hierdie godsdienstige
bewegings wat die grondslag vir die maatskaplike hervormings en.vooruitgang
op onderwysgebied

gedurende die 19de eeu gelê het.

Daarom kan hul bydrae ..

tot die opheffing van'die verarmde werkersklasse nie gering geskat word.nie.

2.3.1

EZementêre

ondeY'WYs deur die SondagskooZbéweging

•

.'n Aantal filantrope het reeds gedurende die l Sde eeu hulle beywer vi r dié
..verspreiding van Christelike onderwys onder die minderbevoorregtes

deur die

in beide Engeland en Skotland.sO)

Dit was

stigting van liefdádigheidskole

egter eers teen die einde.van daardie eeu dat daar 'n grootskaalse poging
aangewend is om die onderwys van hierdie mense se kinders te verbeter deur
die stigting van Sondagskole .51)

46.
·47.
48.
49.

50.

sL

Hans, op. ei t., p. 133.
Smith, W.O.Lester. op. c it. , p. 47.
p. 208.

Vgl. ook Adamson,

op. eit.,

Hans, op. e it., p. 133.
Ibid. , p. 133.
Kerr, J., op. c it., pp. 182-183 en Adamson,
Smith, W.O.Lester, op. e it., p. 47.

op. c it. , p. 232.
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Weens die toestroming van arbeiders na die snelontwikkelende

industriële

gebiede gedurende die Industriële Revolusie, is die onderwys van hierdie
kinders gewoonlik agterweë gelaat, want die vraag na k inderarbe id het ook
dienooreenkomstig

gestyg.

Ondat hulle gedurende die week in die fabrieke

werksaam was en slegs Sondae vry was, het die gedagte ontstaan om hulle ge=
durende hierdie een dag van die week ondenvys te gee. 52)
die Sondagskoolbeweging

Die ontstaan van

word gewoonlik aan die naam van Robert Raikes gekop=

pel, wat met behulp van 'n Anglikaanse predikant, Thomas Stock, die eerste
Sondagskool in 1780 in Gloucester geopen he t, 53)
Die hoofdoel van hierdie Sondagskole was om aan die kinders godsdiensondêr=
rig te verskaf en:vir hierdie dOel moes hulle leer'lees sodat die Nuwe Tes=
tament geleer kon word.54)
Lees, die memorisering·van.die kategismus, teks=
te

en liedere het die basiese leerplan van fei dik

al hierdie skole behels,

alhoewel enkeles selfs onderrig in skrif en elementêre rekenkunde verskaf

.

het. 55)
Alhoewel hierdie .skole in hulle onderrig veel gebreke getoon het, dikwels
.

.

.

weens die onvermoë .van geskikte. onderwysers, het .hul Ie tog aan die doel waar=
voor hulle gestig is, beantwoord, nL

die verskaffing van elementêre onder=

wys.

52.
53.
54.
55.

Curtis , op. ei t. , p. 197.
Vgl. ook Gibson, op. cit., p , 91.
Adamson, op. c it . , pp. 232-233.
Ib'id . , p. 233.
Curtis. op. c~t., p. 199.
Gibson, op. Cl t., p. 92 wys egter daarop dat alhoewel hierdie sko=
le kerkskole \vas, daar mettertyd tekens van 'n oorgangstadium was,
want in sommige gevalle is die skole onder die toesig van die dorps=
rade geplaas.
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·2.3.2 Moni torskole

die voorloper

van openbOJ'e dagskole.

Die groot getalle kinders wat onderrig ontvang het, die skaarste aan bekwa=
me onderwysers en die gebrek aan die nodige fondse het die taak van die Son=
dagskole bemoeilik.56)

Daarom het die gedagte ontstaan dat die oplossing

van hierdie probleme slegs bewerkstellig
'n stelsel van dagskole.57)
staatsinmenging

kon word deur die daarstelling van

Hier word dus reeds dle eerste tekens van

in die onderwys gevind, alhoewel dit eers veel later tot

'n werklikheid uitgekristalliseer

het.

Die behoefte aan 'n beter stelsel van onderrig het tot die ontstaan van die
Monitorstelsel

in Madras onder leiding van dr. Andrew Bell gelei. 58)

Hier=

die stelsel was gebaseer op die beginsels VélJl een onderwyser, bygestaan de:ur
'n aantal senior leerlinge of monitore, 'vir die onderrig in 'n skool, ongeag
die aantal leerlinge aan ·so 'n skool verbonde .59)

Hierdie monitorstelsel

is die eerste deur Joseph Lancaster ih Engeland gevestig deur die stigting
...
60)
van so 'n skool te Borough Road in Londen.
Weldra het hierdie skole. bekendhe id oo~·die he.le Europa verwerf en 'n be=
langrike invloed op onderwysgebied uitgeoefen.

56.
57.
58.

59.

60.

Cruickshank,
op. cit., p. 2.
Curtis, op. cit., p. 206.
Vir 'n volledige uiteensetting van die gebeure wat aanleiding gegee
het tot die ontstaan en verdere uitbouing van hierdie stelsel van Bell,
vgl. l}irchenough , op. cit., p. 42.
Smith, op. cit., p, 70.
Curtis, op. eit., p. 207 wys egter daarop dat nóg Bell, nóg Lancas=
ter as die eerste grondleggers van hierdie stelsel beskou kan word,
aangesien 'n soortgelyke stelsel reeds voorheen in sekere "Grannnar"
skole in gebruik was, tenvyl Robert Raikes 'n soortgelyke skema in sy
Sondagskole toegepas het.
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2.3.3 Kerk toon hernude belangstelling

'Z..nonderwys.

Die stelsels van Bell en Lancaster het egter daartoe gelei dat die Kerk her=
nude belangstelling

in die onderwys getoon het.

Die aanhangers van Lancas=

ter se stelsel het reeds in 1808 'n vereniging gestig ter bevordering van sy
onderwysleerstellings.61)
Society,,62) verander.
nie-sektaries

In 1814 is dit na "The British and Foreign
Die skole onder beheer van hierdie vereniging \Vas

omdat die Dissenters, Nonconformiste

en verskeie navolgers van

die Rasionalisme voorstaanders van Lancaster se stelsel was.

On die same=

werking van al hierdie groepe te verseker is 'n stelsel van nie-sektariese
godsdiensonderwys

iIidieskole

ingevoer waar voorsiening gemaak is vir Bybel=

studie sonder kategetiese ond~trig.63)

Kinders van alle gelowe kon dus in

hierdie skole ond.errig ontvang.
-

--

-Die bedreiging wat hierdie skole vir die gesag van die Anglikaanse Kerk in=
gehou het, was voor die 'hand liggend en daarom is: in 1811 oorgegaan -tot die
stigting van die "National Society for, Promoting the Education of the Poor
in the Principles of the Established Church~,,64)- Met die stigting van hier=
-die vereniging het die-Kerk in direkte konfrontasie met die "British and
Foreign Society" getree en is die stelsel van Bell bo dié van Lancaster ge=
propageer.

Deur middel van die ''National Society" wou die Kerk die Lancas=

terskole vernietig en sodoende haar gesag herstel.

2.3.4 Invloed

van hierdie

verenigings

op die onderwys.

Dit was baie gou duidelik dat die stryd tussen die Anglikaanse

61.
62.
63.
64.

Kerk en Dis=

Adamson, 0]2 • cito , p. 252.
Curtis, oE· cito , p. 208.
Balfour, 0]2 • c i t. , p. 3.
Boyd, 0]2. c lt. , p. 307.
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senters opnuut aangeblaas is.
as moontlik uitoefen.

Beidé wou soveel invloed op die volksmassa

Die een wat die grootste invloed op die jeug kon

uitoefen moes noodwendig ook die steun van die volk geniet.

Die Anglikaan=

se Kerk het die waarheid hiervan besef en binne t'vintig jaar na die stigting
van die "National Society" het die getal leerlinge in hierdie vereniging se
skole reeds tot 900 000 gestyg.65)
gelaa4maar

Dissenters is wel in hierdie skole toe=

hulle toelating was onderhewig aan die aanvaarding van en onder=

werping aan die eise van die Kerk.
Alhoewel in hewige konfrontasie met mekaar, moet die waarde van "The British
and Foreign Sociéty" en die "National Society" vir die onderwys daarin gesien
.. word dat beide se meganiese onderwysme todes aangepas. het by die industriële
tegniek van die eeu.66)
Maar dit is ewe eens duidelik dat die moni tcr-s tel=
sel van onderrig vele gebréke getoon het.

Die verdienstelikheid

van hierdie·

stelsel as geheel was egter daarin geleë dat dit die weg gebaan het vir 'n
meer doeltreffende nasionale onderwysstelsel.

Dit het mettertyd duidelik

geword dat onder moderne omstandighede die taak.van die opvoeding te omvang=.
ryk vir die Kerk of enige ander vr0villige organisasie geword het.
Alhoewel die meerderheid van die bevolking aan.die begin van die 19de eeu wel
nog die leiding van die Kerk op onderwysgebied

aanvaar het, het 'n invloed=

ryke minderheid geleidelik meer druk begin uitoefen ter verkryging van 'n
'vare nasionale onderwysstelsel wat in die behoeftes van alle klasse en gelo=
we sou voorsien.

Gedurende die eerste bvart van die 19de eeu is dus reeds

onteenseglike beWyse gevind van groter aandrang op staatsinmenging

in die

.onderwys.

··65.
66 .

!-lans, op~ cit., p. 135.
Vgl. ook verdere statistieke soos deur
Curtis, op. cit., p. 208, aangegee.
Smi th, 11,1.0. Les ter, op. c it., p. 72.

20

2.4

Staat se belangstelling

in onderwys neem toe.

Die pogings van die Staat om die ondenvys te beheer het gedurende die eers=
te helfte van die 19de eeu steeds sterker op die voorgrond getree.

Daar is

wel vroeër reeds pogings aangewend om groter beheer oor die onderwys te ver=
kry, maar die Staat het pooit 'n besliste standpunt hieroor ingeneem nie.
Verskeie redes was hiervoor verantwoorde li.k, waarvan die onbetwiste heer=
k
sappy

van d le K er,kId vera
o

. bile,d
op on erwysge

d le
°
b e 1angrl'ks te was.
. 67)

Die

staat het besef dat skielike en ongevraagde bemoeiing met die sake van die
Kerk sy posisie kon benadeel.

Maar namate die aansprake om 'n georganiseer=

.

.

.de onderwysstelsel. st eeds sterker geword het, het die staat se be l.angs tell ing

in die onderwys ook dienooreenkomstig

toegeneem.' .

Reeds in 1807 het Whitbread 'n wetsontwerp in die Laerhuis ingedien vir die
.stigting van parogiale skole in Engeland en Wallis. 68)
ter in die Laerhuis afgestem,·hoofsaaklik

Hierdie wet is eg=

weens dle Kerk seonversetlike

swaar dat enige godsdiens~nderrig van In.nie-sektariese
is.

aard onaanvaarbaar

.Die waarde van hierdie poging lê daarin dat ditdie

.pogings was om staatsinmenging

be=
..

eerste van 'n reeks

in die onderwys te bewerkstellig.

In 1825· is weer van staatsweë pogings aangewend om'n

onderwyswet goedgekeur

te kry wat daarop gemik was om beide die Kerk en die Nonconformiste

tevrede

te stel, maar weer eens het die Kerk ook hierdie gepoogde inmenging suksesvol
afgeweer.69)
.Dit was egter vanaf 1832 met die aanname van die "Reform"-Wet· dat die staat
algaande meer in die onderwys begin inmeng het.70)

67.
68.
69.
70.

Gedurende die Parlement=

Clarke, 012· c it. p. 63.
Curtis, oE· cito , p. 209.
Adamson, ~.cit.,
p. 262.
Leese, op. cit., p. 30.
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sitting van die daaropvolgende jaar het die staat ook goedkeuring vërleen
vir sy eerste jaarlikse hulptoelaag van R40 000 wat verdeel is tussen die
''National Society" en die "British and Foreign School Society" vir die op=
rigting van laerskole.71)
Die voorstaanders van 'n nasionale onderwysstelsel het nietemin voortgegaan
om onder leiding van Roebuck 'n komitee te benoem om die stigting van 'n na=
sionale onderwyss teIse.L'te ondersoek.72)
·van onderwysers onder die monitorstelsel
staatsopleidingsinrigting

Weens die ontoereikende opleiding
het hierdie komitee gepoog om 'n

te stig wat vir almal toeganklik sou wees en waar

die godsdiensonderrig nie..,.sektariessou wees.

'n Bykomende bedrag van

R20 000 is vir hierdie doel ·bewillig, maar die ~olf van protes deur die Kerk
het daartoe gelei dat hierdie bedrag weer onder die twee bestaande onderwys=
verenigings verdeel is om self opleidingsinrigtings
het die Kerk daarin geslaag omhierdie

op te rig.73)

Nogeens

inmenging van owerheidsweë die. hoof

·te bied .
.Weens die onversoenbaarheid

Em steeds. toenemende vyandigheid tussen Kerk en .

Nonconforrr.i ste avg.v , die aansprake van elkeen oor die beheer van die onder=

wys, het die Whig-regering besluit om die "Committee óf Privy Council" in
1839 te stig.

Die uitsluitlike doel met hierdie stap was om in die toekoms

dle
i staa t stoe 1aes te admilnlstreer,
.
74), n ste 1se 1 van lnspe
.
ks le
i van aIl e sk0=

le wat sulke toelaes ontvang het in te stel en die stigting van 'n nie-sek=

71 .

72.
73.
74.

Hans , op. c.it , , p. 135; Curtis, op. ei t., p. 223.
Clarke, QQ_._
eit., pp. 66-67 wys egter daarop dat alhoewel algemeen aanvaar wora
dat staatstoelaes vir ondenvys die eerste keer in 1833 beskikbaar ge=
stel is, daar reeds in 1802 'n groot staatstoelaag aan die Kings's
College 'gemaak is.
In 1811 is ook 'n toelaag van 2 miljoen Rand ge=
maak vir oprigting van nuwe kerke wat met onderwys belas was en in
1814 en 1819 is toelaes aan Ierland vir die ontwikkeling van elementê=
re onderwys gemaak.
Curtis, op. cit., p. 230.
Reisner, op. ei t., p. 252.
Die Parlement het die jaarlikse toelaag ook tot R60 000 verhoog.
Adamson, op. c it .; p ..295.

Vgl.
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tariese opleidingskool vir onderwysers .75)

Die staat het dus nou vir die

eerste keer In ferme standpunt ingeneem en ook die toekomstige riglyne van
die staat met betrekking tot die onderwys duidelik aangetoon.

Die Kerk het

egter so heftig in verset gekom teen die beoogde staatsopleidingskool

dat

die regering dit gerade geag het om die saak voorlopig daar te laat.76)
Die regering was ook verplig om die inspeksiestelsel

te 'vysig deur slegs in=
Hulle moes jaarliks

spekteurs aan te stel met die goedkeuring van die Kerk.
verslag doen aan die Biskop van Canterbury.77)

.Alhoewel die Kerk tot op hierdie stadium die staat met.welslae uit inmenging
met die onderwys gehou het, is dit net so duidelik dat die staat wel sy mag
.·odr onderwysaangeleenthede

versterk en gekonsolideer het.

in 1833 had been cautious and hesitant;

"Its first s tep

its policy at the end of the decade

was positive and definite".78)
Die regering se volgende poging om In staatstelsel tot stand te bring het in
.

.

.'

1843 skipbreuk gelei toe ..
In voorgestelde wetsontwerp
.deur die Dissenter·s·en Nonconformi.s te aangeval

.

.

hierdie keer heftig

is uit; VTe~s

vir staatsinmen=

ging in die onderwys. 79).· In Vereniging van hi.erd i,e twee groepe se kragte
het verder gelei tot die stigting van die sg. Voluntariste

groep.

Die invloed van hierdie groep op die onderwys moet nie gering geskat word
nie.

Ditlei

ook geen twyfel dat hulle optrede die staat se pogings om be=

heer oor die ondenvys te verkry byna vir dertig jaar vertraag het.
\veens hierdie druk het die. staat hom voorlopig slegs die reg van toesig oor

75.
76.
77.
78.
79.

Leese,

oE· ei t. , p. 31 . Vgl. ook Cruickshank,
Curtis, OE· c it , , p. 231.
Hans , OE· ei t. , p. 136.
Cruickshank,
OE· cito , p. 4.
Adamson, OE· c it , , p. 295.

OE· cit. , p. 3.
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.d'ie onderwys toegeëien, onderwyl d ie onderwys aan vrywillige liggame oorge=
laat is.

3.

DIE ONTSTAAN EN VERDERE ONTPLOOIING VAN DIE BRITSE STAATSKOOLSTELSEL.

3.1

Openbare onderwys kry beslag.

3.1.1 Beheer deur. die staat

uitgeoefen.

Alhoewel die staat na die gebeure van 1839 en 1843 versigtiger
.ke op alleenseggenskap
vanaf

in sy aanspra=

in die onderwys was, het die.eerste staatstoelae.wat

1833 ter bevordering Van die laer onderwys toegeken is, sonder twyfel .

die weg voorberei vir latere volle staatstoesig oor·die onderwys.
stel dit as volg:

"State intervention

Cubberley

in English Education had begun at

last, and this little grant was the first rivulet of the great river of today on which so many national argosies are f Loat.i.ng
,;,80)
.,

Die stryd tussen die voorstandersvan

In staats:koolstelsel en die Volunt:a=

ryistebeweging het egter onverpoosd voortgeduur.
..

.

'

.

Hierdie onvermoë van die
.

staat enersyds en die verskillende kerkgenootskappe
mis te tref, was steeds die grootste struikelblok
.le onderwys st.else l. 81)

Desnieteenstaande

andersyds om In kompro=
in die weg van In nasiona=

het die staat sy aansprake op

groter seggenskap oor die onderwys geleidelik verstewig, veral na die be=
windaanvaarding
3.1 .1.1 Stigting

van die Whig-regering

in 1846.

van 'n Bri tse onderuysdepartement

Te midde van die verdeeldheid

.

in kerkgeledere, het die Komitee van die Ge=

heirne Raad inmiddels ongestoord voortgegaan met sy opstelling en uitreiking

80.

Cubberley, E.P.,

Readings in the History of Education,

81.

Crui ckshank ,

C

op.

it , ,

p.537.

p , 7.
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van memorandums.
Wysaangeleenthede

Sodoende is geleidelik steeds groter kontrole oor onder=
begin uitoefen.82)

Die burokratiese optrede van die rege=

ring by wyse van gedelegeerde magte val hier dadelik op, want hierdie komi=
tee kon na willekeur besluite neem sonder parlementêre goedkeuring.
Dit was ook deur die toedoen van die regering dat hierdie Komitee van die
·Geheime Raad in 1856 omskep is in 'n onderwysdepartement
dent van die Geheime Raad as voorsitter.83)

met die Lord Presi=

Hy moes egter deur 'n onder-

president in die Laerhuis verteenwoordig word en verslag doen oor die uitga=
wes en administrasie van die departement.84)

Daar is dus vir die eerste

keer voorsiening gemaak vir 'n minister van onderwys, deur die Eerste minis=
. ter van die regerende party self aangewys.85)
Hieruit blyk dat die voorui tgang op onderwysgebied
met die heersende politieke situasie verbind

was

iIldie toekoms ten nouste.

en nie soseer die belange

van die kind op die hart gedra het .ni.e.,
Staatsteun en staatstoesig het hierna steeds verder veld gewen en die pogings
.van die t eenst anders van staatsinmenging het geleidelik. begin verswak.

Die

.staat het in toenemende mate die onbevredi.gende toes tande op onderwysgebied
besef en meer doelgerigte pogings begin aanwend om onderwystoestande
beter.86)

82.
83.
84.
85.

86.

te ver=

Curtis, op. c it., p. 248.
Balfour, op. c i t ; , p . 13. Vgl. ook Adamson, op. Cit., p , 302.
Balfour, op . c it., p. 1 3 •
Curtis, op. cit., p.248.
Die Vise-President sou dus van hierdie
pos onthef word indien die party waaraan hy behoort 'n verkiesing ver=
·loor.
Murphy, J.,

Church, State and Schools in Britain,

p . 45.
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3.1.1.2

Verdere

pogings

deur die staat

om orde op onderwysgebied

te skep.

Die stryd tussen staat en Kerk het voortgeduur en druk is op die staat uit=
geoefen am die onbevredigende onderwystoestande

te verbeter.

'n Venneerde=

ring van staatstoelaes van nagenoeg R782,000 tussen 1851 en 1857 het wye
verset uitgelok.87)

Die opvatting was dat te veel geld aan onderwys bestee

word as in aanmerking geneem word dat baie gebreke steeds in die onderwys=
stelsel as geheel bestaari het.
Die regering het om hierdie redes dus in 1858 daartoe oorgegaan

om 'n onder=

wyskorrnnissieonder voorsitterskap van die Hertog van New-Castle te benoem om
ondersoek in te stel na bes taande onderwys toes tande..
aanbevelings doen t.O.V. doeltreffender en goedkoper
stande van die bevolking.88)

Die kormus sie moes
laer onderwys vir alle

.Hierdie konmi.ss ie kon egter nie eens tenmi g=

heid t.O.V. hul bevindings in 1861 bereik nie erfdie regering het wysl ik be=
sluit om nie die aanbevelings in wetgewing vas te lê nie.89)

an

hierdie toedrag vaI1 sake 9P te klaar .i s bes luit om alle bestaande regul a=

si.este hersiene~

te vervangdeur

die sg. He~siene' Kode· van 1861.90)

. hierdie Kode is verskeie belangrike beg inse Is

t .o.v.,

In·

die Engelse onderwys

vervat, waarvan die "Payment-by-Results""-stelsel egter die meeste kritiek
uitgelok het.91)
Volgens hierdie stelsel sou toekomstige toelaes aan skole

87.

88.
89.

90.

91.

Reisner, op. ci t., p , 254.
Vgl. ook Cruickshank, op. c i t . , p. 10
en Curtis, op. cit., p. 249.
Lg. verwys ook na die nagenoeg
R156,OOO,OOO uitgawes wat die Krimoorlog meegebring het en dat 'n sterk
gevoel ten gunste van die vennindering van sulke staatstoelaes toege=
neem het.
Adamson, op. cit., p.303.
Vgl. ook Balfour, op. cit., pp. 13-14
en Baron, op. ci t. , p. 49.
Vgl. Cubberley, op. cit., pp. 532-534 vir 'n volledige bespreking
oor die aanbevelings van die New-Castle Onderwyskonmi ssie . Vgl. ook
Leese, op. cit., p. 78 e.v ..
Cruickshank, op. c it . , p. 11.
Ook Reisner, op. cit., p. 261.
Curtis, op. ei t., p. 257.
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vasgestel word op grond van die bywoning van leerlinge aan 'n skool.

Die

.uitbetaling van sodanige toe laes sou egter verder ui tslui tl ik onderhewig
wees aan die eksamenuitslag van elke individuele leerling in lees, skryf en
reken.92)
Hierdie stelsel het verder meegebring dat die betaling van toe=
laes nie langer aan die onderwysers self geskied het nie, maar aan die admi=
nistrateurs van skole.93)

Die stelsel van betaling-volgens-resultate

is

ook in die Skotse onderwys ingevoer en individuele inspeksie het hierop ge=
volg.

Die onderwysers as 'n amptenaar van die staat het hiermee dus sy be=

slag gekry ..
Hierdie stelsel het beslis nadelig ingewerk op die struktuur en ontwikkeling
van die Engelse onderwys , want in die eerste plek was die skole nou groten=
deels i.nges te Lop die 'Iewer ing van goeie resul tate vir die verkryging van
die grootste toelae, terwyl die ware opvoedingstaak en die belangrike. werk
.deur die inspekteurs' verrig, daaronder gely

het. 94)

Die stelsel was ver=

der daarop bereken om die staatstoelaes soveel moontlik in te kort en sOdoen=
de 'n besnoeiing van die finansies te bewerkstellig.95)
Die verdeling van leerlinge in standerds was "n verdere uitvloei~el van hie~= .
.'die stelsel, aanges Ien leerlinge in die toekoms deur die inspekteurs in die
drie genoemde vakke getoets moes word.

'n Verdeling van leerlinge in onder=

skeie klasse was dus ~odig om die stelsel van inspeksie te vergemaklik.96)

92.
93.
.94.
95 .
96.

Balfour, op. eit., p.15.
Vgl. ook Adamson, op. eit., p.308
i.s. die voorwaardes vir toekenning van toelaes vu elke leerling.
Balfour, op. eit., p. 15 .
Leese, op. eit., p. 87 e.v. gee 'n volledige bespre~ing van die stel=
sel en die gevolge daarvan op die onderwys ..
Balfour, op. eit., p. 16.
Curtis, op. eit., p. 260.
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4.

DIE VESTIGING VAN 'N NA..SICNALEONDERWYSSTELSEL.

Die Hersiene Kode van 1861 het nie die venvagte resultate op ondenvysgebied
Inteendeel, van alle kante

gelewer wat die regering voor oë gehad het nie.

moes die regering kritiek verduur en veral ondenvysmanne het sterk te velde
getrek teen Robert Lowe en sy betaling-volgens-resultate-stelsel.97)
Weens hierdie hernude druk om verandering en verbetering op ondenvysgebied,
was die regering verplig om nogeens 'n kommissie van ondersoek na onderwys=
toestande, nl. die Forster-Kommissie,
die nuwe vise-president

te benoem.

van die Onderwysdepartement

Onder voorsitterskap van
is 'n memorandum aan die

regering voorgelê, wat op die Ondenvyswet van 1870 uitgeloop het.98)
In die loop van die volgende 29 jaar is in beide Engeland en Skotland ver=
skeie onderwyskommissies

aangestel en wette uitgevaardig wat uiteindelik die

grondslag sou lê vir 'n Nasionale onderwysstelsel

4.1

in hierdie lande.

Sentrale beheer oor die onderwys.

4 • 1 • 1 Enge Zand.

Met die stigting van 'n ondenvysdepartement

in 1856 is die eerste stap geneem

om onderwyssake onder sentrale beheer te plaas.

Soos reeds aangedui, is

verskeie nuwe onderwyswette op die wetboek geplaas, terwyl die praktiese
uitvoering daarvan aan die onderwysdepartement

opgedra is.

Tot en met die

aanname van die Engelse "Elementary Education Act" van 1870 was daar egter
\veinig sprake van 'n gekoordineerde

stelsel van elementêre onderwys in Enge=

land.

97.
98.

Vgl. Leese, op. cit., p. 119.
Ook Balfour, op. c it. , p. 17 en
Cubberley, op. c it., p. 533.
Balfour, op. CLt.,
p. 19 e.v .. Vgl. ook Adamson, op. c it.,
pp. 309-312.
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Die ~armame van hierdie onderwyswet het daartoe gelei dat die sentrale rege::::
ring veel groter kontrole oor elementêre onderwys begin uitoefen het.
hierdie wet is 'n nuwe era in die Engelse onderwys ingelui:

Met

die einde van 'n

periode van staatstoesig en die begin van 'n nuwe periode van volle staats::::
deelname aan onderwys.
Dit waS nou voortaan die uitsluitlike taak van ~ie Onderwysdepartement

om

nuwe skole te stig waar dit nodig geag is,99) skoolrade saam te stel en hier::::
.
100)
die gekose skoolrade.se bywette goed te keur of af te wys.
Die Onder::::
wysdepartement

sou ook in die toekoms alle skoolgelde vir die sg. "Board

Schools", wat na 1871 ontstaan het, vasstel.

Indien die Departement van

mening was dat 'n skoolraad sy plig versuim, het dit die reg gehad om 'n nu::::
",'

we

Die staat se aan=

skoolraad saam te stel deur self lede te nomineer.

drang tot volle deelname aan die onderwys is verder weerspieël deur die feit
dat. die stigting vanskole

deur kerkleiers nie verder toegelaat sou word in::::

dien nie oorleg gepleeg is met die Onderwysdepar-tement

self nie.

Daar moes

dus aan die vereistes van die Departement voldoe~·wcird.101)

4 • 1 • 2 SkoHand

.

Daar is reeds aangetoon dat Skotland·die Engelse op onderwysgebied ver voor::::
uit was.

Reeds vanaf sy vroegste ontwikkelingsgang

het Skotland pogings

.aangewend om 'n georganiseerde skool- en onderwysstelsel

daar te stel.102)

Tog was dit eers twee jaar na die Engelse Onderwyswet van 1870 dat 'n sentra::::

99.
100.

101.

102.

Balfour.

op. ei t., p. 19.

Curtis, op. cit., p. 279, wys egter daarop dat baie van hierdie
skoolrade nie gebruik gemaak het van die magte wat deur hierdie Wet
aan hulle verleen is nie.
~·h.lrphy, op. c i t . , p. 62 verklaar dat alhoewel baie geestelikes le=
de van die skoolrade geword het, hulle aansprake feitlik geen gewig
meer gedra het nie.
Nacki.ntosch , op. eit., p. 18 e.v. vir 'n volledige uiteensetting
van die Skotse onderwysontwi kkel.i.ng..
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le onderwysliggaam,

Jie Skotse Onderwysdepartement,

met die aanname van die

Skotse "Education Act" van 1872 gestig is om die onderwys op sentrale vlak
te koordineer en te beheer.103)
Die Skotse Onderwysdepartement

het ook onder 'n !!Corrnnitteeof the Privy Council"

gestaan, soos met die Engelse onderwysdepartement

die geval was.

is aanvanklik eers 'n tydelike Raad van Onderwys aangestelom
werking te ste l .

Daarna het die Skotse Onderwysdepartement

Tot 1878

die 'vet in
sy funksies

oorgeneem. 104)
In die Skotse Wet van 1872 was soveel wetgewende gesag beliggaam dat daar in
die volgende 35 jaar 'n geweldige uitbreidingsveld

blootgelê is waarmee op=

.

voedkundiges

rekening moes hou.

komstig dus grootmagte
we na vermeerderde

Die OnderwYsdepartement

'.

.

het dienooreen= .

ontvang en het 'n belangrike rol gespeel in ·sy stre=

stáatsbeheer en toesig oor die onderwys.

1886 het die·Onderwysdepartement

Veral vanaf

sy gesag oor die openbare skole verder uit::

gebrei en vir die eerste keer sy beheer oor sekondêre onderwys en onderwys=
.opleiding bekragtig.
Dit waS dus in hoofsaak die taak van die Onderwysdepartement

om uitvoering

te gee aan die bepalings van die 1872-Wet met die nodige uitbreidings van
onderwysge.l.eenthede en d ie aanbeveling van nuwe metodes om die stelsel so
effektief moontlik te maak. 105)
Daarbenewens het die Departement standaarde neergelê vir die oprigting van
nuwe skole.

Hy moes ook sorg dra dat die onderwysonderrig

van die bestaan=

Gibson, oE· cito ~ p. 100.
Vgl. ook Kerr, A.J .C.,
land, p. 27.
104. Hunter, oE· ei t. , p. 19.
105. Mackintosch,
oE· eit. , p. 84.

Schools of Scot=

103.
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de skole in ooreensterruninggebring word met die nuwe regeringsbeleid.

In=

dien skole in gebreke sou bly om uitvoering te gee aan hierdie vereistes,
kon die Departement die toelaes staak.

In opdrag van die Departement moes

inspekteurs nie alleenlik klasinspeksie doen nie, maar ook toesig hou en ver=
slag lewer oor die toestand en instandhouding van geboue en toerusting.

Ook

die finansiële aangeleenthede van die skoolrade is noukeurig deur die Depar=
tement ondersoek om sorg te dra dat sy administratiewe aanbevelings behoor=
lik uitgevoer word.106)

Die Departement was dus die toesighouer oor die

skole en het ook die onderrig gekontroleer en gestandaardiseer.
4.2

'4.2.1

Plaaslike beheer oor die onderwys .

Stigtingvan

skoolrade

in Engeland.

Een van die belangrikste uitvloeisels van ~ie 1870-Onderwyswet was die stig=
. ' van s k00 1ra'd'e..
. 107)
t mg

. On derwys depart.ement :het magt i.g
.' ing ontvang om '
DIe

: skoolrade te stig waar onvoldoende onderwysfasiliteite
stedelike gebiede was dle stadsrade verantwoordelikvir

bestaan het.

In,

die stigting van

skoolrade~08) terwyl ~p dorpe en in kiesafdelings die stemgeregtigde belas=
tingbetalers die skoolrade verkies het.109)
Hierdie skoolrade het sekere magte ontvang.

Hulle kon self skole stig en

.in stand hou deur die heffing van plaaslike belastings.110)
skoolraad ook vry gestaan om oor die tipe godsdiensonderrig

Dit het elke
te besluit,

106. Ibid., pp. 84-85.
107. Murphy, op. cit., p. 65 e.v .. Crui.ckshank, op. cit., p, 38 e.v.;
Reisner, op. cit., p. 130 en Kandel, o~. cit., pp. 288-289 wys al=
mal egter daarop dat skoolrade reeds in 1 25 in Duitsland gestig is.
Die gedagte van skoolrade in Engeland is dus waarskynlik aan die Duit=
se stelselontleen.
108. Curtis, op. cit., p.277.
109. Balfour, op. cit., p. 19.
11O. Cruickshank, op. eit " p. 41.
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maar met die voorbehoud dat die gewetensklousule in 'elke skool van toepas=
sing moes wees.

Hulle kon ook met die goedkeuring van die Onderwysdepar te=

ment bywette uitvaardig vir verpligte skoolbesoek tussen 5 en 13 jaar en
selfs 'n boete van sac aan ouers oplê vir a:f\
....
esigheid van hul kinders sonder
, re d es. 111)
wettlge
Die doelstelling van die regering met die stigting van skoolrade \'lasvoor
die hand liggend:

die verskaffing van elementêre onden\ys aan alle leerlinge.

Hierdie stigting van skoolrade het egter direk daartoe gelei dat 'n tweele=
dige elementêre onderwysstelsel in Engeland ontstaan het, want die sektarie=
se vrywilllge privaatskoie het steeds bly voortbestaan tesame met die niei staat. 112)
sek'tar rese raa d'skó.l
0 e van d le

D'r t h et nogeens tothd emu

' te
e tW1S

,en wedywering tussen die'sektariese skole en die sta~t gelei.113)
Skoolrade het egter nooitwerklik

inslag in Engeland gevind nie en het in:

'n groot mate nie aartdie doel waarvoor hulle, aanvanklik gestig is; beant=
, 114)'
woord nle. . ,.Daar was in die eerste plek heeltemal te veel skoolrade ,
(2,568 in 1902) wat 'n behoorlike administrasie en kontrole uiters moeilik
gemaak het.

,

Gepaard hiermee was die absolute onkunde van baie skoolraads=
"
115)
lede i.s. onderwysaangeleenthede.
Die hele skoolraadstelsel soos dit
in Engeland sy ontstaan gehad het, was, 'n tiDiese kenmerk van die Engelse

111. Curtis,
112. Kandel,

op. eit., p , 277.
op. cit., p.360.

113. ~1urphy, op. cit., p , 66.
Cruickshank,' op. cit., pp. 40-41.
Die Ondenvyswet van 1876 het juis ten doel gehad om hierdie ongeson=
de wedywering t.O.V. die oprigting en instandhouding van skole uit te
skakel.
Vgl. Balfour, o~. eit., p. 24.
Eers met die Balfour-On erwyswe t van 1902 is gedeeltelik daarin ge=
slaag om hierdie tweedrag en wedywering by te lê deur skole onder he=
heer van munis ipale I iggame te plaas. 'Vgl. Adamson , op. eit ., pp.
347-348.
114. Cubberley,

op. cit., p. 539.

115. Balfour, op. cit., p . 24 wys daarop dat daar vanuit die groter
skoolrade tog wel manne na vore getree het wat 'n belangrike bydrae
tot die onderwys in die geheel gelewer het.
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staatskoolstelsel,

nl. dat dit 'n gedesentraliseerde

stelsel was waarin ver=

skeie magte in die hande van plaaslike liggame gedelegeer is.

Di t is verder

ook duidelik dat die Calvinistiese beginsel van ouermedeseggenskap
van die verbondsouer se verantwoordelikheid

ter wille

teenoor die opvoeding van sy kind

nie in hierdie stelsel vervat is nie.

4.2.2

Stigting

van skoolrcide

in Skot~and .

Kragtens die Skotse Wet van 1872 is die plaaslike onderwysbestuur ook in die
.
.
...
116)
hande van skoolrade met omvangryke magte en pligte geplaas.
Die land
is in skooldistrikteingedeel

en in elke distrik is 'n plaaslik gekose skool=

raad van 5 - 15 lede verkies.
wing vasgelê is,

1S

Alle bestaande skole.wat deur vorige wetge=

onder beheer van die skootrade geplaas en die gesag van

die kerk oor hierdie
skole is opgehef. 117}
.
.

.

,

.

Alle skol. e , hetsy burghsko Ie,
.

.

akademiese skole, hoërskole
of Grammar skole is onder
.
.
.. heheer van die skool=
.
rade geplaas, alhoewel hierdie skole voorheen onder beheer van die Kerk en
. d

.

.an er pr ivaat

...
.
h· 118)
mst.ans res gestaan et. .

Staatsbeheer oor die onderwys

kom in hierdie wet dus baie sterker na'vore as wat die geval in Engeland was.
Die eerste taak van di.e skoolrade was om die onderwysbehoeftes
skeie distrikte vas te stel.

in die onder=

Hulle het die reg tot heffing van plaaslike

belastings. en die verkryging van lenings vir die instandhouding en oprigting
Van

119)

nuwe geboue gehad.·

Hulle moes verder sorg vir voldoende skoolbe=

soek en moes leerkragte aanstel en besoldig.120)

116. Gibson,
p. 27.
117.. Curtis,

oE· cito , p. 99;

Kerr, A.J .C.,

In ooreenstenuning met die

Schools of Scotland,

cit. , p. 559.
118. Die wet het bepaal dat indien die Kerk en hierdie privaat instansies
nie bereid was om die beheer van die skole aan die skoolrade oor te
dra nie, hulle self die instandhouding en finansiering daarvan moes
onderneem.
Vgl. Ibid., p. 559.

OE·

119. Mackintosh,
120. Kerr, A.J.C.,

oE. cit.,

p.84.

Vgl. ook Gibson,

Schools of Scotland,

p.

op. cit.,

p.99.

27.
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gewet"ensklousule soos deur die regering hepaal, kon skoolrade self oor die
soort godsdiensonderwys

in skole besluit.121)

lik vir die besteding van die parlementêre
partement aan hulle bewillig is.122)

Hulle was ook verant\Voorde=

toelaes \Vat deur die Onden\rysde=

In teenstelling met·die Engelse ondenvysstelsel

het die Skotse stelsel \Vel

vir beide elementêre en sekondêre ondenvys voorsiening
dêre onderwys nooitwerklik
moet waarskynlik

tot sy reg gekom het nie.

gemaak, alhoelvel sekon=
Die rede hiervoor

gesoek word in die feit dat die skoolrade alleen verantwoor=

delik was vir die bevordering van sekondêre onderWys en die heheer van hier=
. . 123)
die skole na eie goeddunke. ... Sekondêre skole het ook geen staatstoelaes
ontvang nie, wat in baie gevalle 'nfinansiële

sukkelbestaan

skole tot gevolg gehad. het.

het sekondêre onderwys dus

Van owerheidsweë

nie veel aandag ontvang nie, soos Curtis tereg opmerkt

"nie

van hierdie

consequence

was that secondary education was left in a state of utter chaos.,,124)
Nieteenstaande

hierdie. tekortkominge het verdere Skotse ondenvyswetgewing

steeds gepoog om die onqerw)rs van Skotland op 'n Vaste demokratiese
slág te plaas.

In hierdie verband verklaar Gibson:

popular control was not difficult of assimilation,

.

grond=

"The new idea of

for the democratic form

of government was well developed in Scotland, extending even into the church
courts. ,,125)

121.

Balfour, oE· cit. , p. 1"28.
122. Oirtis , oE· c it. , p. 559.
123 .. Balfour, oE. cit., pp . 214-215.
.124. Curtis. OE· cit. , p. 561.
125. Gibson, OE· eit. , p. 99.
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5;

GODSDIENSONDER'.\rySIN STA-\TSKOLE,

5.1

Die godsdiensvraagstuk.

Die zodsd ienswrvwing binne kerkgeledere enersyds en die voortdurende onmin
tussen staat en Kerk oor .onderwysaangel
ook 'n invloed op die godsdiensondenvys

eerrthede andersyds, moes noodwend i g
in die Engelse skoolstelsel uitoefen

en wel in so 'n mate dat daar gedurende die l Pde eeu al Ierweë van die soge=
. 126)
naamd e go d sd·rensvraags tuk gepraat IS.

00,k oor d'le "lyse waarop god s=

diensonderrig in skole moes geskied, was daar derhalwe wyd ui teenlopende me=
ningsverskille.

Alhoewel die aanspraak van die Anglikaanse staatskerk oor

die beheer van die onderwys
een van die vernaamste redes vir die voortduren=
.
.

dekonflik

tussen Kerk en staat was, 1.27)moet hierdieaanspraak

van die Kerk

egter nie as die enigste struikelhlok in die weg van staatsteun aan die on=
derwys beskou word nie, \Vant die godsdiensvraags:tuk het grootliks tot die
.'.
voortgesette onenigheid bygedra.
Aan die begin van die 19de eeu kan die kern van hierdie vraagstuk as volg
.saamgevat word:

Die staat het we l toestemming verleen vir die opr igting van

aparte skole vir die verskillende godsdiensgroepe, maar die getal leerlinp,e
in sorrrrnige
distrikte.het die stigting van slegs een skool geregverdig.

Dit was veral die geval in plattelandse gehiede Haar die Anglikaanse Kerk
sterk in die meerderheid was en waar dikwels slegs enkele kinders van ander
.
.'
128)
kerkgenootskappe sulke skole bygewoon het.
Daar kon dus uiteraard nie
voorsiening vir godsdiensonderrig van die verskillende'sektes

in sulke skole

gemaak word nie.

126.
127.

Barnard, H.C., A Short His tory of English F.cluca
tion, n..~ 2 .
Adamson, op. cit., p. 250 omskryf die godsdiensvraagstuk as volg:
"The compatibility of a common religious instruction "li th freedom of
the individual conscience."

128.

Curtis, S.J. en Boul twood , M.E.A.,
lish Education since 1800, p. 56.

An Introductory I!istory of Eng=
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1.-

_

'n Oplossing sou wees om sekulêre onderrig van godsdiensonderrig
terwyllg.,

te skei"

indien nodig, afsonderlik aan kinders van die onderskeie sektes

onderrig kon \vord.129)

Sommige Nonconformiste

het hierdie gedagte sterk

gesteun, want hierin het hulle 'n geleentheid gesien om staatshulp te ont=
vang sonder om erkenning te verleen aan staatshepalings

t.o.v. godsdienson=

derrig.
Die Rooms-Katolieke

geestelikes wat uit die aard van die saak die stigting

van eie skole voorgestaan het, was egter ophierdie
die ooreenkoms te aanvaar.

tydstip here id om hier=

Die Anglikane en meerderheid Wesliane was egter

nie te vind vir 'n skeiding van sekulêre en godsdiensonderrig
gens hulle sienswyse moes al Ie werksaamhede

nie, want vol';:

in die skool "n. godsdienstige

.
gees
ad.ern.130)

.Oor die gedagte van godsdiensonderrig

aan alle gelowe as 'n integrale deel

van die skooldag , was daar ewe eens geen eenstemmigheid nie. ' Verskeie sek=
tes was van mening dat rlie-sektariese godsdiensonderrig
h'd
el

.

. 131)
sou. I el.

Selfs die gedagte van 'n korrtbinasievan nie-$ektariese
.
dié verskillende

gewees het vir dle godsdiensvraagstuk

130.
. 131.
132.

godsdiensonderrig

vir

godsdiensgroepe met sektariese onderrig aan elke groep op

.
db' eYre di19 nIe.
. 132)
an d er. tye, k on nIeman

129 .

tot godsdiensloos=

Daar skyn dus geen oplossing te

nie;

Murphy, op. c it., p. 14..
Cruickshank,
op. cit., p , 9 e.v ..
Murphy, op. c it ., p ..14.
Smith, IV.O.Lester, op. cit.,

p. 35;

Curtis,

op. cit.,

p. 279.
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6;

VERSKAFFING VAN GRATIS ONDER1','YS.

6.1

Voorsiening van gratis ondenys

in Engeland.

Die vordering wat Engeland op onderwysgebied gemaak het, ook ten opsigte van
die verskaffing van gratis ondenvys, ,vas uitsluitlik te danke aan die bemoei=
ing van die verskillende godsdienstige groepe en veral private instansies.
Die arbeidersklasse moes hulle kinders na liefdadigheidskole stuur,133) ter=
wyl die welgesteldes se kinders na die hegunstigde skole, die private klein=
kinderskole en die "puhlic schools,,134) gestuur is waar die ouers in die ver=
moë was om die aans Ienlike bedrae aan skoolgelde te hetaal.
.l\1etdie uitbreiding van die liefdadigheidskole , veral gedurende die 18de eeu,
i~ veel meer gedoen om gratis onderwys aan behoeft ige leerlinge te verskaf,
..

.

alhoewel hierdie ondenvys slegs nog maar In klein persentasie van die he=
. hoeftige arbeidersklasse se kinders hereik het.

Hierdie skole was nogtans ...
.

.

135)

van In redelik konstante inkomste verseker weens die hydraes.van kuratore, .'
wat dikwels uit gemeentelede bestaan het.

uii hierdie inkomste kon onder=

wysers aangestel word wat verantwoordelik was vir die onderrig van In vasge=
stelde aantal leerlinge soos deur die kuratore bepaal.136)
Wat sekondêre ondenvysvoorsiening betref, was die sogenaamde kosskoolstelsel

133.
p. 181 e.v.

land,
le

behoeftiges.
Die liefdadigheidskole vir elementêre onderwys is eerste in 1698
deur die "Society for Promoting Christian Knowledge" in die lewe ge=
roep. Vgl. Barnard, op. cit., p , S.
134. Wilson, J.D., The Schools of England, p. 31.
135 . Barnard, op . ei t., P . S.
136. Lawson en Silwer, op. cit., p. 182.
Benewens die liefdadIgheidskole het die volgende privaatondersteun=
de inrigtings vir elementêre onderwys aan behoeftige leerlinge hestaan:
Dameskole, Sondagskole, kleinkinde~skole, Industriële skole, Monitor=
skole en private godsdiensskole . Vgl. Reisner, op. c i t , , pp. 236239; Barnard, op. cit., pp. 2-13; Adamson, op. Clt., n. 231 e.v ..
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algemeen in swang.·
aantal behoeftige

Hi.erdi.e skole het gratis onderwys aan 'n vasgestelde

leerlinge verskaf.

Dagskoliere

is egter ook in hierdie

skole ·toegelaat met die gevolg dat hierdie skole die oorspronklike
skole gebly het, terwyl die "public-schools",

"grarrunar"-

wat deur die betalende leer=

linge bygewoon is, mettertyd uit die "grarrunar"-skole ontwikkel het.137)
Hierdeur het die "public-schools"

inderdaad 'n ondemokratiese

kry, want hulle het in eksklusiewe onafhanklike
.
.
t
geen saatsInmenIng

karakter ver=

inrigtings ontwikkel waar

d nIe.
• 138)
ged uId IS

Afgesien van die onderskeie pogings deur private organisasies om goedkoop
onderwys te verskaf, moet die monitorstelsel as van die goedkoopste en do~l=
· .
. ..
139)
treffendste beskou word.
Die stelsel het meegebrIng dat baie Ieer Linge .
.
. 140)
deur bemiddeling van Lancas ter gratis onderwys ontvang het.
.
J'vétd ie stigting. van die "'Nat.ional. Society for Promoting the Education of
the Poor" in 1811 en die "British and Foreign SchoQi Society" in 1813 is die
·

'.

.

.

·eerste daadwerklike. pogings aangewend om goedkoop. onderwys aan behoeftige ..
.leerlinge te verskaf.

Veral laasgenoemde vereniging het daarin geslaag om

die skoolgelde tot die minimt.nnte.beperk.141)
Met die .hulptoelae wat die regering vanaf 1833 vir elementêre onderwys be=
skikbaar gestel het, is 'n verdere stap gevorder in 'n poging om groter
staatsteun vir goedkoop elementêre onderwys te verkry.
egter dat sulke staatsondersteunde

skole hewys moes kon Iewer dat hulle

ook plaaslike bydraes ingevorder het .142)

.137. Vaughan en Archer,

op. Cit.,

Die voorwaarde was

Deur middel van gereelde i.nsnek=

p.47.

Vgl. Curtis, op. c i t . , pp. 44-48 vir 'n bespreking van die "Grammarskole" en pp. 126-131 oor die "puhlic-sChools".
Vergelyk verder
Lawson en Silwer, op. cit., pp. 195 e .v..
139. ~.fLlrphy, op. cit., p. tn.
140. Adamson, op. cit., p , 245.

-138.

141. Vaughan en Archer, op. cit., p , 38.
142. Curtis en Bou ltwcod , op. c i t . , p. 56.
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. sies he t die sentrale owerheid toegesien dat daar geen wanbesteding van
hierdie toelaes geskied het nie.143)
Die Newcastle-onderwyskommissie
dere aanbevelings vir
rnaak.144)

wat in 1861 verslag uitgehring het, het ver=

die verskaffing van goedkoop elementêre onderwys ge=

Daar is aanbeveel dat hulptoelaes aan skole in die vervolg op

tweeërlei wyse toegeken moes word, nl. op In grondslag van sekere algemene
.kriteria en tweedens op In grondslag van individuele eksaminering van elke
. 1eer 1lng .145)
°

.Die Hersiene Kode wat die oorspronklike aanbevelings van die Newcast Ie-onder=
wyskominissie vervang het, het egter op In meer. kominersiële as In opvoedkun=
d'ige grondslag berus..

Gevolglik is daar met die Onderwyswet van 1870 ge= .

poog om die kritiek uitdie

weg te probeer ruim... D'ie 'skool rade kon voortaan

plaaslike belastirigs hef, waar die skoolfonds, bestaande uit regeringstoe=
laes en skoolgelde, ontoereikend was.

Di t het meegehring dat die skoolgel=

de van. beh~éftige leerlinge uit hierdie be last ings gedek is .146)
Eers met die 1876-Ondérwyswet is vir die eerste keer riglyne neergelê wat
die beginsel van gratis onderwys onderstreep het ,

Di~ wet het bepaal dat

ouers wat nie in staat was·om die gewone skoolfooie aari In openbare skool te
betaal nie, aansoek kon doen vir die betaling van hierdie fooie deurdie

ku=

rator van die distrik waarin die skool geleë was.147)
Weens die opkoms van.demokrasie gedurende hierdie tydvak, het nuwe denkrig=
tings t.o.v. gelyke ondenvysgeleenthede
vore getree.

143.
144.
145.
146.
147.

vir almal ~a 1876 steeds sterker na

Hierdie nuwe idees het die beweging om gratis onden.rys krag=

lIJilson, op. c it., p. 13.
Barnard, op. cit., p. 127.
Lawson en Silwer, op. cit., p. 288.
Cruickshank, OD. cit., p.42.
Curtis,
Reisner, op. cit., p. 279.

op. c i.t . , p.276.
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tig bevorder sodat die "Free Schooling Elementary Education Act" in 1891'
aangeneem is waardeur gratis onderwys hinne die bereik van alle kinders ge=
. 148)
P 1aas 1S.

6.2

Voorsiening van gratis onderwys in Skotland.

In teenstelling met Engeland waar standverskille

gróotliks die gehalte en

hoeveelheid onderwys bepaal het, was in Skotland 'n sterk demokratiese

tra=

disie te bespeur wat meegebring het dat alle kinders geregtig was op gelyke
onderwysgeleenthede.149)

Reeds lank voor die b~essie van gratis onde~~s

in Engeland onder die soeklig geplaas is, hetSkotland

reeds pogings aange=·

wend vir die verskaffing van gratis onderwys aan behoeftige leerlinge,

In

1560 hét John Knox in sy "First Book of Di.sc.ip.l ine" .bepaal. dat die skoolgel=
.de van behoeftige

leerlinge deur die Kerk betaakmoes

. Op gron d.van armoe
. ·de gewe rer
. rue.. . 150)

IS

word.

Geen leerling

In die 1696-Wet is ook weer voor=

siening gemaak vir gratis onderwys aan behoeftige leerlinge deurdat die ge=
meente die skoolgelde moes betaal.151)
Ook ten opsigte van gratis onderwys aan almal, het Skotland twee jaar voor
.

..

Engeland tot hierdie stap oorgegaan deur in 1889 fondse beskikbaar te stel
vir die verskaffing van gratis onderwys aan alle leerlinge tot st. 3.152)
Teen 1893 was onderwys gratis aan alle leerlinge. tussen drie en vyftien
.
153)
Jaar.

.148. Adamson,
Barnard,
149. Curtis,
150. Ibid. ;
151. Murphy,
1S2. Balfour,
153. Curtis,
Hunter,

02· ei t. , p. 336.
02· ei t. , p. 199.
02· eit. , p ..513.
p. 522.
oE· ei t. , p. 11. Vgl. Du Preez van Wyk,
02· ei t. , p. 143.
02· ei t. , p. 562.
02· ei t. , p. 22.

oE· ci t . , p. 22.
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7,. '

INVOERING VAN. VERPLIGTE

SKOQLBESOEK.

7.1

Verpligte onderwys in Engeland.

Alhoewel verpligte skoolbesoek eers in die Dveede helfte van die 19de eeu in
Engeland sy beslag gekry het, is enkele pogings voor hierdie tyd aangewend
om dan ten minste die noodsaaklikheid van verpligte onderwys te beklemtoon
indien wetgewing dan nog nie daarvoor voorsieriing gemaak het nie.

Dit is

begryplik waarom skoolbesoek so laat in die Engelse.onderwysontwikkeling
.

.

ver=

.

p1igtend gemaak is, want dit was eers in die loop van die 19de eeu dat daar
'n werklike belangstelling in die onderwys as geheel te bespeur was .154)'

In 1791 het Thomas Paine in sy "Rights of Man" reeds aangedring op verpligte
skoolbesoek vir kinder~ Onder veertien jaar. 155)

Met die aanname van die

Fabriekswet van 1833 is die eerste stap deur wetgewing geneem om te verseker
.d
.'
, 'd
'..d
.'
,156) ,
d
k ind erarbe i ers vërpl rg was om twee uur per ag on ierr rg te ontvang.
',at
,
.'

'.

,

'n Stelsel van staatsii1speksie is ingestelom
. .
' ' , ' 157)
,lmgs streng nagekom word.
"

Met betrekking totskoolbywoning
. d d at h'Ierd'le aange 1eent h"d
b eVln
el

te verseker dat hierdie hepa=
'

het die Newcastle-onderwyskommissie
nog b"ale on b evre d'1gen d' IS.158)

in 1861
D'le k om=

missie het egter op hierdie stadium nie vernligte skooihesoek vir alle kin=
ders aanbeveel nie, omdat daar nog te veel politieke, sosiale en godsdiens=

154.

Die rede vir hierdie oplewing moet toegeskryf word aan verskeie fakto=
re waarvan die politieke radikalisme aan die einde van die 18de eeu,
die invloed van filantropisme op die onderwys, die utilitarianisme en
die veranderinge binne die gemeenskapslewe self, as die helangrikste
beskou kan word.
Vgl. Lawson en Silwer, op. ei t., p , 288 e.v ..
155. Barnard, op. ei t. , p. 54.
156. Vaughan en Archer, op. ei t. , p. 40.
157. Reisner, op. cito , p. 246.
158. Curtis en Boultwood, op. ei t. , p. 69.
Reisner, op. ei t. , pp;259-260.
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tige struikelblokke

in die weg was.159)

Tussen die jare 1870 en 1880 het die Onderwysdepartement

verskeie pogings

aangewend om nie alleenlik elementêre onderwys verder uitte
om veral gereelde skoolbywoning aan te moedig.

hou nie, maar

Hierdie pogings het daar=

toe gelei dat daar 'n aansienlike toename in die aantal kinders ho die ouder=
dam van 13 jaar was wat skole bygewoon het.160)
Die 1870-Onderwyswet

het steeds nie skoolbywoning verpligtend gemaak nie,161)

maar het aan skoolrade magtiging verleen om met goedkeuring van die Onderwys=
departement, bywette uit te vaardig om ouers te verplig om hulle kinders tus=
sen dile. oud erdS··
onune van

..
vtoerte
Jaar en 13 Jaar
skool
00
toe
te stuur. 162)

is.toenemende erkenning aan die noodsaaklikheid

N·a 1870

van elementêre onderwys ver=

leen en daarom het die opvatting dat verpligte onderwys 'n noodsaaklikheid
geword het, steeds groter ingang gevind.

Die Elementêre Onderwyswet van

1876 was dus 'n direkte uitvloeisel van hierdie beskouinge.

Kragtens hier=

die wet is ouers verplig ·om toe te sien dat hulle kinders tussen 5 jaar en
.
..
163)
.14 jaar onderwys ontvang. .
Met die 1880-Elementêre Onderwyswet is verdere maatreëls getref om verpligte
skoolbesoek strenger toe te pas.

Skoolrade en·skoolbesoekkomitees is ook
..
164)
verplig om regulasies betreffende gereelde skoolbesoek op te stel.
Skoolbesoek is nou verpligtend gemaak vir alle kinders tussen die ouderdom=
me 5 jaar en 10 jaar. 165)

Verder kon geen kind tussen 10 j aar en 13 jaar

159.
160.
161.

Barnard, oE. cit., p. 128.
Curtis, oE. eit., p. 174.
Reisner, oE' cit., p. 277.
162 .. Curtis en Boultwood, oE· cito , p. 76.
Lawson en Silwer, oE' c it. , p. 315.
163. Barnard, oE. cit., p. 198.
Ward, oE. cit., p. 75.
164. Reisner, oE· c i.t., p. 279.
165, Barnard, oE· c it , , p. 198.
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die skool verlaat en in diens geneem word, tensy hy in besit van 'n sertifi=
kaat was wat k on aan dUI. d. at 'n se k ere
Die aangeleentheid van
bekragtig.

pel.I

. rue
. . 166)
van ondb'
erwys ..ere i k IS

verpligte skoolbesoek is met hierdie wet dus finaal

Die skoolverlatingsouderdom

is verder in 1893 tot elf jaar

verhoog en in 1899 tot twaalf jaar .167)
7.2

Verpligte. ondenvys in Skotland.

Ondat Skotland reeds baie vroeg die noodsaaklikheid

van voldoende onderovs

besef het, is dit begryplik dat die Skotse onderwysstelsel lank voor Enge=
land voorsiening vir verpligte onderwys gemaak het.

Reeds so vroeg as 1496

is 'n wet aangeneem waarvolgens baronne en grondeienaars verplig was om hul
.oudste .seuns en erfgename op 8-jarige of 9-jarige ouderdom na 'n skool te
stuur om onderrig in Latyn te ontvang .168)

Dit was die eerste poging tot

verpligte skoolbesoek in enige Europese land.169)

Met die Skotse Onderwys=

wet van 1872 is.bepaal dat alle kinders onder dertien jaar 'n skool moes by=
.

.

woon.

Ouers wat hierdie bepaling verontagsaam het, het hulle blootgestel
..
170)
aan vervolgl,ng.

8;

SAMEVATTING.

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat die Engelse onderwys=
stelsel gekenmerk is deur 'n langsame ontwikkelingsgang,
matige beplanning van onderwysaangeleenthede

terwyl 'n stelsel=

nie deurgaans te bespeur is nie.

Inteendeel, eers teen die tweede helfte van die 19de eeu het die reorganisa=

166. Reisner, op. ei t. , p. 279
167. Curtis, 012. c it . , p. 283.
168. Kerr, J. , ocottish Education, p. 3', p. 19.
. 169. Curtis, 012· ei t. , p. 517.
Vgl. ook Lawson en Silwer,
p. 322.
170. Curtis,

012. cit.,

oE· ei t , ,

pp. 559-560.
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sie van die onden.,rysbegin vom

aanneem en is onden.,rysvoorsiening nie meer

as die alleenreg van die aristokrasie

heskou nie.

Van besondere belang vir hierdie ondersoek
onden.,rysop 'n suiwerder demokratiese
Calvinistiese

is egter die feit dat die Skotse

grondslag berus het en 'n veel sterker

inslag geopenbaar het as wat in Engeland die geval was.

AI=

hoewel daar tussen die Britse en Skotse onden.,rysstelsel 'n gedurige wissel=
werking

te bespeur is, was daar, in teenstelling met Engeland,

egter veral

drie belangrike beginsels wat reeds vanaf die vroegste tyd in die Skotse
onderwys waar te neem is, nl. 'n algemene belasting vir skooldoeleindes,

'n

.gewetensktousuj,e en verpligte onderwys ,
Waar
die Engelse en Skotse onden.,rysontwikkeling
nou in breë trekke geskets
..
.
is, sal daar in die. volgende hoofstukke
wesenstrekke

nagegaan word in hoeverre hierdie

'n neerslag in die Vrystaatse

onderwysontwikkeling

gehad het;
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AFDELING B

HOOFS1UK 2

DIE INPLANTINGVANBRITS-SKOTSEBESKOOINGEIN DIE ON1lIJIKKELENDE
ONDER'",ryS=
STELSEL VANDIE REPUBLIEKVANDIE O.V.S.
1848 - 1899.

1. .

KORl'HISTORIESE OORSIGVANONDERWYSTOESTANDE
VOOR, TYDENSEN NET NA
DIE GROOTTREK.

1 .1

Oordrag van die staatskoolstelsel
de die V.O.C.-periode.

Die skoolstelsel
·is,

\<lat met die volksplanting

was dié van die Gereformeerde

de Kerk deur die
terselfdertyd
Die stelsel

na Suid-Afrikaanse

staat

ook direk
wat. hier

in 1652 na Suid~Afrika

staatskool.

as bevoorregte

Daarnaas

en erkende

aan die bewindhebbers

ter. lande

oorgeplant

hodem geduren=

oorgedra

was die Gereformeer=

kerk aanvaar,l)

maar \<las

van die Kompanjie onderhorig.

en geandeweg verder

uitgehou

2) •

is,

het uiteraard
noue.aansluiting
bydie
onderwysstelsel
en strominge in die
.
3)
moederland gevind
en was na gees eh inhoud dus ook sterk Calvinisties
geïn=
.. 4)
spireerd.
As hoogste

1.

gesag het die Politieke

Raad vanaf

die hegin van die V.O.c. .,.he=

Potgieter,
~1du T.,
Die Nederdui tse Gereformeerde
Kerk en die Onder=
van Blankes in Kaapland sedert die eerste SinOde (1824),
p. 3(\.

WYS

2.

Badenhorst,
L.H.,
Die aandeel van die Kerk in die opvoeding
aal in die Kaapprovinsie,
p. 10.

spes i =

3.

Vir 'n uiteensetting
van die onderwysbeheer
in Nederland,
vgl. Ver=
maak, D., Die agtergrond
en implikasies
van enkele beginsels
in ver=
band met 'n nasionale
ondenrysbeleid
vir die Repuhliek van Suid ...Afrika, p , 92 e.v.;
Fourie, D.G.J.,
Godsdiens, Onden\'Ys en Politiek
m
die Kaapkolonie,
pp. 3 - 4; Malherhe, E.G.,
Education in South
AfriCk
p , 21 e.v ..

4.

Ploeger, J.,
'n Inleiding
tot die studie van die
naaI Onderuys in Suid -Afr ika, met besondere venvys
Afrikaansche
Republiek,
p.3;
Van Zijl,
H.E.,
van Kaapland se skoolstelsel,
p. 1; Fourie,
op.

Christelik-Nasio=
ing na die Zuid.,.
Die reorr!anisasie
ci t.,
p. 3.
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wind .tot die stigting van skole oorgegaan. 5)

Hierin is dus die gereformeer=

de beginsel beliggaam dat die staat vir die stigting van skole verantwoorde=
lik is.6)

Hierdie gereformeerde staatskole het dan ook tot aan die einde

van die V.O.C.-periode

in 1795 die helangrikste openbare skole aan die Kaap

gebly.
Gedurende die eerste 62 jaar van die volksplanting was daar egter nog geen
besondere liggaam wat vir die beheer van die onderwys verantwoordelik
nie.

Ook het 'n algemeen geldende onderwyswet nie bestaan nie.

was

Die.dorp=

skole was oorwegend onder die beheer van die kerkrade, tenvyl weinig kontro=
le vanaf staatsweë oor die privaatskole uitgeoefen is.7)
vaardiging van Goewerneur De Chavonnes se Ordonnantie
8
ning )

Eers met die uit=

van de School Orden=

in 1714 is die eerste stap tot die vassteiling van 'n algemeen gel=

dende onderwysbeleid geneem.
Ten opsigte van die beginsels wat in hooftrekke in.hierdie wet beliggaam IS,
wys Greyling daarop dat die gees en rigting van.die skole ·konfessioneel·
.Christelik en nasionaal was in soverre ons hierdie hegrip op die destydse
Suid-Afrika van toepassing kan maak.
in die onderrig v~ die moedertaal
tradisies deur die voorouers.9)

Die nasionale gees "_etuiting gevind

(Nederlands) en in die oordraging van

5.

Die eerste skool is in 1663 in Kaapstad opgerig met Ernestus Back,
die sieketrooster as onderwys er , Vgl. Cilliers, D .H., Die stryd
van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy eie skool (1652-1939),
p. 12; Visagie, J .H.H., 'n Histories-Kritiese studie van die ont=
wikkeling van die onderwys in die Kaapse Skiereiland en omgewing,
1839-1915, p. 2.

6.
7.

Potgieter, op. cit., p.39;
Vermaak, op. cit., p.104.
Franck, J.M.L., Ondenvys in die Paarl gedurende die 19de eeu, 18041905, p. 2; Du Toit, op. cit., pp. 83 - 84.

8.

Vgl. Nell, w. L., Ondenvys op Stellenbosch (1806-1866), pp. 3 - 5
en Du Toit, op. cit., pp. 87 - 89 vir 'n uiteensetting van die on=
derskeie regulasies soos vervat in De Chavonnes se wet.
Greyling, E., Christelike en Nasionale Onderwys, dl. II, pp. 31 ~
32.

9.
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Een van die belangrikste bepalings van die De Chavonnes-Wet was die aanstel=
ling van 'n Raad van Skolarge

wat in die toekoms oor onderwyshelange moes

waak, maar onder die direkte gesag van die Politieke Raad gestaan het,10)
Hierdie bepaling van die \vet was van besondere betekenis vir die onderwys
in die geheel, want hiermee is gepoog om beide die openbare onde~ys
gereformeerde

1.2

in die

staatskool en private onderwys onder s taatsbeheer te plaas ,11)

Die Kerk-staat verhouding binne die raamwerk van die staatskoolstelsel.

Die koms van Jan van Riebeeck na Suid-Afrika het ook die verbreiding van die
Gereformeerde

Kerk alhier tot gevolg gehad...

Vermaak wys daarop dat hierdie

.nie 'n toevallige
gebeurlikheid was nie, want reeds sedert die stigting
,
van die V.O.C. in 1602 het hierdie handelsmaatskappy
ding van die beginsels.soos

in die Gereformeerde
~.

,

hom beywer vir uitbrei= .

Kerk heliggaam is.
.

Die la=

.

tere oktrooi van 1622 het die owerheid aan die Kaap verder verplig om die
Gereformeerde

Kerk in sy gebiede uit te brei en te beskerm.

reformeerde Kerk was dus nie bloot 'n afskeiding vandie
in Nederland nie, maar. het onder.die V .O.C>b~wind
self gegroei.12)

Gereformeerde

Kerk

vanuit die volksplanting

Die noue samewerking tussen Kerk en staat ten opsigte van

onderwysaangeleenthede
die volksplanting

Die Kaapse Ge=

gedurende hierdie eerste honderd-en-vyftig

jaar van

kan dus grotendeels aan hierdie onderlinge verbondenheid

gewyt word.
Alhoewel die hoogste gesag in die hande van die staat was, is die behartig=
ing van die onderwys in die praktyk aan die sorg van die Kerk toevertrou,13)

10.

Vgl. Potgieter, "",oPt<-!-'
...:::c;.:::.i_!:.t.,
p , 44; Vermaak, op. cit., p. 106;
, op, cit., pp. 37 - 38 en Franck, op. cit., p. 3.
Vermaak, op. cit., p. 106.
Mal he rbe

11 .
12.

Vermaak, op. cit., p. 100.
Ploeger, op. cit., n , 4 wvs verder
daarop dat die Kerk in Nederland ook geen gesag oor die koloniale
predikante besit het nie.

13.

Visagie,

op. cit.,

p.2.
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I

"

soos dit trouens-ook

iIi.

Nederland en sy oorsese gebiede die geval was.

Nie

alleen was die meeste onderwysers kerkbeamptes nie, maar ook deur die keuring
van aspirant-onderwysers,

deur die onmiddellike toesig oor en inspeksie van

skole het die kerkrade en predikante In aktiewe aandeel in onde~Tssake
neem.14)

Die slotsom van Mal.herbe in hierdie verband is dat:

ge=

"It is direct=

ly due to the zeal and efforts of the Dutch Reformed Church that these people
did not grow up aitogether destitute of education.,,15)
In Soortgelyke samewerking onder gesag van die staat het ook tussen Kerk en
staat bestaan ten opsigte.van die beheer van die ondenrys in die buitedistrik=
te.

Veral in hierdie meer afgeleë gehiede het die Kerkraad In veel belang~

riker rol gespeel"aailgesien die buitegemeentes meer kontak met die inwoners
gehad het as wat die geval met die Politieke Raad was.

Die kerkrade in die

buitegemeentes moes ook hier die werk van die Rade van Skolarge

oorneem om=
dat daar nog geen voorsiening vir hierdie rade"aldaar gemaak is nie.16)
.Dit is wel so dat d i e aard en inhoud van die onderwys baie beperk was.

Vir

die kerk was die einddoel daarvan voorbereiding vir lidmaatskap van die Kerk.
Nogtans het dit aan die behoeftes en eise van die tyd voldoen.
koloniste van algehele·ongeletterdheid

Dit het die

gevrywaar en gehelp om die grondslag

te lê van die godsdienssin en Bybelgebondenheid wat ons voorouers gekerurterk
het.17)
Aan die einde van die V.O.C.-periode in 1795 het hierdie kenmerk
reeds In onverbreeklike deel van ons volk se kultuur uitgemaak.

Die oudste

en tewens die vernaamste deel van die begrip Christelik-Nasionaal

met betrek=

king tot die onderwys, is reeds in hierdie tydvak van ons volksbestaan duide=

14.
15.
16.

Badenhorst, op. cit., p. 32; Fourie, op. cit., p. 6.
MaIherbe , E.G.,
op. cit., p.45.
Du Toit, P.S., Ondenvys aan die Kaap onder die Kompanjie. 1652~1795,
p. 298.

17.

Ne 11 ,

op. eit "

p. 8.
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lik omlyn en het dit beslag gekry.18)

1.3.

HUisonderwys.

Afgesien van die openbare skole wat gaandeweg in en rondom Kaapstad geopen
is,19) was daar diegene van die bevolking in die afgeleë gebiede 'vat versto=
ke was van enige georganiseerde skoolonderrig.

Die huisgesin was dus gro=

tendeels. die enigste aangewese instelling om aan die kinders die eerste be=
ginsels van onderwys te verskaf. 20) Uiteraard was hierdie soort huisonder=
wys op 'n baie elementêre lees geskoei en het hoofsaaklik ten doel gehad om
die kinders die Bybel te leer lees en die belydenisskrifte
.

te laat bemeester,
.

sodat die ouers se .Calvinistiese oortuigings aan die kinders oorgedra kon
.word.

In hierdie verband meld Vermaak dat .op hierdie wyse 'n tipiese Afri=

kaanse onderwysstelsel

gebore is waarin die ouer self vir die onderwys van

.sy kinders voorsiening gemaak het en ook self die gees en rigting vandie
.
21)
..onderwys bepaal het .
.'n Gebruik wat algemeen aan die Kaap in swangwas

en ook 'n besliste invloed

op die onderwys uitgeoefen het, was .die indiensneming van regeringsamptena=
.re, gedroste matrose en soldate om as knegte op die.plase van die koloniste
te werk en terselfdertyd die kinders van die huis en omliggende plase in die
elementêre beginsels van onderwys te onderrig.

18.

19.

20.
21.

Alhoewel soms van twyfelag=

Ploeger, op. cit., p , 6 kwalifiseer die begrip Christelik as sou
di t in ooreensterrrrning
wees met die dogma van die Hervormde Kerk van
die Nederlandse Republiek.
Du Toit, Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie,
n.
68, is van mening dat daar aan die begin van die 18de eeu slegs so=
wat vyf skole in Kaapstad en omstreke bestaan het.
Met die eerste
Britse Besetting in 1795 was hier altesaam nege Hollandse laerskole.
Vgl. Cilliers, op. cit., p.28.
Badenhorst, op. cit., p . 265.
Vermaak, op. cit., p.l08.

tige karakter, moet egter toegegee word dat hierdie boereskoolmeesters

in

baie gevalle baanbrekerswerk op die voorposte van die beskawing verrig het
en sodoende voorkom het dat die Afrikanerkind geheel en alongeleerd
groei en tot geestelike en kulturele degenerasie verval het.22)
Samevattend moet hierdie periode in ons volksontwikkeling

opge=

as van besondere

belang beskou word, veral in die lig van die latere verloop van die geskiede=
nis en in die besonder die onderwysorrtwi.kke.l
i.ng in die nuwe Boererepubliek
oorkant die Oranjerivier.

Gedurende hierdie eerste 150 jaar van die volks=

planting is 'n nuwe volk, die Afrikaner, gebore,met sy eie Boerevolksaard,
godsdiens, lewensbeskouing, sedes en gewoontes, kultuur en tradisies.

Dit

. was dan ook hierdie ingebore volksaard wat verseker het dat die Afrikaner in.
dle Noorde, nieteenstaande Engelse indringing op alle lewensterreine, steeds
staande kon bly teen hierdie invloede van buite.

2·.

.2.1

ONDERWYSON1WIKKELING

ONDER DIE BATAAFSE BEiI.r:tND •

Nuwe strominge ten grondslag van De Mist se onderwyshervorming.

Wanneer Coetzee 'n uiteensetting gee van die stryd om die skool in die 19de
eeu, is hy van mening dat die onderwys 'n nuwe fase betree het met die uit=
breek van die Franse Revolusie en dat hierdiestrominge
die 19de eeu ook in die onderwys te bespeur was. 23)

feitlik dwarsdeur
Die 19de eeu word dus

gekenmerk deur die veranderinge in die kontrole van die opvoeding en gepaard
daarmee 'n merkwaardige uitbreiding van die opvoedingsgeleenthede.

22.

Vgl. Du Toit, Onderwys aan die Kaap onder die Kompanj ie ,
p. 68 e.v., p. 261 e.v.; Vermaak, op. eit., p . lOR;
Badenhorst,
op. eit., pp. 32 - 33 en Du Toit, P.S., Onden\ys in Kaapland,
'n Historiese Oorsig, 1652-1969, p.27.

23.

Coetzee, J.C.,

Vraagstukke van die Opvoedkundige Politiek,

p. 99.

so

Die oorheersende stroming na die Franse Revolusie was dat die staat en nie
Die skool was

die Kerk nie die hoogste gesag in die opvoeding moes wees.
verder geen kerklike instelling nie, maar essensieel
skaplike instelling.

'n burgerlike of maat=

Die doel van die skoolonderwys moes wees die hevorder=

ing van die wêreldlike belange, van die gemeenskap en die welvaart van die
staat en nie soseer die bevordering van die godsdienstige
nie.

en kerklike belange

Die gevolge van hierdie nuwe filosofie het daartoe gelei dat die op=

voeding in 'n toenemende mate gesekulariseerd

geraak het.24)

Ook Nederland het hierdie nuwe strominge nie ontkom nie, sodat die skool se
noue bande met die Kerk daar verbreek is.

Die vroeër Christelike owerheid=

skool is sodoende omgeskakel in' 'n neutrale staatskool.
lik dat met De Mist se koms nadie

Dit is dus hegryp=

Kaap hy hierdie denkheelde hier sou oor=

,plant, aangesien hy sterk onder die invloed van die revolusionêre idees van
die laaste helfte van die 18de eeu gEStaan het.25}

2.2

Neutrale staatskool deur De Mist oorgeplant ~ :

2.2.1

Staatsbeheer oor die onderwys.

Die uitvaardiging van De Mist se kerkorde op 25 Julie 1804 en sy skoolorde
op 11 September 1804 het beslis die hoogtepunte in sy liberale bewind geken=
merk.26)
Nie alleen is 'n nuwe tydperk in die onderwyswetgewing hierdeur
ingelui nie, maar geheel nuwe denkbeelde t.o.v. die onderwys en godsdiens is
"daarges te 1.

24.

Coetzee,

op. eit.,

25.

Vgl.

26.

Vgl. Du Toit, Ondenvys in Kaapland, Pp. 34-36; Van der
lI/alt,A.J.H., Wiid, J.A., en Geyer, A.L., Geskiedenis van SuidAfrika, dl. I, pp. 211 - 212 en Du Toit, Onde~~s aan die Kaap
onder die Bataafse Republiek, pp. 27 - 38 vir 'n bespreking van
die bepalings van hierdie kerk- en skoolordes.

Fourie,

p . 100.

op. ei t.,

p. 9

en

Cilliers,

op. ei t.,

214728

p , 21.

Dieskoolorde

het o.a. bepaal dat die toesig oor die ondeli\rys,wat voorheen

uitsiuitlik die taak van die kerkrade was, voortaan aan die goewerneur en 'n
Raad van Skolarge opgedra sou word. 27)

Hierdie Raad van Skolarge het uit

sewe lede bestaan waarvan drie lede predikante was.28)

Die insluiting van

predikante was egter bloot 'n toegewing om aansluiting by die bestaande
praktyk te vind.

Verder is voorsiening gemaak vir'onden,rys in die eerste

beginsels van die Christelike godsdiens.29)
'n Noukeurige ontleding van hierdie kerk- en skoolordes hring veral die vol=
gende nuwe beginsels na vore:

die verantwoordelikheid van die staat om volks=

onderwys te reël sodat die jeug volgens die verligte denkheelde tot goeie
staatsb urgers omvorm
" 'd30kon
) wor
staats

"
en die onttrekking van die onderwys
aan die
,

,

,

gesag en direkte invloed van die Kerk , waardeur die" Calvinistiese beginsels
uit die skole uitgesl~it is.31),

Dit het dus

, , liking van die onderwys beteken.

in die praktyk die verwêreld=

Maar in die gees van sy tyd het die ver=

wêreldliking van die skool nie die afskaffing van alle gddsdiensondenvys be~
,

,

,teken nie, maar die v~nhyding van dogmatiese godsdiensonderwys wat, bloot tot
voorbereiding van iichnaatskap moes lei.32)

Hierdie ingrypende veranderinge'

wat 'n duidelike skeiding tussen kerk en skool ten grondslag gelê het, het
'uiteraard heftige verset van die koloniste uitgelok.33)
Alhoewel De Mist se kerkorde 'n einde aan die intieme band tussen Kerk en

27.

Vermaak , op. cit., p.120;
Westhuizen, op. cit., p , 3.

28.

Vir 'n volledige samestelling van hierdie Raad van Skolarge, vgl.
Badenhorst, op. cit., p. 35; Du Toit, Ondenvys aan die Kaap on=
der die Bataafse Republiek, pp. 28-29.
Ploeger, op. cit., p. 23; Visagie, op. cit., pp. 9 - 10.
Badenhorst, op. cit., p . 35; Vermaak , op. cit., p. 121.
Visagie, op. cit., p.l0;
v.d. lValt, \Viid en Geyer, op. cit.,
pp. 212 - 213 .

29.
30.
31.
32.

Greyling,

33.

Ibid.

op. cit.,

dl.I,

Ne ll ,

p. 119;

op. cit.,

Potgieter,

pp. 10 - 11; v.d.

op. cit.,

p. 53.
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staat gemaak het en daardeur die Gereformeerde Kerk se aanspraak op hevaor=
regting deur die staat nie langer erken het nie, is die Kerk egter tegelyker=
tyd deur ander bepalings weer direk afhanklik van en ondergeskik aan die
staat gestel. 34)

Die Kerk het feitlik geen regte ontvang om interne sake

sonder toestemming van die staat te reël nie.

BRITSE ANGL ISAS IESTREI\fENA 1806.

j.

3.1

Botsende beskouinge tussen die ontlvakende Afrikanervolk
Britse bewindhebbers.

en die nuwe

Die tweede en finale oorgawe van die Kaap aan Bri ttanj t8 in 1806 het
aan De Mist se hervormingspogings
•

>

gemaak.

'il

einde

Hierdie tweede verowering het

.'..

.Brittanje nie moeilik geval nie, maar om hierdie oorwirming egter te hesten=.
dig was 'n verdere verowering nodig: .die Afrikanervolk moes van sy tradi=
sionele ankers losgemaak word en deur 'n proses van verengelsing tot Britse
sienswyse oorgehaal word.·

Dit moes 'n geestelike verowering

wees waardeur

die Boerevolk deur middel van die skool, die taal, die kerk, geskiedenis en
kultuur van die

veroweraar tot oorgawe en aanvaarding gedwing moes word.

Dit het beteken dat die Afrikaner sy eie nasionale besit moes prysgee sodat
di t vervang kon word deur die vreemde ideologieë van die Angel-Saksiese 'vê=
reld.35)
Die toepassing van die Engelse Lffiperialedenkrigtings na 1806 moes dus
noodsaaklik op 'n botsing tussen Boer en Brit uitloop.

Oor hierdie stryd

is Vennaak se slotsom dat dié twee denkrigtings gedurende die 1qde eeu

34.
35 .

RS

Vgl. Fourie, op. eit., p.12
vir 'n samevatting van hierdie he=
trokke artikels van die Kerkorde.
Vermaak, op. eit ., p . 127 .
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twee onversoenbare en botsende magte teenoor mekaar te staan gekom het:

die

Engelstalige beskouinge teenoor die jong maar lewenskragtige Boerevolk wat
sy eIesoortIge ontwl kke lOmg
o

0

0

as 'b
n ge oor tereg beskou het .36)

Vir doeleindes van hierdie studie is die tweede verowering en die daarmee ge=
paardgaande strewe van verbritsing van besondere betekenis, want Brittanje
sou alle pogings aanwend om te verhoed dat nuwe onafhanklike state in die
Noorde ontstaan waarvan die identiteit
riale Ryk gedra het nie.

nie die stempel van die Britse Impe=

Vandaar die agtervolging van die Afrikaner toe dié

hom oorkant die Oranjerivier gaan vestig het.
dieper op enkele

Dit sal dus nodig wees om .

wesenstrekke van die Britse verengelsingspolitiek

na 1806

in te gaan en nader toe te lig.
3.2

Doelbewuste pogings tot anglisasie.

Omdat die nuwe bewindhebbers besef het dat 'n beleidvan

verengelsing slegs

effektief toegepas kon word indien 'n sterkgesentraliseerde
.

.

landshestuur

.

aan die roer van sake was., is dadelik tot hierdie stap eergegaan deur alle ..
·
.

.

.

wetgewende en ui tvoerende gesag in die hande van die goewerneur te plaas.
Die Folitieke Raad is afgeskaf en die Hoë Gereeshof is direk onder die gesag
.

van die goewerneur geplaas.

37)

Hierdie oordrewe konsentrasie van gesag

.
in die hande van die goewerneur het in der waarheid
aan despotisme gegrens. 38)

Veral gedurende Lord Charles Somerset se bewind is 'n algehele outokratiese
regeringsvorm aangetref.

Die feit dat die Bybel- en Skoolkomissie,

wat die

skakel tussen skool en staat was, mettertyd in 'n nuttelose instelling ver=
ander het, is direk daaraan te wyte dat die werksaamhede van hierdie liggaam

36.

Ibid.,

pp. 127 - 128.

37.

Ibid.,

p.128.

38.

i-la.lhe rbe

, E. G., o¥. cit., D. 57 sê van hierdie despotiese gesag :
"Under this form 0 despotism
retrogression and not nTogress
was in several respects the order of the day."
S4

streng deur wetgewing afgebaken is en dat die goewerneur Langsamerhand
aanbevelings van die liggaam geïgnoreer het.39)
trikskoolkommissies

Dieselfde het vir die dis=

gegeld wat in 1812 tot stand gekom het.

van ouermedeseggenskap
die skoolkommissielede,

die

is stelselmatig uitgeskakelomdat

Die heginsel

die goe\verneur en

wat deur homself aange\vys is, volle seggenskap oor

die onderwys verkry het.40)
Met die staatsgesag

stewig gevestig, kon die verengelsingsheleid

ten uitvoer gebring word.

ongehinderd

Reeds .i.n 1807 beywer Luitenant-goewerneur

Grey

hom vir die onderwys van Engels, terwyl Kolonel Collins planne heraam om
d.m.v. Engelse onderwysers die kinders te verengsels,
'generation would be all Englishrnen.,,41)
staatsdiens

sodat "the rising

Om sy ideaal van 'n verengelsde

te verwesenlik het: Cradock die ondeThrys in die algemeen

en

die

Latynse skool in die besonder in Kaapstad .vir die bereiking van hierdie doel
gebruik.

Hy het nie slegs die doel van die onderwys in 'n Enge lse rigting

gestuur nie, maar het ook die onderwysbeheer
. '.
42)
se onderwysrnetodes ingevoer.
Met die koms van Somerset naSuid-Afrika

op Engelse lees geskoei en Engel=

is die verengelsingspogings

ties versnel en is kerk en. skool gebruik om .hierdie doelstelling
tief en vinnig as moontlik te verwesenlik.
engelsde kerk en skool as kragtige hulpmiddels

39.

Hy

dras=

so effek=

was hewus daarvan dat 'n ver=
tot die algehele verengel s lng

Fourie, 0]2. cito , p. 58; Ploeger, op. cit. , p. 31 ; Potgieter,
cito , p. 56.
Vermaak, 012· cit. , p. 137; Du Toit, Ondenvys in Kaa121and, p.
57 e.v ..
Fourie, 0]2. cit., p. 64, soos aangehaal uit Nepgen, e.c.,
Die So=
siale Gewete van die Afrikaner, p.125;
Vgl. ook v.cl. l\TesthulZen,
op. cit., p. 29 i.s. Grey se strewe om die Enp:else taal op skool
te bevorder.
0]2.

40.

41.

42.

Sy toepassing van die Bell-Lancaster-stelsel
van monitorskole soos
in Engeland aangetref, is bewys hiervan.
Vgl. Cilliers, op. c i.t . ,
p.32;
Badenhorst, op. cit., p.37;
v.d. Westhuizen,
op. c i t . ,
p. 35,46 e.v ...

ss

van die hele bevolking kon dien.43)

Sy stelsel van. Engelse Vrye Skole wat

in 1822 in die lewe geroep is, was juis 'n poging om die bevolking so spoe=
dig moontlik te verengels.

Deur gratis ondenvys in hierdie skole te verskaf

en onderwysers in te voer wat besiel 'vasmet die Engelse ideale en tradisies
is gehoop dat die Afrikanerkind die Engelse taal en kultuur, 'vat verpligtend in
in hierdie skole was, sou aanvaar ten koste van hul ·eie Calvinistiese begin=
sels.44)
In hierdie staatskole het dit by implikasie beteken dat die gees
en rigting van die huisgesin en die beginsel van ouermedeseggenskap
onderwys nie eerbiedig is nie.

Die

in die

strewe was dat hierdie skole op geloofs=

terrein tot geloofsneutrale skole inoes ontwikkel en op staatkundige terrein
gie Engelse imperiale koers moes inslaan.45)
In 1822 vaardig Somerset ook sy bekende taalproklamasie uit.

Verder is

voorsiening gemaak vir doelbewuste verspreiding en bevordering van Engels deur
die invoering van Britse setlaars en Engelse onderwysers om onderwyspos t e in
regeringskole te vul.
.

Ook is Skotse predikante vir die Nederlandse Gerefor=

meerde. Kerk na Suid-Afrika gebring sodat ook die kerk sodoende stelselmatig
van binne verengels kon word .46)

Met dieselfde motief voor oë is Skotse

predikante ook enkele jare later na die twee Boererepublieke gestuur.
Dit is baie duidelik dat Somerset nie geskroom het om een van die heiligste
instellings van die Afrikaner, te wete sy kerk op 'n gewetenlose wyse te
gebruik om so sy doelstellings te verwesenlik nie.

Du Toit,

Daar is dus gedurende

43.
44.
45.

Ondenvys j n

Kaapland, p. 47.
Vermaak, op. cit., pp. 140 - 141.
Greyling, op. cit., dl.II, p.37.

46.

Vgl·. Fourie, op. cit., pp. 49 - S1 i.s. pogings tot verengelsing
van die kerk.
Vgl. verder Vermaak, OD. cit., PP. 133 - 139~
Cilliers, op. cit., p , 33 e.v.; Badenhorst, op.-cit., p.38;
Ploeger, op. cit., p.31
e.v. vir volledige hesprekings van
Somerset se anglisasiepogings.
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hierdie tyd kragdadig gepoog om die Christelike en nasionale heginsels van
die Afrikanerjeug

af te takel in 'n poging om hierdie opkomende geslag tot

die kultuur en tradisies van die Britse Ryk oor te haal.47)

3.3

Verset teen anglisasiepogings.

Gelukkig vir die Afrikaner het vanuit eie geledere dadelik verset gekom toe
hulle moedertaal doelbewus uit die skole geweer is en die besef posgevat het
.dat hulle kulturele voortbestaan en eie volksaard bedreig word.

As reaksie

teen hierdie doelbewuste verdringing van Hollands het baie Afrikanerouers
hul kinders uit die staatskole geneem en was private onderwys en huisonder=
.
. 48)'
.
wys weer aan die orde van die dag.
Dit was jui.s'in hierdie skoo l.tj i es
en tuis waar die gereformeerde beginsel weer eens bevestig is want by die
oprigting, instandhouding en beheer van hierdie private skole het die ouers
bepaal dat 'die gees en rigting van die 'onderwys by hernuwing Chr istel i.k-Nasionaal moes ~ees'.:49).
Met·die.aánbreek

van die.Groot Trek was clit dail ook hierdie Christelik-"Ja=

.,sionale beginsel wat as behoudende element van die AfrikanerVolk

saam na die

binneland gedra is en tot verdere ontplooiing gedy het, nieteenstaande voort=
gesette pogings om die volksaard van die Afrikaner selfs in die nuwe Boere=
republieke nie onaangetas te laat nie.

47.

Vermaak,

48.

Du Toit,

49.

.op. cit.,

p.136.

Ondenvys in Kaapland,
pp. SO-51 meld in die
verband dat baie koloniste egter prinsipieel nie gekant was teen uit=
eindelike verengelsing nie, omdat hulle dit as 'n onvermydelike saak
beskou het ~ Andere was weer nie onwi ll ig om die taal van die ver=
oweraar aan te leer nie, maar hulle was gekant teen die regering se
plan om Hollands as kultuurtaal heeltemal te laat verdwyn,
Vgl.
ook Ploeger, op. cit., p. 36.
Vermaak, op. cit., p. 138.
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4.

vm

DIE OPVOEDINGS IDEAAL
RIVIER GEVEST! G HET.

DIE AFRIKANER WAT HOM OORKANT DIE ORANJE=

Die neodgedwenge enderwerping van die Afrikaner aan die Britse gesag met sy
strewe em die staatsbestuur, die skeelwese, die geregshewe en die kerk van
die Beer te verengels, sewel as die enmag van die regering em die naturelle=
prebleme ep te les, het needwendig by die Beerevelk pesitiewe verset uitge=
lek wat tet 'n kragdadige stryd tussen Boer en Brit entwikkel het. 50)

In die

harte van duisende Afrikaners het die sterk drang na vryheid van gewete, geds=
diens, taal en selfentpleeiing en die wil em as 'n aparte velk met In eie
godde.li.ke reeping te bly voortbes taan , ontbrand,

Vir die Afrikaner

was

daar

dus geen ander keuse nie as em die engetemde binneland in te trek em se die
strewe na die verkryging van 'n selfstandige Boerestaat waarin die beginsel
. 51)
.van ware .vryhe id vervat sou wees, te verwesenl ik.,
Uiteraard was daar op die trekpad ·en selfs gedurende die eérste jare van die
twee BOérerepub~iéke beneerde die Oranjerivier weinig sprake van 'n geergani=

..... ... ...

seerde

onderwysste'Isel

52)

,

.

..

Negtans was die Voertrekkerkind nie gedurende

die trek van alle enderwys versteke nie, want in.die Veertrekkersamelewing
het die epveeding en enderwys heofsaaklik weer in sy 17de en 18de eeuse verm
herleef, d.w.s. huisenderwys en die eprigting van klein private skeeltjies
waar kinders in elementêre lee5-, skryf- en rekenvermeë enderrig entvang het
met die uiteindelike deel em lidmaatskap ván die kerk te verkry.53)

Die

50.

Vir 'n bespreking van die redes vir die Greet Trek vgl. v.d. Walt,
Wiid en Geyer, op. cit., p , 264 e.v.; Lubhe, J.J., LewensQIDstan=
dighede en Opveeding van die Veortrekkerkind,
pr. 63 - 68; Lugten=
burg, A.H., Geskiedenis van die Ondenvys in die S.-A. Repuhliek
·(1836-1900), pp. 15 - 16.
.

51 .

Ceetzee, J.A.,
88 - 89.

52.

Vermaak, ep. cit., p. 157. Vgl. eek Lubhe, ep. cit., nno 88 89 waarin geneem werd dat in beide die grendwette van 1836 en 1837
geen melding van die enden\~s as sodanig gemaak is nie.
Pleeger, ep. cit., p. 39; Luhbe, ep. cit., p. 71, 73; Four ie ,
op'. ei 1:., pp. 88 - 89.

53.

Neyer ,

P

en Diedericks, N.,

Ons Repub li ek , pn.
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sedelik-godsdienstige

opvoeding van die Trekkerkind was juis bedoel en toe=

gespits op 'n voorbereiding vir die aflegging van die belydenis van die ge=
loof.

Daarom was die eintlike opvoeding 'n godsdienstige, want vir die
Trekker het sy godsdiens die hoogste prioriteit van sy menswees beteken.54)
Op die wyse kon die opgroeiende jeug dus volle burgerreg in die volksgemeen=

skap bekom.
Die onderwys van di~ Voortrekkerkind was dus aanvanklik uitsluitlik die taak
van die ouer en daarom het alle beheer oor die onderwys in die ouers self
gesetel. 55)
Daar was dus geen sprake van staatsbeheer oor die onderwys nie.
Die ouers het self oor die gees en rigting van die onderwys hesluit en daar=
.

.

.

.

.

.

'.

.

.om is gedurende die hele periode van die Groot.Trek daarna gestrewe om die
tweel.edige ideaal, nl
tyk toe te pas. 56)

i

Christelik-Nasionale

opvoeding en onderwys in die prak=

Na dié Groot Trek, toe 'n tydperk van hetreklike rus
.

.

.

.

vir .dre Voortrekkers aangebreek het, was die geleentheid daar.om langsamer=
hand hierdie ideale in die vorm van wette te beliggaam.

Tereg meld Vermaak

.in hierdie verband dat die pl ant ing van die Christelik-Nasionale

onderwysge=

dagte in die Boererepublieke die Afrikaner voor groot uitdagings gestel het
om oor die wese en implikasies van Christelik-Nasionale

ondenvys te besin

en praktiese moontlikhede en oplossings vir die implementering van hierdie
beginsels in 'n georganiseerde onderwysstelsel uit te toets.57)

Soos ver=

der sal blyk was dit juis die behoud van hierdie beginsels wat die Afrikaner
staande gehou het in sy verdere stryd ooi behoud van eie identiteit toe hy
hernude aanslae van Brittanje die hoof moes bied.

54.

55.
56.
57.

Lubbe, op. eit., p.71
maak gewag van die feit dat juis hierdie
wesenstrek by die Voortrekkers verhoed het dat die opgroeiende ge=
slag ongeletterd groot geword het.
Vermaak, 012 • eit. , p. 157 ; Lugtenburg , 012 • eit. , p. 21 .
Ploeger, op. eit. , p. 45.
Vermaak, oQ. eit. , p. 158.
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BRITS-SKarSE
INVLOED PLANT NEUTRALE STAATSKOOLGEDAGTE 1YDENS DIE BESTAAN
VPN DIE ORANJE-RIVIER
SOEWEREINITEIT
(1848 - 1854).

1.

ALGEMENE ONDERWYSTOESTPNDE NA AFLOOP VPN DIE GROOT TREK.

Alhoewel gegewens met betrekking tot die beginj are van die onderwys in die
gebied tussen die Oranje- en Vaalriviere beperk is, blyk.dit egter dat die
tydperk voor en nadie

anneksie van die Oranjerivier-Soewereiniteit

in 1848

egter deur 'n periode van stilstand en selfs agterui tgang gekenmerk is.
Hierdie stilstand. k~
landsomstandighede

egter aan verskeie' faktore gewyt word waarvan die

ná die Groot Trek die belangrikste skyn te wees.

Die

aanvanklike gebrek aan geestelike bearbeiding en die onbekombaarheid van
opgeleIde onderwysers moes noodwendig tot hierdie verslapping op onderwys=
.gebied bydra en 'n rerrnnendeinvloed op die .kulture le

sedelike en gees te l i=.

ke ontwikkeling van die opgroeiende geslag ~itoeJen.l)

Die eerste taak van die Trekkers was om hulle nuwe woongebied bewoonbaar te
maak en daarom is slegsdie

minimum oponderwysgebied

verrig.

Die onderwys

was tot op daardie tydstip steeds 'n private onderneming aangesien die inwo=
ners van die Transoranje nog nie staatkundig tot 'n eenheid saamgesnoer is
.

nIe.

2)

Die doel van die onderwys tot omstreeks 1850 was dus nog hoofsaak=

lik ingestelop

voorbereiding tot lidmaatskap van die Kerk en in 'n minde=

re mate ook 'n aanpassing by die praktiese lewe.

1.
2.

Van Schoor, ~1.C.E-., Dr. Johannes Brill as Onderwysfiguur in die
Oranje-Vrystaat, 1873 -1907, p , 1.
Grobbelaar, P.A.,
l'vliddelbare
Ondenvys in die Oranj e-Vrys t aat ,
1910 - 1952 met spesiale venvysing na leergange en leerplanne, p. 6.

eo

In watter ongeordende toestand die onderwys in hierdie jare werklik verkeer
het, blyk uit 'n artikel van Ds. Andrew Mrrray in The Friend of the Sovereignty,
waarin hy onder andere meld dat daar onder die bevolking van die Soewereini=
teit 'n beklaenswaardige
óf uit onverskilligheid

onkunde heers, voortspruitende uit óf nalatigheid,
en geringskatting.3)

Telkens is daar in inleidings=

artikels van genoemde koerant neerhalend na die ongeletterdheid
wone Boer verwYs:

van die ge=

"Few of the younger people can read or write their own

language correctly, and many of them not at all.

The natural consequence

of such a state of anarchy is that ignorance prevails to an incredible extent .

. 4)

nearly all schoolmasters· are deserters, and these are few and far between."

Maar ook van owerheidsweë is gedurende hierdie periode dikwels na die.gebrek
.aan onderwys by d'i.eBoer verwys.
Sir Harry Smith gedateer
uit:

In kor respondens i.e van mnr. Southey aan

28 Februarue 1849, laat eersgenoemde hom as vol g ..

"The Dutch Boer, as your Excellency is aware, is almost entirely un=

educated; .he never· reads and is consequently very ignorant of· anything
.beyond his own irrmi.ediate
vicinity. lIS)

Alhoewel baie van hierdie kritiek teen die Boer onregverdig was, het onder=
wystoestande in baie gevalle wel tekort geskied.

.In die meerderheid ge=

valle was die leerstof en metodes nog dié wat gedurende die trekkerperiode
.in swang was en is daar slegs onderrig in sang, lees, rekene en godsdiens
gegee.

Geen onderwys is in wetenskap en ander teoretiese vakke gegee

nie,6) want vir die praktiese Boer het dit geen waarde be=

3.
4.
5.
6.

Vgl. The Friend of the Sovereignty, 8.Julié 18S0.
Ibid.
The Friend, 22 September 1851.
Vgl. ook Lubbe, op. cit., p. 107
e .v. in sake algemene onderwys toes tande in die O. R.S ..
Calitz, C.P., Die Onderwys van die meisies in die Oranje-Vrystaat,
p. 28; Grobbelaar, op. cit., p. 6; The Friend, 8 Julie 1850.
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sit nie.

Solank hulle maar in staat was om die Bybel te kom lees, 'n

baal wol se waarde kon uitreken en skape tel, was dit voldoende. 7)

Ui t

die oogpunt van die deursnee Boer was dit dus onnodige onkoste en tydrowend
om hul kinders 'n verdere grondige, opheffende onderwys te laat toekom.

Ongelukkig het hierdie sienswyse van die Boer hom in die volgende aantal ja=
re tot groot nadeel gestrek, want die dorpelinge, van wie baie Engelse en
uitlanders was, het hierdie ongeletterdheid

tot eie voordeel uitgebuit.

Teen hierdie agtergrond gesien is dit begryplik waarom die Boer voortdurend
moes walgooi teen Engelse oorheersing op alle terreine, want die Engelsman
het die waarde van deeglike onderwys.maar

al te goed besef.

Hy wou sodoen=

de inet sy meerdere boekekennis verseker dat die Boer geen seggenskap in
openbare en ander sake verkry nie.

Hierdie strewe tot oorheersing van die

Boer was dus reeds vroeg in die geskiedenis van die Vrystaat waarneembaar.

Alie beheer oor die onderwys voor 1848 het dus uitsluitlik

in die ouers self

..

gesetel.

.

Hulle het besluit hoeveelonderrig

vir hulle kinders nodig was, .

wanneer dit gegee moes word.eri wat geleer moes word.

Die onderwystaak

is

verder in die meeste gevalle deur die ouers self onderneem met uitsondering
van gevalle waar gekeurde onderwysers in diens geneem is.

In laasgenoemde

geval was so 'n onderwyser dan ook 'n persoonlike werknemer van die ouer
en ten volle onder sy beheer.8)
woordelikheid

7.
8.

Onderwys was dus uitsluitlik die verant=

van die ouer, tenvyl die staat geen seggenskap gehad het nie.

Malan, J .H., Die Opkoms van In Republiek, p. 399.
Van Loggerenberg, N.T. en Jooste, A.J.C., Verantwoordelike Opvoe=
ding, p.374;
Bernard, P.B., 'n Ondersoek na die implementering
van die Nasionale Beginsel in die Onderwysbeleid en -praktyk van
die V staat vanaf Re ubliek\vordin 1854 tot en met Uniewordin
_2lQ, pp. 7 -72.

,2.

DIE BRITSE REGERING AftNVAAA VERAN1lvOORDELIKHEID OOR DIE ONDERWYS.

Met die vestiging van die Trekkers benoorde die Oranjerivier, het 'n kort
tydperk van betreklike rus en vrede ingetree.

Hierdie periode was egter

van korte duur, want weldra was Brittanje weer op die toneel en is die ge=
bied tussen die Oranje- en VaalrIviere op 3 Februarie 1848 deur Sir Harry
Smith tot Britse gebied verklaar.9)
Die gebied sou voortaan bekend staan
as die Oranjerivier Soewereiniteit.
,

Die anneksasie van die gebied het dan

,

ook veranderinge

in die staatkundige en opvoedkundige beleid meegebring.

'n Wetgewende Raad is in die lewe geroep met die Britse Resident as voorsit=
ter, vier magistrate van die vier bestaande distrikte en agt genomineerde
r~adslede, twee'uit elke distrik.lO)

Ter regverdiging van die anneksasie het Sir Harry Smi th verklaar dat naas
politieke oogmerke, die agterlike toestande op kerklike en onderwysgebied
; hierdie stap genoodsaakhet

.', Daarom is die belofte, v~

d'i e

opr.igting van

kerke eri skole ook aan,die inwoners gemaak: 11) " Daar is b~paal dat skole ','
op elke dorp gestig sou word en dat ter ondersteuningv'an

hierdie skole "n

gedeelte van die jaarlikse surplus-inkomste vir hierdie doel'aangewend
word:

sou

"Er zal, gelijk verwacht word, een jaarlijksche overmaat van inkoms=

ten zijn

tot opbouwing van kerken en scholen, en salaris van Predikan=

9.

Vir 'n volledige bespreking van die politieke gebeure tot en met die
totstandkoming van die Oranjerivier-Soewereiniteit
in Februarie 1848,
vgl. Midgley, J.F., The Orange River Soverei~t~
(1848 - 1854),
p. 50 e.v.; Muller, C.F.J., Die Britse Owerei
en die Groot Trek,
p , 193 e.v.; McGill, D.C., British Policy and the Emigrants, pp.
101-105.

10.

Midgley, op. ei t. , pp: 76-77.
Vgl. ook Malan, P .S., Ondenvys
in die Oranje-Vrystaat (1854 - 1874), p. 25.
Coetzee, op. cit., p. 136; Van Loggerenberg en Jooste, op. cit.,
p.372;
Muller, op. cit., p.210.
Linde, A.A., Die Geskiedenis van die Onden\'}'sin die Oranj e-Vrystaat
met s esiale ven sin na die Ontwikkelin van Moedertaalonden
s,
p. 25, soos aange aal uit ie Pro lamasie van Sir H. Smith op 8 Maar t
1848.

11.
12,.

"

.

-\
~';j"'

:

•

ten Schoolmeesters." 12)

Uit die voorafgaande blyk dit dat die staatkundige eenheid 'vat deur hierdie
anneksasie geskep is, 'n stelsel van staatskole op die vyf hoofdorpe en en=
kele regeringsondersteunde, rondtrekkende ondeT\YYsers in die distrikte beoog
het.13)
Eers twee jaar na die anneksasie is die eerste regulasies met be=
trekking tot die onderwys in die O.R.S. uitgevaardig,

waardeur die sentrale

beheer oor die onderwys deur die Britse Resident en sy Wetgewende Raad uit=
geoefen is.

Hierdie regulasies het onder andere bepaal dat ondenvysers van

staatskole bekwaam moes wees om onderwys te gee in lees, skrxf,
~ekene, aard=
:.
rykskunde, taalkunde, Engels en Hollands.14)

Onderwysers aan staatskole

sou 'n vaste salaris van R150,00 per jaar ontvang~5) terwyl skoolgelde op
25c per leerling per vak vasgestel is.

Behoeftige leerlinge sou egter

gratIs on d erwys ontvang. 16)
o

In hierdie onderwysregulasies
beïnvloeding

word die eerste duidelike tekens van Britse

gevind, want wat die onderrig van lees, skryf en rekene be=

tref was die laeronderwys in die Britse Eilande aan die begin van die 19de
eeu hoofsaaklik

op hierdie drie vakke toegespits.

denis en Natuurstudie

Ander vakke soos Geskie=

is slegs as oefengrond vir lees en skryf beskou.

Dit

is stellig die rede waarom hulle nie in die leerplan van die O.R.S. inge=
sluit is nie.

Hoe belangrik die onderrig van hierdie vakke beskou is, blyk

daaruit dat met die invoering van die "Payment-by-Results"-stelsel

13.

14.

Vermaak, op. cit., p. 159.
Van der Merwe , J.A.B., ;)ie ~Iediumvraagstuk in die O.V~S. Repub l i ek ,
1854 - 1899, p. 5.

15.
16.
17.

in Brit=

1849 - 1852,
Linde, op. ci t . , p.26;
Calitz,
Balfour, op. ci t., p. 15.

op. cit.,

p.40.
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tanje die resultate in hierdie drie vakke as basis geneem is waarvolgens
toelaes aan In skool toegeken is. 17)

Ook die betaling van skoolgelde was

reeds van vroeg af algemene praktyk in beide Engeland en Skotland, terwyl
in albei lande voorsiening vir gratis ondenvys vir behoeftige leerlinge ge=
maak is.

Reeds in 1696 is in Skotland tot 25c per leerling gehef vir on=

derrig in lees en rekene.18)

Dit blyk egter ook dat

hierdie stelsel van

skoolgelde op identiese wyse in die Kaapkolonie toegepas is met die goedkeu=
ring van die 1834-Regulasies deur Sir Benjamin DIUrban.19)

IIidie praktyk het hierdie staatsreëling van die onderwys egter nie aan die
venvagtinge voldoen nie, hoofsaaklik weens die weinige finansiële steun wat
van staatsweë ontvang is.

Op In vergadering van die Wetgewende Raad gehou

op.19 Februarie 1849 spreek die vergader-ing hom as volg uitoor
finansiële steun vir die ondenvys:

"

die geringe

this Council regrets tOo find

that the estimates do not afford any prospect of a sufficient sum being
available for the purpose of promoting education

II

20).

lik dat ,die finansiële probleme waarmee die.Soewereiniteit
het, noodwendig

In invloed op die onderwysontwikkeling

perk uitgeoefen het.

Van die Britse'regering

Dit is duide=

te kampe gehad

gedurende hierdie tyd=

se goeie voornemens om uit

In geskatte oorskot van tussen R6, 000 en R8, 000 in 1850 vir onderwysdoelein=
des aan te wend, het niks tereg gekom nie.21)
is bv. slegs R910 vir onderwysdoeleindes

.·1
7•
18.

In die begroting vir 1851

beraam,22) terwyl die totale uitga=

Balfour, op. ei t ., p. 15 .
Murphy, op. ci t., p . 11.

19.

Van Wyk, A.H. du Preez, Die Invloed van die Engelse Skoolwese op
die Kaapse Skoolwese, 1806 - 1915, p. 52.

20.
21.
22.

Notule van die Wetgewende Vergadering,
J.H. Mal an , op. cit., p.97.
Notule van die l\'etgewendeVergadering,

gehou op 19 Julie 1849.
gehou op 30 Me i 1850.

6S

. ..
.
.
23)
we in 1852 aan onderwys bestee, selfs minder was met In bedrag van R878,20.
As in gedagte gehou word dat staatstoelaes vir die onderwys in Engeland tus=

sen 1851 en 1857 tot die bedrag van R782,000 gestyg het,24) blyk dit in wat=
ter chaotiese finansiële toestand die O.R.S. werklik verkeer het en in watter
mate die onderwys direk daardeur geraak is.

Uit bogenoemde blyk dat daar vanaf die anneksasie van die O.R.S. geen twyfel
bestaan het dat finansiële steun van staatsweë aan die onderwys gegee sou
word nie.

Die oorsprong van staatsteun aan skole en die invloed daarvan

op die Soewereiniteit

moet eerstens in die Kaapkolonie gesoek word.

Al.hoe=

wel Engeland en Skotland vanaf 1833 staatsteun aan die onderwys toegesê het,25)
.

.:Is reeds tydens die bewind van Goewerneur

le

uitdie

staatskas aangevul.

.
kl·
0 e
d·le .Somersets

..3.

..

.

Caledon geldelike tekorte aan sko=

Hierdie geldelike toekenning is later na

. 26)
1)1tge·b·rel.
.

VERONTAGSAMING·VAN DIE BEGINSEL VAN OUERMEDESEGGENSKAP BY VERKIESING
VAN EERSTE SKOOLKOMMISSIE . .
.

Na die vestiging van staatskole op die vyf hoofdorpe deur die nuwe Britse re=
gering, het die Wetgewende Raad in Junie 1.850 In besluit aanvaar waarvolgens
oorgegaan is tot die stigting van die eerste skoólkommissies

in die O.R.S.27)

Aan die einde van daardie jaar is die lede van die eerste skoolkommissies

vir Bloemfontein en Winburg in die staatskoerant
kiesing van skoolkommissielede

afgekondig, t erwy l die ver=

vir Fauresmith, Smithfield en Harrismith kort

23.
24.
25.

J.H. Malan, 0)2 • cit. , p. 195.
Vgl .. Reisner, oE' ei t., p. 254.
Vgl. hoofstuk 1 , p. 24.

26.
27.

Hierdie aspek lS verder volledig toegelig in hoofstuk 4, p. 89.
Bruwer, J.P.J., Education in the Orange Free State, p. 27 ..

. 28)
hierna gevolg het.

Elke skoolkonunissie sou bestaan uit die siviele Kom=

missaris, die predikant van die distrik, 'n veldkornet en twee lede van die
Wetgewende Raad.29)

Met die samestelling van hierdie skoolkonunissies blyk dit duidelik dat die
beginsel van ouermedeseggenskap nie in hierdie stelsel te vinde is nie en
dat dit sonder twyfel op die destydse Kaapse stelsel gebaseer is. 3D)

Op sy

beurt is die Kaapse stelsel weer deur die onderwysstelsel van Engeland bein=
vloed deurdat die Calvinistiese beginsel van ouermedeseggenskap

nie in die

Engelse stelsel van plaaslike beheer oor die onderwys vervat is nie.31)

Na die stigting van skoolkonunissies het die Bloemforrteinse skoolkommissie
op 29 September 1852 deur

'n

regeringskennisgewing

die reëls en regulasies

vir .die bestuur van die r.egeringskool te Bloemfontein bekend gemaak:32)
hulle moes toestenuning verleen. vir die gratis onderrig van behoeftige leer=
'.

.

.

linge;

,

die bestuur·en interne reëlings
van·skole is aan die verantwoorde=
. .
,

'.

Li.keonderwysers oorgelaat, maar' die skoolkonunissies sou die reg hê om na
goeddunke veranderinge aan te bring ter bevordering van die onderwys en op=
voeding van die leerlinge;

een of meer skoolkonunisslelede moes 'n skool el=

ke.week besoek waarop die register aan hulle voorgelê moes word;
.bare eksamen moes aan

28.
29.
30.

31.
32.

'n open=

die begin van elke kwartaal afgeneem word in teenwoor=

Vgl. Midg.ley , o~. cit., p , 294 vir die name van die eerste skool=
kOEssielede
inie
onderskeie distrikte.
The Friend, 17 Junie 1850.
Toe D'Urban in 1834 voorsiening gemaak het vir die instelling van
plaaslike skoolkonunissies, is hierdie kommissies egter nie plaaslik
gekies nie, maar deur die Kaapse regering self aangestel uit .siviele
kommissarisse, residentmagistrate, predikante en ouderlinge.
Vgl.
Du Preez van Wyk, op. cit., pp. 51-54 en p. 183.
Vgl. Hoofstuk 1, punt 4.2 ..
Weens ontoereikende beriggewing oor hierdie aangeleentheid is dit
nie duidelik of hierdie regulasies vir die hele gebied van krag
sou wees nie en of daar van elke skoolkammissie venvag is om elk hul
eie regulasies op te stel nie.
Vgl. The Friend, 30 September 1852.
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IJ ,

digheid van die kommissie;

daar sou twee vakansies wees waarvan die tye

deur die onderwyser in oorleg met die kommissie gereël sou word.

In Opvallende ooreenkoms tussen hierdie regulasies en die werksaamhede van
skoolkammissies

in Kaapland is duidelik merkbaar. 33)

Die feit dat admini=

stratiewe aangeleenthede soos registers reeds ter sprake was in die O.R.S.skole, dui op verdere Britse invloed via die Kaapkolonie, want oor die in=
voering van hierdie administratiewe middele aldaar spreek die koloniale se=
kretaris hom as volg uit:

"I need hardly remind you that these form an

essential part of the British System whether administered under the name of
Bell or Lancaster. ,,34)

Hierdie regulasies dui daarop dat die plaaslike beheer oor die onderwys dus
grotendeels aan die skoolkommissies

opgedra is en alhoewel indirekte Britse

beinvloeding hier In rol gespeel het, blyk dit uit beskikbare gegewens dat
hierdie skoolkommissies

In belangrike bydrae tot onderwysontwikkeling

ge=

....
d e ge Iewer h et. 35)
duren d e d ile soewere1n1te1tsper10

4.

ENGELS OORWEGEND DIE MEDIUM VAN ONDERWYS.

Weens Brittanje se strewe om gebiedsuitbreiding,

was ditderhalwe

voor die

hand liggend dat Britse belange ook in die O.R.S. voorkeur sou geniet.

33.

Vgl. du Preez van Wyk,
ei t. , pp. 55-56.

34.
35.

Du Preez van Wyk,

op. cit.,

pp. 51-52 en

Coetzee,

£E.

op. cit., p . 50.
Vgl. o .a, Notules van die Wetgewende Raad, 5 Junie 1850; 1 Janu=
arie 1852 en
The Friend, 1 Junie 1850; 23 Desember 1850; 19
Januarie 1852; 30 September 1852.

Selfs voor 1848 is alle inwoners bowendien as Britse onderdane beskou36) en
daarom het die Britse regering sorg gedra om sy taal by die verowerde te laat
ingang vind.

Reeds met die afkondiging van die regulasies vir die bestuur

van die regeringskole is bepaal dat Engels naas Hollands in die skole onder=
rig moes word.37)

Die taal van die verowerde het dus wel erkenning naas

Engels geniet, maar die lesse in die Kaapkolonie het die Britse regering
waarskynlik daarvan weerhou om die Engelse taal dadelik op die Vrystaters
af te dwing.

'n Bewys van die. omsigtigheid waarmee die Britse regering hierdie aangeleent=
hede aanvanklik benader het, blyk uit 'n inleidingsartikel
van The Friend of the Sovereignty:

van die redakteur

"Let the settlers in the Sovereignty

but keep one single idea consistently in view and nothing can prevent this
happy result.

That is to forget all distinctions, but this single one,

that we are inhabitants of this country of European descent and.Christians .
.

.'

We must sincerely hope and believe, that the day shall come

that

we shall not be known as Englishmen

and Dutchman, but as Africanders on

this side of the Orange River. ,,38)

Hierdie" optimistiese siening van 'n

enkeling kan egter nie so maklik verwesenlik word in 'n Britse staat waar
die spreektaal van die Afrikaner Afrikaans, sy leestaal Nederlands
die van die Statebybel-vertaling)
nie.

en sy skryftaal

(veral

'n mengsel van albei was

'n Bepaalde taalbeleid was dus vir staatsonderwys nodig.

Met die afkondiging van die regulasies vir regeringskolewas

die gebruik van

36.

Hope van die Britse Koloniale Kantoor in Engeland het dit so gestel:
"The boers who had migrated, had always been regarded by her Maj esty's
Goverrnnent as subjects of the British Crown."
Vgl. Muller, ~.
cit., . p. 1 83.

37.
38.

Van der Merwe , op. cit., p. 5; Mal an , P.S.,
The Friend, 26 Junie 1852.

op. cit.,

p. 26.
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beide. tale dus opsioneel in soverre elke ouer kon besluit of sy kind in
Gesien in die lig van die monopolie

Engels of Hollands onderrig moes word.

van Engels op daardie stadium in die Kaapkolonie, het daar egter feitlik
geen moontlikheid
laat leer nie.

bestaan dat die Engelsman sy kind die Hollandse taal sou
Deur hierdie onderwysregulasies

is Engels dus nie net as

taal in die regeringskole ingevoer nie, maar is daardeur ook voorsiening ge=
maak dat dit as medium gebruik kon word.

Met ander woorde, die eentalige

Engelse onderwyser is hierdeur in die geleentheid gestelomaan
skole onderwys te gee.

Dit blyk dus dat die Britse regering toe reeds met

sy "peaceful penetration" begin het.

Die pao is op die wyse geleidelik·

..oopgemaak vir die invoer van Engels as medium.
wereiniteitsperiode

die regering=

Teen die einde van die Soe=

in 1854 was dit reeds duidelik watter afmetings Engelse

indringing in skole aangeneem het deurdat daar net soveel eentalige Engelse ..
onderwysers as Hollandse onderwysers aan die bestaande skole onderwys gegee
het.39)
Hierdie indr ing ing van Engels word veral beklemtoon as in aanmer=
king geneem word dat die.Hollandssprekendes

verreweg in die meerderheid was.40).

Die geleidelike indringing van Engels in skole was egter reeds voor 1852 se
afkondiging van die regulasies vir regeringskole waarneembaar.

Toe die Kaap=

se goewerneur in 1849 toestenuning verleen het vir die koms van vier onderwy=
sers uit Holland is egter duidelik bepaal dat 'n goeie kennis van Engels 'n
vereiste vir aanstelling as onderwyser is.41)

Ook het Engelssprekende

dikwels hulle misnoeë te kenne gegee wanneer ditgebeur

39.
40.

41.

Linde,

op. cit.,

Ot'

ouers

dat slegs Hollands

p.33.

Muller,
cit., p , 178 verklaar dat in 1854 daar van die lande=
like bevol~ing in die O.R.S. slegs 139 Engelse grondbesitters was.
Malan, P.S., op. cit., p.38
meld dat die Hollandssprekende be=
volking die Engelssprekendes in die verhouding van twintig tot een
oortref het.
"A knowledge of English will be an indispensable qualification on
the part of any teacher employed or supported by Gov. in or beyond the
boundary." Vgl. Lubbe, J.J., Die Ontstaan en Ontwikkeling van On=
den..yswetgewing in die Oranje-Vrystaat (1854 - 1899), p. 6.
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in skole gebruik is.

So is protes by die Britse Resident aangeteken oor

die onvermoë van Jacobus Groenendaal, onderwyser van Fauresmith, om in Engels
onderrig te gee.

In antwoord op hierdie protes het die Resident beloof om

by toekomstige aanstellings sorg te dra dat onderwysers in beide Engels en
Hollands onderrig moes kon gee.42)

In ooreenstemming

met hierdie besluit

het Owen selfs aanbeveel dat die onderwysers te Bloemfontein

en Winburg weg=

geneem word en deur onderwysers vervang word wat ook in Engels onderrig kon
gee.43)
Daar was egter nooit enige sprake van die vervanging van die een=
talige Engelse onderwysers aan regeringskole nie!

Dit blyk dus dat die indringing van·Engels in die skole teen die einde van
die Soewereiniteitsperiode

In voldonge ·feit was en dat die Soewereiniteit

arbeidsveld vir die eentalige Erlgeise onderwyse.r geword het.

In

In die jare

wat sou volg het hierdie mediurnvraagstuk groot ohmin tussen Engelsman en
Afrikaner tot gevolg gehad en het dit gedurende die Republikeinse

tydperk na

1854 steeds in omvang toegeneem, soos weldra aangedui sal word.

5.

NEUTRALE ONDERWYS T.O.V; DIE NASIONALE EN CHRISTELIKE BEGINSELS.

Omdat die Engelse staatskoolstelsel
opvolgers aan die Kaap geïmplementeer
te verengels,

soos deur Lord O1arles Somerset en sy
en die wetgewing om die skoolstelsel

In kragtige aanslag op die Christelike en nasionale beginsels

van die Afrikaner gemaak het, het die Afrikanerouers

deur middel van huis=

onderwys die gereformeerde beginsels beskerm omdat die ouers self bepaal
het dat die onderwys Christelik-nasionaal

42.
43.
44.

moes wees.44)

Met die volksver=

The Friend, 28 Augustus 1852.
Vgl. Mi dgLey , op.· ei t., p. 294.
Van der \Valt, K.S., Die Ned~rduits Gereformeerde
van Blankes in die Oranje Vrystaat tot 1900,

wyS

Kerk en die Onder=
p. 31.
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huising na die Noorde was die' draer van die Afrikaner se opvoedingsideaal
steeds gesetel in hierdie huisondenvys en die klein private skooltjies.
Gedurende hierdie pioniersjare was die onderwys in die Transoranje derhalwe
'n integrale deel van die ouerplig en was daar geen sprake van staatsbeheer
oor die onderwys nie.

Sodoende het die ouers dus self oor die Christelike

en nasionale inhoud van die onderwys besluit en alhoewel nog elementêr en
gebrekkig in die toepassing daarvan, het hierdie eerste onderwys wel op
Christelik-nasionale

grondslag berus.45)

.

.

Die aanvang van Engelse staatsbeheer oor die onderwys in die O.R.S. het eg=
ter daartoe gelei dat neutrale onderwys ten opsigte van die nasionale en
·Christelike' beginsels stelselmatig en toememend op die Afr ikanerki nd afge= .
.'dwing is, want deur die skool het Brittanje die geleentheid gesien om die
·Afrikanerkind te verengels. 46)
voortaan medeverantwoordelik
.',

Di t was egter nie die gedagte dat die staat

vir die onderwys sou
wees waarteen die Afrika:;:
.

:ner in verset gekom het nie, maar wel die feitdat

staatsbeheer. op neutrale'

.

·

.

".

-

t

staatskole afgestuur .hetsoos dit in die Kaapkolonie 'onder Br itse bewind die
·

'.

geval was.

47)

lik waarneembaar

Die Britse be ïnvl.oedi.ngvia die Kaapprovinsie
in die Engel se staatskoolstelsel

is dus dui.de=

in die O. R.S. , want daar

was geen waarborg dat die gees van die onderwys en die lewensbeskouing van
die onderwyser godsdienstig van aard moes wees nIe.

Volgens die 1852- regu=

lasies vir regeringskole moes onderrig gegee word in die reeds genoemde se:;:
kulêre vakke met geen vermelding van die wyse waarop godsdiensonderrig
staatskole onderrig moes word nie.

45.

46.
47.

aan

Daarenteen is daar in die privaatskole

Vermaak, op. cit.,. pp. 157-158.
Be rnard , op. ei to , p. 78.
Volgens Sir John Herschel was die doel van die onderwys om die Chr i s=
telike en nasionale te verenig.
Wat hy presies met "Christelike"
en "nasionaal" bedoel het was egter beslis nie in ooreenstemming met
die opvatting wat die Afrikaner in verband daannee gehuldig het nie.
Vgl. Fourie, op. cit., p. 77.
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steeds besondere

aandag aan Bybelse geskiedenis en die voorbereiding

tot

lidmaatskap van die Kerk gewy, 48) want vir die Af ri.kaner was die uitlewing.
van sy Christelike beginsels steeds die rigsnoer in sy daaglikse lewe.
Geen wonder nie dat Sir Harry Smith in 'n skrywe aan Majoor Warden meld dat
die Afrikanerouers

verlang het dat hulle kinders ondenvys moes ontvang deur
rondgaande onderwysers wat lede van die Nederduitse'Gereformeerde
Kerk was.49)

Die

Afrikaner moes dus hie alleen 'n stryd voer om die behoud van sy Chris=

telike beginsels gedurende die Soewereiniteitsperiode
'0

nie, maar ook om die

behoud van sy taal en kultuur, want die skool is doelbewus as instrument ge=
bruik an die Mrikanerkind

te ve-r;engels.

.

6.

.

.

'.

DIE VERHOUDING TUSSEN DIE BRITSE REGERING EN BESTAANDE KERKGENooT=
SKAPPE.

.

Die.Kerk as godsdienstige, maatskaplike

0

en intellektuele

instelling het reeds

van
die begin af 'n belangrike rol in die gebied tussen die Oranje- en Vaal=
.
\

riviere gespeel.

Hollandse, Engelse en Duitse kerkgenootskappe

het veel

bygedra om die lig van beskawing en kennis in 'n jong en onontwikkelde
te versprei.

land

Die staatsowerheid was ten volle bewus van die invloed ten

goede wat van die verskillende kerke uitgegaan het en het dus nie alleen
godsdiensvryheid

verseker nie, maar die kerke ook alle moontlike steun ver=

leen .

.Met die eerste sitting van die Wetgewende Raad was daar reeds tekens

48.
49.

Calitz, op. cit., p.47.
Olwagen , J .D., Die Ontwikkelin
en Betekenis van die Plaasskool
in die Re~ubliek Oranje-Vrystaat, p. 7; Lu e, J.J.,
Lewensom=
standighe e en Opvoeding van die Voortrekkerkind , p. 11-1-. ----

van die goeie verhouding wat daar gedurende die Soewereiniteitsperiode
sen die verskillende

tus=

Dit het ook geblyk

kerke en die staat sou bestaan.

dat die Engelse regering bewus was van die behoeftes van die bevolking op
geestelike gebied en die uitwerking wat die verkondiging

van die Evangelie

op die volk gehad het.

Op 19 Julie 1849 is die volgende besluit deur die

Wetgewende Raad geneem:

"That this Council

·avails itself of this,

the first occasion of its meeting to express the deep sense it entertains
of the importance of the Elementary Education and Religious instruction of
all classes of the community and its desire not to be deferred by ordinary
diffic:ulty from an endeavour to afford every practicable
plishing these objects;

facility for accom=

and therefore resolve that His Excellency

the High

Corronissioner be requested to recorronendan Annual Grant from the Colonial
Treasury of One thousand pounds for the purpose of being applied exclusively
.towards the salaries of Mi~isters and Schoolmasters.,,50)

Met hierdie .besluit deur die Raad het dit geblyk dat.die Engelse regering
nie van voornemens was om die Afrikaner
kerk in die Soewereiniteit

sy kerk te ontsê nie, want die eetste

was die N.G. Kerk.

Di t was egter ook spoedig

duidelik dat na die vestiging van die Engelse kerkgenootskappe
hulle in 'n meerdere mate verseker was van die onvoorwaardelike

in die gebied,
steun van

die regering.

6.1

Nasionale doelstrewe van die N.G. Kerk as teenvoeter vir Engelse in=
dringing.

Die vestiging van die N.G. Kerk in die gebied noord van die Oranjerivier

in

1849 was 'n mylpaal in die geskiedenis van hierdie kerk, want in hierdie
jaar het die Kaapse regering goedkeuring verleen vir die aanstelling van

50.

Notule van die Wetgewende Raad,

19 Julie 1849.
7"1

predikante in die Oranjerivier-Soewereiniteit.51)
ook hier die omvattende gemeenskapsordening
van die Afrikaanse volkswordingsproses

Die Kerk sou spoedig

word waarin die voortsetting

hul innerlike eenheid behou het.

Kriel beskryf die vestiging van die N.G. Kerk in hierdie gebied as volg:
"Die beginsels en Kerkleer van hierdie invloedryke kerk is vanaf 1836 deur
die Voortrekkers

oor die Oranjerivier gedra, en oak' in die Noorde geplant.

Hier, op nuwe bodem, het die plantjie gegroei en gebloei en eindelik die
magtigste faktor in die sosiale en kerklike lewe van die Boererepubliek

ge=

word. ,,52)

Alhoewel die aandeel van die nog ongeorganiseerde.N.G.
.die opwekking van belangstelling
l~dse

Kerk aanvanklik tot

in die onderuys 'en die invoering van Hol=

onderuysers beperk was, 53) was die N.G.-~redikante

aan die begin orr:=

trent die enigste geleerde manne in hierdie gebied en moes die fakkel van
beskawing en opvoeding deur hulle gedra word .

Selfs in later jare toe kén=

.nis en geleerdheid meer algemeen geword het, het die N.G. Kerk deur middel
van sy leraars en die,sinode nog 'n leidende aandeelin

die opvoeding'van die

jeug geneem.

Daar moet ook in gedagte gehou word dat die anglisasie of denasionalisasie
die Kerk in Kaapland die Kerk swaar getref het.

Daarom moes

in die O.R.S.

nie alleen die stryd opnuut aangeknoop word om die behoud van wat nog Hol=
lands in homself was nie, maar ook om die algemene ontaarding van die volk
te strem,54) want die Kerk het nie haar lidmate ongeletterd aangeneem nie.

51.
52.

v.d. Walt,

op. cit.,

p. 34.

Kriel, J.D., Die verhoudin~ tussen Kerk en Staat in die Republiek
van die Oranje-Vrystaat,
1 54 - 1899, in Argiefjaarboek van SuidAfrikaanse Geskiedenis, dl I, 1953, p. 167.

53.

Vermaak, 0,' cit.,
ci t., p. 3 4.

54.

Fourie,

op. cit.,

p. 159

en van Loggerenberg

en Jooste,

~.

p. 117.
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Deur te weier om persone aan te neem wat nie kon lees en skryf nie, het die
Kerk die Afrikaner van analfabetisme gered.

Sedert die vestiging van die N.G. Kerk in die O.R.S. het die Britse regering
by verskeie geleenthede

'n helpende hand gereik en sodoende tot die uitbou=

ing daarvan in die gebied bygedra.

Skynbaar wou die regering 'n herhaling

van die gebeure in die Kaapkolonie voorkom en eerder die goedgesindheid

van

die Afrikaner behou as om .hom nogeens in die harnas teen die regering te
jaag.

Reeds in 1850 het die Wetgewende Raad 'n staatstoelaag

van R1000 per

.. ASS) en s od oeh d e d"le dak"
J"aar aan d"le NGK
. . er k toegese
eure oopgema
re finansiële steun in die toekoms.
Desember

Op

'n ander vergadering

v i.rver d e=

gehou op

31

1851 het .Warden bekend gemaak dat 'n gedeelte van die Koloniale in=

voerbelasting

aandie

Soewereiniteit

bewillig is waardeur onder andere meer

predikante vir die N~G. Kerk beroep kon word en hulle salarisse help betaal
word. 56)

Op

die volgende vergadering

van die Wetgewende

Raad is .besluit

dat die bedrag van R200 wat reeds vir die aankoop van 'n kerk- en skoolgebou
.
..
57)
in Harrismith goedgekeur is, na R450 verhoog word
e .

Uit voorafgaande

kan dus die afleiding gemaak word dat die Britse regering

nie ongeneë was om finansiële steun te verleen ten opsigte van die behoeftes
van die N.G. Kerk nie.

Die Kerk is dus toegelaat om ongehinderd haar by=

drae te lewer tot die opvoeding van die jeug en die geestelike bearbeiding
van haar lidmate, wat in baie gevalle deur isolasie van alle beskawingsin=
vloede uitgesluit was~

Die N.G. Kerk het sodoende verseker dat die Afrika=

ner steeds godsdienstig-beskaafd

55.
56.
57.

kon bly.

Notule van die Wetgewende Raad,
Notule van die Wetgewende Raad,
Friend, 19 Januarie 1852.
Notule van die Wetgewende Raad,
26 Januarie 1852.

Ongelukkig het daar veral gedu=

6 Junie 1850.
31 Desember 1851.
1 Januarie 1852

Vgl. ook The
en

The Friend,
7 ()

rende die Republikeinse periode 'n negatiewe invloed van die Kerk uitgegaan
wat stremmend op die onderwysontwikkeling

van die Vrystaat ingewerk het,

soos in hoofstuk 5 aangedui sal word.

6.2

Vestiging en aanvanklike vreedsame indringing van die Anglikaanse
Kerk se Angel-Saksiese invloed.

Met die stigting van die eerste Anglikaanse gemeente in Julie 1850 te BloeITF
fontein58) het die Britse owerheid 'n sterk bondgenoot gevind vir die uit=
breiding van Engelse heerskappy.

Die Anglikaanse

Kerk en sy skole was on=

teenseglik die draers van .die Engelse kuituur, tradisies, taal en gewoontes
en in hierdie sin het dit vreemd gestaan teenoor die aspirasies van die Afri=
kaanssprekende

~eel van· die bevolking.

In teenstelling met die nasionale

doelstrewe van die N~G. Kerk, het die Anglikaanse
nasionaliserend

op die Boerebevolking

Kerk en sy skole sterk de=

ingewerk.

Spoedig na die vesti~ing van d ie Anglikaanse 'Kerk in die gebied het dit. ge=
blyk, dat' die Kerk ten volle op die reger ingRon
toegewings.

Alhoewel die N.G. Kerk ook

ste~

'n mate

vir finansiële en ander

van finansiële steun

van

staatsweë ontvang het, was die besondere simpatieke gesindheid van die staat
teenoor die Engelse kerkgenootskappe
Anglikaanse

duidelik waarneembaar.

Kerk (en later ook die Wesleyaanse

Daarom het die

Kerk) 'n magtige wapen in die

hande van die regering geword om die Engelse invloedsfeer

in hierdie gebiede

verder uit te bou en te bestendig.

Reeds kort na die stigting van die eerste gemeente het die Anglikaanse
druk begin uitoefen·am groter staatsteun.

Tydens 'n visitasiereis

Kerk

in die

O.R.S. in 1850 het Biskop Robert Grey van Kaapstad reeds sy ontevredenheid

58.

Engelse
ie Oranje- en

v ana
7i

uitgespreek ten opsigte van In gebrek aan staatsteun aan die Anglikaanse
Kerk, terwyl die twee Hollandse predikante elk R500 per jaar ontvang het. 59)
Hierdie vertoë het daartoe gelei dat die Wetgewende Raad dieselfde bedrag
aan die Anglikaanse Kerk bewillig het,60) In besluit wat heelhartig deur
Sir Harry Smith b~kragtig is.61)

Verskeie ander skenkings is met verloop

van tyd aan die Kerk gedoen,62) terwyl die Society for the Promotion of
Christian Knowledge en die Society for the Propagation of the Gospel in
Engeland ook geldelike bystand verleen het.63)

Die bemoeiing van hierdie

verskillende Engelse genootskappe kan geen twyfel laat dat die onderwys in
',diekerkskole deurdrenk was van die Angel-Saksiese

Ideo log ieë nie.

Di t

"was ook een van die hoofredes waarom di~ Anglikaanse Kerk besliste voorkeur
aim kerkskole bo staatskole,'gegee het, "because, not only was this the only

way to get a sound reli.gious education, but a sound English education. ,,64)
Op die wyse kon die Kerk dus ongehinderd die Britse denkrigtings

skole propageer sonder inmenging van staatsweë .
.

in hul, eie,

HIerdie kerkskole het die
.

.

,

,Anglikaanse Kerk veral' gedurende die Republikeinse per icde die ideale ge='
'

,

,

leentheid gebied oindie Engelse invloed steeds sterl<er te laat geld in In
staat waar Engeland nie meer'die bewindhebber was nie.

Die aarivanklike

vreedsame indringing van die Anglikaanse Kerk se invloed in die O.R.S. het

59.

Ibid., p , 24.

60.
61.

Notule van die Wetgewende Raad,
The Friend, 5 Augustus 1850.

62.

63.

In Bedrag van R250 is deur die Wetgewende Raad geskenk vjr die op=
rigting van In kerkgebou.
Vgl. Notule van die wet~ewende Raad,
6 Junie 1850., In Januarie 1852 het die Raad fn ver ere bedrag van
R500 aan die Anglikaanse Kerk toegeken as salaris vir die Bloemfon=
teinse leraar.
Vgl. Notule van die Wetgewende Raad, 1 Januarie
1852.
Benewens hIerdIe geldelIke skenkings is erwe vir In kerk en
pastorie aan die gemeente in Bloemfontein geskenk, terwyl dieselfde
aan die gemeente op Harrismith gegee is. Vgl. Venter, op. cit.,
pp. 24-25.
In Huis as pastorie en In watererf is ook later deur
Warden aan die Bloemfonteinse Gemeente geskenk.
Ibid., p. 84.
Ibid., pp. 78-79.

64.

Ibid.,

6 Junie 1850.

p. 50, soos aangehaal uit die Southern Cross, Januarie 1891.
78
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I,

geleidelik momentum verkry sodat die Afrikaner in die jare wat sou volg steeds
meer wal moes gooi teen hierdie indringing in die skole en op maatskaplike
vlak.

7.

KRITIESE SAMEVATTING.

Uit die algemene onderwysontwikkeling

gedurende die Soewereiniteitsperiode

is daar sekere aspekte wat nadere toeligting verdien.

Dit blyk in die

eerste plek dat 'n redelike mate van direkte Brits-Skotse beinvloeding wel
op die onderwysontwikkellngvan

die gebied ingewerk het.

Alhoewel geen voorsiening vir sekondêre onderwys gemaak is nie, het dit die
onderwysers vry gestaan am onderrig te gee in vakke soos matesis en die
.
65)
klassieke tale.
Wanneer die leerplanne van sekondêre skole in Engeland
en Skotland nagegaan word, blyk dit watter oorheersende plek die klassieke
tale; Latyn en Grieks in die leerplan ingeneem·het.

Veral Latyn is van die·

grootste belang beskou sodat die onderrig van Engels dikwels in Skotse skole
agterweë gelaat is ten koste van Latyn.66)

.Metidi e uitvaardiging

van die

1852-regulasies vir regeringskole moes die .owerheid sekerlik gehoop het dat
in navolging van Engeland en Skotland hierdie vakke mettertyd

'n integrale

deel van die leerplan in die O.R.S. sou ui tmaak , want daarom is ook in die
regulasies daarvoor voorsiening gemaak.

Wel is privaat hoëronderwys

in

vakke soos Engels, r~kene en matesis aangebied.67)

'nVerdere

65.

belangrike kerunerk van die ondeTW)rsoritwikkeling in die O.R.S.

66.

Vgl. TIle Friend, 30 September 1852
vir regeringskOle.
J. Ke rr , op. ei t., p. 174.

67.

Vgl.

in sake reëls en regulasies

'n advertensie van Collins in The Friend, 5 Augustus 1851.
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is die aanduidings dat die onderwysstelsel

soos in die gebied geïmplementeer

in verskeie opsigte onder sterk invloed van die Kaaplandse ondenvysstelsel
Daar moet egter in gedagte gehou word dat 'n sterk Brits-

gestaan het.

Skotse beinvloeding
weer noodwendig

in die Kaaplandse skoolstelsel

gevind word en op sy beurt

'n invloed op die nuwe Britse gebied noord van die Oranje=

rivier moes uitoefen.

So toon die 1852-regulasies

met betrekking

tot die

pligte van skoolkorrunissies 'n baie duidelike ooreensterruning met die regula=
sies vir skoolkommissies

in die Kaapprovinsie.

Reeds gemelde ooreenkomste

soos die leerplanne, die hou van registers, staatsteun aan skole, ooreen=
komste in salarisse vir onderwysers en 'n elem~l;1têre .inspeksiestelsel is
aandui.dings van die noue skakeling tussen die Soewereiniteit

en die Kaapko=

lonie op onderwysgebied.

Uit die algemene onderwYsontwikkeling

in die O.R.S. blyk verder dat die ..

Engelse regering groterversigtigheid

aan die. dag gelê

tot die spoedige anglisering van die gebied.

het met betrekking

Op die keper beskou dui die

erkenning van die verow~rde se.taal op 'n ver~igtiger benadering
geleentheid.

tot die aan=

Die aanleidende oorsaak tot hierc;lietoenaderingsbeleid

egter na gebeure in die Kaapkolonie

teruggevoer word.

moet

Die verwaarlosing

van Hollands wat tot die agteruitgang van die staatskole in die dertigerjare
gelei het, het tot gevolg gehad dat met die stigting van die Herschelskole
ook in 'n beperkte mate weer voorsiening
maak is.

Bymotiewe het hier egter 'n rol gespeel, want volgens,die

Herschelstelsel

was 'n deeglike 'kennis van Engels noodsaaklik.

Hollands-Afrikaanssprekende

Wat die

kind betref kon dit alleen verwesenlik word deur

voorsiening te maak vir monde Linge
.in Engels.

vir die onderrig van Hollands ge=

v

en skriftelike vertalings uitHol] ands

Uit hierdie bepaling blyk dat Hollands nie ter wille van die

8C
e-

van.die Engelse taal.68)

taal self toegelaat is nie, maar ter bevordering

Hierdie bepaling soos vervat in die Herschelstelsel
dag aangesien hierdie standpunt
hede gehuldig is.

verdien besondere

dwarsdeur die 19de eeu deur die Engelse ower=

Dat dit ook die regering in die O.R.S. se oogmerk was

kan met In groot mate van sekerheid aanvaar word.
Engels in die leerplan ingesluit.

Daarom is Hollands naas

Die spoedige ontruiming van die Soewe=

reiniteit het die Britse regering egter nie die geleentheid
die doelstellings

gebied om hier=

in die O.R.S. ten uitvoer te hring nie.

Indien die ses jaar van Engelse bestuur in die Soewereiniteit
word, is dit eerstensduidelik
aangewend het

an

gebied.

dat Majoor Warden en sy Raad tog wel pogings

.

.'

'.

,

.

.

.

'.'

Die vest-iging van In staatskoolstelsel

bring dat staatskole ten minste in elke magistraatsdistrik
doende geleentheid

beoordeel moet

aan die onderwys stuknig te verleen in In tot nog toe on=
:

georganiseerde

aan=

het meege=

geopen is om so=

te skep vir die opvoeding eh onderwys van die jeug.

Die·

verkiesing van skool.komniss ies het dan ook In groot bydrae tot die ontwi.kke=
ling van die onderwys gelewer.

Nieteenstaande

·Engelse regering om In georganiseerde

hierdie pogings van die

stelsel van staatskole

in die O.R.S.

te vestig, het die hele stelsel egter nog aan vele gebreke mank gegaan.

68.

Vgl. Du Preez van lVyk, op. ei t. , p , 73 e.v. vir In bespreking van
die doelstellings en inhoud van die Hersehelstelsel.
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HOOFSTUK

4.

DIE TOTSTANDKOMING VPJoJ'N NElITRALE STAATSKOOLSTELSEL
PUBLIEK

1.

IN DIE VRYSTAATSE RE=

VOLKSRAAD BEHOU AANVPJoJKLIKBRITSE INSTELLINGS, WETTE EN GEBRUIKE.

Toe die Oranje-Vrystaat

sy onafhanklikheid

met die ondertekening van die

Bloemfontein-Konvensie

op 23 Februarie 1854 van Brittanje ontvang het, was
.die binnelandse toestand alles behalwe rooskleurig. 1) Die Vraagstukke2)
wat die Britse Hoë Komnuss'ar.isnie by magte was om op te los nie, was 'hierna
die verantwoordelikheid

van die Vrystaatse Volksraad.

Alhoewel in die eerste artikel van die staatsproklamasie
vervat is dat,

die versekering

"The inhabitants of the Territory shall ~.• be free ...

from their allegiance to the ,British Crown, to all intents and purposes a
free and independent people ...,,,3), het dit in die praktyk geblyk dat die
Volksraad aanvanklik feitlik geen organisatoriese
,

veranderings teweegge=

'

bring het nie.

Alle bestaande wette en gebruike en juridiese bepalings

van die Soewereiniteitsperiode

1.

2.

3.

sou van krag bli, terwyl geoutoriseerde per:::

Vir 'n bespreking van, die politieke beweegredes vir die teruggawe
van die Oranje-Vrystaat deur Brittanje, vgl. v.d. Merwe, J., Die
Oran"e-V staat en die, Britse Politiek in Suid-Afrika in,die tV<1van
res! ent Bran,
p , 3 e.v.; asoo Malan, J .. , op. ct t , , pp.
191-194.
Die moeilikhede met die talryke inboorlingstarrone (veral die Basoeto's
en Griekwas) en die hoë koste aan die administrasie van die gebied
verbonde, het o.a. tot die ontruiming daarvan gelei.
Vgl. van
Schoor, op. ci t., p , 5 en J. v.d. Merwe, o~. ei t., Il. 8. Mal =
herbe, E.G., op. cit., p. 353 meld ook inierdie
verband dat:
"The Free Statel1ad been left with a legacy of warlike native tribes,
wi th whom the British had had a series of unsuccessful conflicts ...",
The Friend, 25 Februarie 1854. ' Vgl. ook O.V.S. Bylae tot die Volks=
raadriotule, 1854, Bylaag 87.
Die bewoording van bogenoemde twee
bronne verskil egter enigermate.
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sone wat staatsbet rekkings beklee het en.nog nie deur die nuwe regering
heraangestel

.

is nie, voorlopig in hierdie poste sou aanbly.

4)

Die onderwys

was natuurlik hierby inbegrepe.

Dit blyk dus dat reeds aan die begin van die Republikeinse periode die tekens
van voortgesette Engelse invloed op bykans alle samelewingsterreine

te vind

is, In invloed wat stelselmatig met verloop van tyd in omvang toegeneem het.

Hierdie omstandighede het ook aanleiding gegee tot In politieke verdeling in
.di.eVrystaatse Republiek tussen diegene wat steeds onder die Britse vlag wou.
staan en hulle wat In absolute onafhanklike republiek vir die Vrystaat be=
geer het.

Noodwendig moes hierdie botsende strewes gedurende die hele Re=.

publikeinse periode sy invloed op alle terreine laat geld.

Ook die onder=

·wys was nie van h i.erdá,einvloede gevrywaar nie, soos verder aangedui sal
·word.

.

2.

.

. AANVANKLIK GEEN VREEMDE ONDERWYSSTELSEL NIE.

Alhoewel die Volksraad aanvanklik verskeie Britse instellings, wette en ge=
bruike in die nuwe Republiek behou het, het dit geensins beteken dat die
lank gekoesterde Republikeinse

ideaal daarmee opgeoffer is nie.

wet van die Vrystaatse Republiek was dan ook op Republikeinse
en het die karaktertrekke
·is.

lees geskoei

vertoon van die gemeenskap waarvoor dit opgestel

Daarom was die betrokke grondwet In weerspieëling

godsdienstige, ekonomiese, maatskaplike
woners.

Die grond=

van die kulturele,

en politieke beskouings van die in=

By nadere ontleding van die Vrystaatse grondwet blyk ditook

dui= .

delik dat die tradisies van die grensboere en die ervaring wat hulle opge=

4.

Bylae tot die VOlksraadnotule,

1854,

bylae 83 en 162.
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'.doen het,

die' gronds lag was waarop daar in die Vrystaat' voortgebou is. 5)

Toe die eerste

verkose Volksraad dus op 30 Maart 1854 die beginsel

het dat die staat

ook verantwoordelikheid

met sekerheid

verklaar

omstandighede

sou aanpas.

Die Vrystaatse
ontwikkeling

oor die onderwys aanvaar,6)

word dat ook die beoogde onderwysstelsel

onderwysgeskiedenis

neergelê

toon dat die eerste

twintig

kan

by die lands=

jaar weinig

op die onderwysgebied opgelewer het en dat daar gedurende hier=

die tydperk geen doelbewuste pogings aangewend is om enige bui teiandse
.
. 7)
derwysste 1se 1 In te voer nIe.

Hierdie

feit

word gestaaf

van C. Clulee in. 1870, hoof van die Gramnar School
hy pleit
hede.

vir verandering

dat die

van onafhanklikheid

van .die Vrystaat

van buite

Hy is van oor=
en in=

in die beginj are op die

ingewerk het nie.

het die Volksraad die bestaande

bewind voorlopig

nagevolg'

in te voer. 8y

egter nie dat geen invloede

onderwysontwikkeling

.. Britse

kan word.

wanneer.

Landsomstandi g=

Volksraadslede oor voldoende bekwaarme'id, verligting

vloed beskik om so' 'n stelsel

.Dit impliseer

te Bloemfontein,

aan dat Europese onderwysstelsels

moet word sodat vernuwing daardeur bewerkstellig
tuiging

deur die betoog

in die onderwys weens sne.l-veranderde

Hy beveel by die Volksraad

on=

Met die verkryging

onderwysstelsel

van die

ocrgeneem en eers' in 1863' is die fragmentariese

on=

5.

Van Jaarsveld,
F.A., en Scholtz, G.D., Die Republiek van Suid-Afri=
ka : AgtergrÓnd, Ontstaan en Toekoms, p. 72.

6..

"De bevordering van Godsdienst en Onderwi.jS" is een onderwerp van
zorg voor den Volksraad."
Vgl. a.v.s., Die Grondwet van 1854,
art. 21, asook Bylae tbt die Volksraadnotule,
1854, Bylae 78.

7.

Malan, P.S.,
op. eit.,
p.206.
Bernard,
op. eit.,
p , 113 het
egter die ui tspraak van Malan foutiewelik aangêhaal as sou daar ge=
durende die hele Republikeinse periode geen vreemde onderwysstelsel
ingevoer gewees het nie.
Vgl. verder M.C.E. van Schoor, Onderwys
in die Oranje-Vrystaat,
in J. Chr. Coetzee (Red, ) Onderwys in SuidAfrika, 1652 - 1960, p. 145.

8.

The Friend,

24 November 1870.
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derWysregulasies

hersien om aan te pas by plaaslike omstandighede.

Ook

sporadiese beinvloeding

vanuit die Kaapkolonie het sekere interne verander=

inge tot gevolg gehad.

Van 'n algehele vreemde stelsel van onderwys was

daar egter tot 1874 geen sprake nie.

Dit was eers na die diensaanvaarding

van Brebner as eerste inspekteur van onder=

wys dat direkte Brits-Skotseb.einvloeding
stelsel waarneembaar

was.

duidelik in die Vrystaatse onderwys=

Réeds vroeg in sy termyn

het Brebner sy voorneme

te kenne gegee om 'n studie van oorsese onderwysstelsels

te maru:.

"Behalve

het gebrek aan onderWijzers is er eene andere reden in het belang van het
onderwijs waarom ik Europa .gaarne wil bezoeken •
.vele verbeteringen

aangebracht in schoolgebouwen,

In den laatsten tijd zijn
schoolmeubeien,

school=

boeken, methode van onderwijs enz., en ik zou gaarne op de hoogte van deze za=
ken willen komen zoodat ons stelsel van onderwijs op die best mogelijke wij ze
worde ingericht.,,9)

Dat 'n stelselmatige

onderwys idees na Brebner se diensaanvaarding
uitsprake in die piers en elders.

inplanting van veral Brits-Skotse
geskied het, word bewys deur

Na aanleiding veindie miskenning van Hol= .:

.Iands op Eunice skryf "Dixi" in De Express van 17 September 1885 dat
"Inmers het gehee Ie stelsel van onderwijs op deze Gouvts. scholen ingevoerd,
. Enge Is eh en d e tre eh ter waar d oor dee Jeug
vi
d on d erwlJS
.. ontvang.
. ,,10)
IS
verwys ing na die invloed wat dr. Brill op die Afrikanerkind

Met.

uitgeoefen het,

stel M.e.E. van Schoor dit onomwonde dat die hele Vrystaatse onderwysstelsel,·
.d.w.s , die leerplan, metodiek en opleiding van baie onderwysers Anglikaans

9.

10..
ll .

Eloff, A. Z., Dr~ Brebner as voedkundi e. in die Oran .e-V staat
tot 1880, p. 6 . soos aange aa UIt le rapport van
van onderwys oor diediensjaar
1875 - 1876.
Die skrywer het
blykbaar hierdie rapport in die Gouvernenerite Courant van 12 Julie
1876 gevind aangesien hierdie inspeksierapport nie in die Vrystaat=
se Argief te vind is nie.
Venter, l.S.J, Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,
Bloemfontein, p.
3.
Van Schoor, op. cit., p , 176.
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'"
d was. 11)
georIenteer

Die eerste twee dekades na onafhanklikheidswording
In gestadigde ontwikkeling op onderwysgebied.
selmatig daarop ingewerk.

word dus gekenmerk deur

Invloede van buite het stel=

Brits-Skotse beinvloeding

is veral na 1874 merk=

baar.

3.

3.1

BEHEER EN ADMINISTRASIE

.Sentrale.beheer

VAN DIE ONDERWYS NA REPUBLIEKWORDING.

oor die onderwys .

.Alhoewel daar reeds in 1854 deur die grondwet bepaal is dat onderwys die .
.

verantwoordelikheid

.

van die staat is, was daar egter tot 1863 geen algemeen

geldende onderwyswet of In liggaam, aan wie die onderwysbeheer opgedra is
.ni,e
,

Die dringende politieke, ekonomiese en nature llevraags tukke en ge=

brek aan geldmidd~le· het die Volksraad se onverdeelde aandag vereis ~odat·
daar weinig sprake ·van gekoërdineerde onderwysbeheer was .12)
onderwysaangeleenthede

Nogtans het

gedurende die verskillende Volksraadsittings

aandag

.geniet en is die noodsaaklikste reglementering van die onderwys afgehandel.

Reeds vanuit die staanspoor getuig hierdie reglementering dat die Volksraad
in die rigting van In neutrale staatskoolstelsel
bliek beweeg het.

vir die Vrystaatse Repu=

So byvoorbeeld is daar tydens die sitting op 15 April

1854 beslui t dat die salarisse van die vyf dorpsonderwysers
wees.13)

R250 per .i aar sou

Tydens die buitengewone sitting in September van dieselfde jaar

11 .
12.

Van Schoor, op. cito,
Ibid., p . 6.

13.

O.V.S.,

p. 176.

?ylae tot die Volksraadnotule,

1854, Bylaag 190.

is verder bepaal dat die aanstelling van onderwysers voortaan by die Staats=
president sou berus.14)

In 1855 het die Volksraad ook die beginsel van

plaaslike bestuur oor die onderwys geïmplementeer deur die instelling van
. .
15)
s,k 00 Ik omnussles.

. was dile eerste poglng
.
Dlt
van staatswee.. om on d erwys

Met die sitting van 21 Februarie 1856 het

op die platteland te organiseer.

die Volksraad verdere belangrike besluite geneem ten opsigte van die salaris=
se van dorpsonderwysers

en rondgaande onderwysers.16)

Met hierdie eerste

be sluite het die staat dus,sy beheer oor die onderwys begin ui toefen en te
kenne gegee dat die onderwyser In amptenaar van die staat is.

Met die 1863~twerp-Ordonnansie

wat voorsiening gemaak het vir die behoor=

like bestuur van ~ie gbewermentsdorpskole,

is In belangrike stap geneem in

die rigting van staatsonderhoud van die onderWys.

In Staatstoelaag van

R180 per j aar is vir alle goewermentskole bewillig. 17)

Hierdie bepaling

vertoon In sterk ooreenkoms met die Kaapse Wet van 1865 wat gebaseer was op
die aanbevelings

van die Onderwyskonmiss ie van 1861 - 1863.

,Hierdie Onder=

Wyswet het 'voorsiening gemaak vir die ge le.idefike afskaff ing van alle vry- ,'
"
18)
staatsonderwys en die vervanging daarvan deur staatsondersteunde 'onderwys.
Ook die sogenoemde waarborgstelsel
Vrystaatse ontwerp-ordonnansie

in hierdie wet toon ooreenkoms met die

van 1863 waarin intekenare hulle self vir

drie jaar moes verb indom mins tens In bedrag vanRj .Du p.j. by te dra tot
die skoolfonds.19)

Ongelukkig het die Vrystaatse Ordonnansie geen voorsien=

14.,
15.
16.

O.V.S., Volksraadnotule,
9 September 1854.
O.V.S., Volksraadnotule,
16 Februarie 1855.
O.V.S., Vo lksraadnotul e , 21 Februarie 1856. Dorpsonderwysers se
salarisse is op R180 p.J. vasgestel, terwyl rondgaande ondenvysers
In vasgestelde salaris van R60 p.j. sou ontvang.

17.

O.V.S., Volksraadnotule,
2 Februarie 1863,
werp-ordonnansie.
Du Preez van Wyk, op. eit., p. 101.

18.
'19.

Art. 3 van die ontwerp-ordonnansie,
Februarie 1863.

O.V.S.,

art. 1 van die ont=

Volksraadnotule,

2
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ing gemaak vir die benoeming van 'n uitvoerende hoof vir die onderwys nie.
Die Onderwyswet

van 1872 het eers in hierdie leemte voorsien.

Die 1872-Onderwyswet

het die beginsel van staatsbeheer

steun deur plaaslike onderwysbesture,finaal
vestig.20)

oor die onden"Ys, ge=

in die Vrystaatse Republiek ge=

Die Volksraad het oppertoesig oor die onderwys gehad en was die

vernaamste wetgewende mag en beherende liggaam wat bygestaan moes word deur
'n uitvoerende hoof,· die Hoofinspekteur

van Onderwys.21)

Die Volksraad sou

jaarliks 'n som geld ten behoewe van die openbare onderwys beskikbaar stel.
..Hierdie geld sou deur die Uitvoerende Raad beheer word ten behoewe van skole,
behoeftige leerlinge en vir die besoldiging van amptenare wat aangestel mag
·word om toesig oor die openbare onderwys te hou. 22) . Die toekenning en be=
·heer van fondse vir openbare onderwys is in die hande van d i e Volksraad ge= .
plaas, terwyl die Staatspresident

die finale gesag oor die aanstelling en

bevordering .van onderwysers sou uitoefen. 23).
verantwoordelikheid

vir die oprigting en instandhouding van skole in alle

·dorpe van die land aanvaar.24)·
trik-skoolkommissies,

Daarbenewens het die staat

Die Uitvoerende Raad moes verder ook dis=

bestaande uit vyf lede, benoem.

Deurdat die landdros

·ampshalwe lid daarvan was, het die regering sodoende direkte verteenwoordig=
ing daarop verkry.

Die staat het ook indirekte beheer oor die wykskool=

kommissies verkry, aangesien hulle deur die distrik-skoolkommissies
is en onder hulle beheer was. 25)

20.
21.
22.
23.
24.

O.V.S. , Ordonnansie nr. 5 van 1872.
Ibid. , dl. 2, art. 1-2.
Ibid. , dl. 1 , art. 1-3.
Ibid. , dl. 3, art. 1-2.
Ibid. , dl. 4, art. 1 .

25.

Ibid. , dl. 2, art. 16 en 26.

benoem

Met die aanname van Ordonnansie nr. 1 van 1874 is In verdere belangrike be=
Anders as met

ginsel ten opsigte van staatsteun aan regeringskole neergelê.

Ordonnansie nr. 5 van 1872, is die som geld wat deur die Volksraad ten behoe=
we van die openbare onderwys beskikbaar gestel is, nie langer vir die onderhoud
van die skole en onderwysers aangewend nie, maar slegs ter ondersteuning daar=
26)
van.

Ordonnansie nr. 1 van 1874 met die 1872-Onderwyswet as uitgangspunt, het dus
die grondslag gevorm waarop die hele republikeinse onderwysstelsel
volgende onderwyswetgewing
het.

en daarop=

tot aan die einde van die Republiek in 1899 berus

Die verandering vanaf In gedesentraliseerde

klein gemeenskapstelsel

van administrasie, wat so kenmerkend was van die periode tussen 1854 en 1874,
tot die hoogs gesentraliseerde stelsel van administrasie met verminderde
plaaslike deelname en verantwoordelikhede,

was egter nie In spontane ontwik=

keling nie, maar was grootliks deur die Kaapkolonie geinspireer.27)

Reeds

in hoofstuk 3 is daarop gewys dat staatsonderwys in die Kaapkolonie

In vol=

dwonge feit was elf jaar voordat Engeland vir die eerste keer geldelike onder=
steuning van staatsweë aan skole toegeken het.
keer in Engeland

In 1839 is daar vir die eerste

In spesiale komitee van die Geheime Raad, deur In koninklike

Bevel-in-Rade van die Koningin benoem om die onderwystoelaes
die oorsprong van In staatsonderwysstelselonder

te beheer, sodat

die direkte en persoonlike

beheer van die goewerneur in die Kaapkolonie nie in Engeland, Duitsland of
Frankryk gesoek moet word nie, maar wel in die anglisasiebeleid
se bewindhebbers

van die Kaap=

soos geopenbaar in die Somersetskole van 1822 en die Her=

schelskole van 1839, wat almal staatskole of anglisasieskole was.28)
in 1843 is die aanstelling van plaasskoolonderwysers

Reeds

in die Kaapkolonie onder=

worpe aan die goedkeuring van die goe=
26.
27.
28.

O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874,
Bruwer, op. cit., p. 23.
Du Preez van Wyk, op. cit., p , 69.

dl. 1, art. 1-3.
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werneur gemaak en is daar ook in dieselfde jaar staatsondersteuning

aan alle

plaasskole toegesê,29) soos die Vrystaatse Ordonnansie nr. 1 van 1874 trou=
ens ook bepaal het. 3D)

Ook ten opsigte van die bepaling van dl. I artikels

1-3 van die 1874-0rdonnansie betreffende die beëindiging van vry-staatsonder=
wys en die implementering van staatsondersteunde
Kaaplandse en Britse invloed te bespeur.

skole, is hier duidelike

"Dale wat 'n voorstander van die

vryWillige beginsel in die onderwys was, het hom ... beywer vir die geleide=
like afskaffing van ~lle vry-staatsonderwys,

aangesien hy, ooreenkomstig

Engelse beleid, die beskouing gehuldig het dat die staat nie verantwoordelik
is vir die volle onderwys van die jeug nie, maar dat ~y inmenging beperk
moet bly tot die verlening van hulp ter aanvul.Li.ng van plaaslike pogings .,,31)

Die groot mate van ooreenkoms tussen Onderwyswet nr. ·4 vein 1874 in Transvaal
en die Vrystaatse

. .

1874-0nderwyswet val egter ook op.
.
.'

se Wet is die skole ook staatsondersteunde
.perintendent-Generáal
.
",

Onder die Transvaal=

\

inrigtings gemaakwat

van Opvoeding besoek moes word,

deur 'n Su=

Oor invloed van

,"

buite t.O.v. hierdie.staatsonderstetmde

skolesteisel

in Transvaal, is B~son

·van mening dat 'n vae moontlikheid van Hollandse invloed hier 'n rol kon
gespeel het.

Die Hollandse skoolwet van 1801 het reeds voorsiening vir

subsidies ten behoewe van die onderwys gemaak, terwyl die subsidiestelsel
ook in die Nederlandse Onderwyswet van 1857 ingesluit is.
der dat dit egter meer waarskynlik

Hy verklaar ver=

is dat die staatsondersteunde

skoolstel=

sel van die Kaapkolonie, wat 'n produk van,Britse invloed was, oorgeneem is.
Die Kaaplandse wet van 1865 was die geldende onderwyswet van daardie tyd en
President Burgers, afkomstig uit die Kaapkolonie, was uiteraard met die

29 ~
30.
31.

Ibid. , p. 76.
O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874, dl. 3
Du Preez van Wyk, op. eit., p. 103.

art. 5, 10 en 14.
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.
32)
Kaapse onderwysstelsel bekend.

Gesien in die lig van die noue samewerking en gemeenskaplike bande wat hier=
die twee Republieke aan mekaar gebind het, is die slotsom dat beide state
die Kaapse stelsel in navolging van Engeland op eie bodem geïmplementeer het.
Die uitspraak van E.G. Pells versterk hierdie siening:
lations of 1843 laid the foundations of the
based upon the guanrantee system.

"And thus the regu=

system of State-Aided Schools,

From being the cinderella schools of

the system they were to become the system itself within thirty years, and
were to be used as the pattern on which the Transvaal and The Free State
successfully, and Natal unsuccessfully, modelled their school systems. ,,33)

Brebner het natuurlik hierdie staatskoolstelsel ten volle gesteun.

Trouens,

weens sy Skot.s-Presbiteri.aanse agtergrond was dit sy oortuiging dat openba=
re onderwys uitsluitlik In staatsfunksie is, die skool staatseiendom en d i e
.
. 34)
onderwysers staatsamptenare.

3.2.

Stigting van die eerste Departement van Onderwys.

3.2.1

Brebne » as eereie

Inspekteur'

van Onderoue ,

Met die aanname van Ordonnansie nr. 5 van 1872 het die Oranje-Vrystaat vir
die eerste keer voorsiening
van Onderwys.35)

gemaak vir die aanstelling van In Inspekteur

Met hierdie stap het die Vrystaat nou dieselfde trap van

32.

Basson, M.A.,
1907, p.67.

~3.

PelIs, E.G., The Story of Education in South Africa, p. 32.
Vgl.
ook Basson, op. cit., pp. 67-68.
Vermaak, op. ei t., p. 172 en Van Loggerenberg en Joos te, 2E.
ci t., p. 386.
O.V.S., Ordorulansie nr. 5 van 1872, dl. 2, art. 2.

34.
35.

Die Britse Invloed in die Transvaalse Onderwys, 1836 -
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onderwysontwikkeling

as die Kaapkolonie en Natal bereik.36)

Transvaal het

van Onderwys aangestel.37)

in 1874 sy eerste Superintendent-Generaal

Met dr. John Brebner se aanstelling as hoofuitvoerende

amptenaar vir die pro=

fessionele aspekte van die onderwys, is 'n nuwe era in die onderwysgeskiede=
nis van die Vrystaat ingelui.
universiteitsopleiding

Hierdie Skot wat in'sy vaderland 'n grondige

geniet het, het met die aanvaarding van die inspek=

teurskap aan die begin van 1874 die grootste enkele bydrae tot die onderwys=
ontwikkeling in die Vrystaat gelewer.

Gebore uit 'n huis met streng orto=

dokse en ProtestélIlts-godsdienstige beginsels, gepaard met 'n veelsydige op=
.leiding en rype ervaring van Europese onderwyssake, sy twaalf j aar van erva=
ring as onderwyser en proféssor in die Kaapkolonie wat hom vertroud gemaak
het met die land ensy un i.eke onderwysprob Ieme , .was Brebner se aanstelling
38) .
.
'n wyse stap.
. Gedurende die tydperk as Inspekteur van Onderwys en na
1891 as Superintendent

van Onderwys moet die voorui tgang op onderwysgebied

tot 1899 hoofsaaklik aan Brebner se insig én werkywer toegeskryf ·word.39)
Na 1874 was fei t li.kalle onderwysvernuwing

deur .hom geïnspireer sodat daar .

aan die einde van sy terirrynna die onderwysstelsel van die Vrystaat verwys
is as "a model for its time and for the requirements of the country. ,,40)

·36.
37.

38.

39.
40.

Mal.he rbe, E.G.,

op. cit., p , 363.
Lugtenburg, A.H., op. eit., p. 98.
Van Gorkom, as eerste Super=
intendent-Generaal van Onderwys in Transvaal, het egter eers in 1876
diens aanvaar.
Vir 'n volledige bespreking van Brebner se pre-Vrystaatse loopbaan,
vgl. (Brebner , J.), Memoir of the Life and. Work of Rev. John Brebner,
pp. 3-41.
Vgl. ook Eloff, op. cit., pp. 5-11.
M.C.E. van Schoor, Onderwys in die Oranje-Vrystaat
in J. Chris
.Coetzee (Red ,}, Onderwys in Suid-Afrika, 1652 - 1960, pp. 146-147.
Brebner, J., Memoirs, op. cit., p. 59.
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Omdat die daarstelling en uitbouing van die onderwysstelsel
aan Brebner opgedra is, was ditvoor

in die nmve staat

die hand liggend dat hy in die beplan=

ning van hierdie onderwysstelsel veral gebruik sou maak van beproefde BritsSkotse instellings omdat hy 'n grondige kennis van onderwyssake
teland opgedoen het.

Ook sy onderwyservaring

in sy geboor=

in die Kaapkolonie - wat

grootliks op Brits-Skotse lees geskoei was - sou daartoe meewerk dat hy 'n
onderwysstelsel

vir die Vrystaat opbou wat in baie gevalle eie aan Brittanje,

Skotland en die Kaapkolonie was.

Beide onderwyswette

van 1872 en 1874 het die magte en pligte van die Inspek=

teur van Onderwys bepaal.

Baie van die toesighoudende

heen deur die plaaslike skoolkommissies
van die Inspekteur opgedra.

Hy

funksies wat voor=

behartig is, is hierna aan die sorg

moes jaarliks 'n verslag oor die openbare

onderwys aan die Volksraad voorlê.

Alle distrikskole moes een keer per jaar

besoek word en ander skole soveel moontlik.
te bepaal, moes hy eksamens instel.

Om die vordering van leerlinge

Hy moes alle klagtes teen staatsonder=

wysers ondersoek en indien nodig 'n onderwyser voorlopig skors.
hy onderwysers vir aanstelling, bevordering
Raad aanbeveel.

Ook het

of beloning by die Uitvoerende

Hierbenewens moes hy vir eenvormigheid van die openbare

onderwys sorg, die leerboeke en die metodiek bepaal en die Volksraad op hoog=
te hou van alle skoolgeboue en die funksionering van die onderskeie skool=
. .
41)
k onnuss
i.es •
Bruwer ver klaar
Sy taak was inderdaad groot in omvang.
tereg dat "Very few school systems anywhere in the world were ever so much
the product of one man or bare the character of its executive officer as did
the Free State system.42)

41.

O.V.S., Ordonnansie
1 van 1874.

42.

Bruwer,

op. cit.,

nr.Svan

1872

en

O.V.S.,

Ordonnansie nr.

p. 23.
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Weens die venneerdering

in die aantalopenbare

skole, het Brebner ditsteeds

moeiliker gevind om inspeksie by elke skool uit te voer en sy veelvuldige
administratiewe

pligte terselfdertyd te behartig.

die Volksberaad43)

het die onderwyskommissie

Na herhaalde vertoë tot

wat die konsep-ordonnansie

van

1891 opgestel het, aanbeveel dat die status van die Inspekteur van Onderwys
verhoog word tot Superintendent van Onderwys en dat'hy deur een of meer In=
spekteurs van Skole bygestaan moes word.

Vanaf 1891 het hy dus as Superin=

tendent van Onderwys opgetree, bygestaan deur 'n Inspekteur van Onderwys.44)

Alhoewel die hoof van die Vrystaatse onderwys 'n Inspekteur van Onderwys ge=
noem is, het sy opgelegde: take nie wesenlik verskil van die Kaaplandse Super=
intendent-Generaai
het nogeens.onder

van Onderwys nie.

Die Vrystaatse .verskil in benaming

Kaaplandse invloed via Engeland geskied.

1872 is die eerste tWee inspekteurs in die Kaapprovinsie

Op 1 Oktober

aangestelom

die

Superintendent· van Onderwys behulpsaam te wees 45) ~ dus dieselfde jaar waar=
in die Vrystaat besluit het op die aanstelling van In.inspekteur.

Die instelling van inspekteursposte
gevolg van Britse invloed.

in die Kaapkolonie was weer die direkte

Sedert Langham Dale in 1859 as Superintendent

van Onderwys aangestel is, het hy hom beywer vir die aanstelling van inspek=
teurs om hom behulpsaam te wees.
Engelse onderwysstelsel

Dale, wat 'n deeglike studie van die

gemaak het, het sterk onder die invloed van die

Engelse Newcastle-onderwyskommissie

van 1858 gestaan in sy pleidooi vir die

aanstelling van inspekteurs in die Kaapkolonie.

43.
44.

45.

lil

die brief waarin die

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
1888 - 94, Inspekteursverslag
1890 - 91, p , 11.
O.V.S., Volksraadnotules,
9 Junie 1891 en 22 Mei 1895.
Dr. B.J.
Haarhoff is in 1891 aangestel en J .F.W. Ki.ipferburgeris in 1895 as
tweede inspekteur aangestel.
Malherbe, E.G~, op. cit., p. 133.
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, I

/'

super irrtenderrtskap

hom aangebied word, kom die volgende voor:

"There can

be no doubt and the Corrnnittee of the Privy Council on Education
in the strongest

has declared
aided schools

language,

that

an effective

is the keystone of any Public

in England

inspection

of

Education System ... ".46)

Die Watermeyerkormnissie het hom volkome vereenselwig

met die verslag

van die

Newcastlekornmissie.

3.2.2

Oorsprong

van die Superintendent

van Onderwys.

Oor die herkoms van die pos van 'n Superintendent

van Onderwys wat vanaf

,

,

die begin in Kaapl~d,
'ingestel

is,

Natal en Transvaal

en vanaf 1891 ook in die Vrystaat

bes taan egter uiteenlopende

mening dat alhoewel invloedvanaf

meningsverskille.

Pruise,

,

'

kon deurgewerk het,
.'

di~ Kaapkolonie die eerstewas

van

intendent
.

om 'n onderwyskantoor te

Onderwys in beheer ,

"These

factsTead
.

"

that ~ wi~h the exception
to institute
and as regards

Education. ,,4 7)

was dat

man

'n superintendent

to appoint

deur die bemoeiing van
en gewese onderwyser,

as 'n pro jesei one le persoon sy oorsprong het. 48)

46.

Du Preez van Wyk, op. cit.,

47.

Mal.herbe , E.G.,
Ibid.,

of Education' ;

head of a system of State

die Commercial Advertiser

Met verwysing na die Superintendent-Generaal

, 48.

Cape Colony was the first

Hy is verder van mening dat ditveral
redakteur,van

tis to the conclusion"

Cape Colony was the first

as the executive

is dat

open met 'n Super=

under the name 'Superintendent

the ,nature, of the office,

a purely professional

John Fairbairn,

of some American States,

a permanent office

van '

,

die mees waarskynl
i.ke gevolgtrekking
.
.
.

.

is

Malherbe

Hol Land; Frankryk en Amerika na

,

, Suid-Afrika
.

,

op. cit.,

van Onderwys se aanstelling

in

pp. 105-106.
pp. 74-75.

pp. 78-79.

0S

Transvaal, verklaar Basson weer dat die Kaapkolonie
Amerikaanse

invloed tot die aanstelling van In Superintendent
"In enacting the new law providing

oorgegaan het.
schools-the

first State Superintendent

was created.
uninfluenced

in 18,39 moontlik onder
van Onderwys

for state aid for

of Common Schools in the United States

So far as is known this was a distinctively
by the practice in any other land. ,,49).

American creation,

Daarteenoor wys Mal=

herbe daarop dat alhoewel die Staat Michigan reeds in 1836 die eerste per=
rnanente Staat Superintendent
bloot finansieel

aangestel het, die pligte van hierdie persoon

van aard was.

sel van skooladministrasie

New York, wat die eerste werklike staatstel=

in Amerika gehad het, het die term "State Super=

.intendent" vi r die eerste keer in 1854 ingevoer toe In staatsdepartement

in

.di e Iewe geroep is. 50) _

..Hierteenoor

is Du Preez van Wyk van mening dat d i e beginsel van een staats=

hoof en die onvermoë van. die Bible

and School

die oordrag van die.superintendentskap
.
'.

Commission bygedra het tot

vanaf die·sendingskole

na alle Kaap=

"

.

.se skole en dat dr, Philip, die Superintendent

.

.

van die Londense Sendingge=

nootskap - dus ook.van Engelse oorsprong - met reg beskou kan word as die
.prototipe of voorloper van die eerste superintendent-generaal
in die Kaapkolonie

Met voorafgaande

van onderwys

ertdus ook in Suid-Afrika. 51)"

feite in gedagte wil ditdus

voorkom asof die Kaapprovinsie

tog wel die voortou geneem het met die benoeming van die eerste professio=
nele Superintendent
van die sendingskole

van Onderwys.

Die rol wat dr. Philip as superintendent

gespeel het tesame met die propaganda

vir hierdie skole

deur sy skoonseun, John Fairbairn, moes die Kaapse owerhede beweeg het tot

49.

Cubber Iey , E.P. , The History of Education,

50.
51.

oE· cito , p. 67 aangehaal.
Mal.he rbe , E.G. , OE· cito , pp. 74-75.
Du Preez van Wyk, OE' cito , p. 72.

p. 687,

soos deur Bas=

son,
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·

die instelling van die amp van Superintendent

van Onderwys.

52)

Die Kaap=

provinsie kon wel moontlik die benaming van Amerika oorgeneem het, maar die
implementering

van die superintendentskap

was op eie lees geskoei.

Die

slotsom is dus dat die Vrystaat met die aanstelling van die eerste inspek=
teurs sowel as die instelling van 'n Superintendent

van Onderwys weer onder

Kaaplandse invloed gehandel het.

3.3

Plaaslike beheer oor die onderwys.

3.3. 1

Benoeming van skoolkomrnissies volgens Kaaplandse tradisie.

In 1855 het die Volksraad oorgegaan tot die implementering

van die beginsel

van plaaslike bestuur oor die onderwys deur 'n ,besluit dat vir elke distrik
'n skóolkommissie

benoem moes word, bestaande uit die landdros, die leraar

of konsulent van die gemeente, een lid deur die .inwoners van die dorp ge=
kies en twee lede.deur die inwoners van die distrik gekies.
kommissaris

By hierdie

sou alle skikkinge en regulasies ter besturing van die goewér~

men~skole berus, sowel as die eksaminering van voornemende
In die toekoms sou geen staatskoolopgerig
nie saamgestel

is nie.

onderwysers. 53)

word indien 'n skoolkommissie

Voorts was elke kommissielid verplig om 'n waar=

borglys te teken ten einde die aanstelling van 'n onderwyser en sy besoldig=
ing deur die Volksraad te regverdig en so te verseker dat die bestaan van 'n
skool nie van korte duur sou wees nie.54)

52.

53.
54.

Vgl. Mal.herbe . E.G.. op. cit., pp. 7R-79 en Du Preez van Wyk.,
op. cit., pp.70-72
in verband met die rolle wat Philip en Fairbalm In bogenoemde verband gespeel het.
O.V.S., Volksraacinotule, 10 FeDruarie 1855.
P.S. Malan, op. cit.,
ei t., p , 378.

p , 53;

Van Loggerenberg

en Jooste,

~.
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By die samestelling

van hierdie kommissies was daar egter geen sprake van

ouerverteenwoordiging

nie.

Hulle het slegs indirekte verteenwoordiging

ge=

niet in soverre hulle inwoners van 'n dorp of distrik was, aangesien drie
van die vyf lede deur die inwoners gekies is.

Die staat is direk deur die

landdros en indirek deur die predikant wat deur die Volksraad besoldig is,
verteenwoordig.Ss)

In 1861 is die wyse van verkiesing herroep.

Voortaan sou die samestelling

van elke korrnnissieuitsluitlik by die President berus.s6)
neergekom dat die verantwoordelikheid
alleen opgedra is.

Dit het daarop

vir die onderwys aan die President

Pit is dus "n duidelike beweging in die rigting van

.sentralisasie wat veral die bestuur
1863-Onderwysregulasies.is

van

skole. betref;

In artikel 6 van die

verder bepaal dat daar uit en deur die onderte=

kenare van 'n waarborglys vir elke skool 'n skoolkorrnnissie van vier lede ge= .
.
57)
kies moes word.
Die 1864-Regulasles het weer bepaal dat elke korrnnissie
uit vyf lede sou bestaan met die landdros en predikant ampshalwe lede daar=
van, terwyl die. ander drie lede deur die intekenare self aangewys sou word. 58)
Aan die dorpskoolkoillmissies is verder opgedra om vir die wykskole,

wat pas

vantevore ingestel is, wykskoolkorrnnissies bestaande uit drie lede wat lidma=
te van die N.G. Kerk moes wees, te benoem.s9)
verder voorsiening

ss.
56.
57.

58.
59.

Die 1872-Onderwyswet

het

gemaak vir die instelling ván distrikskoolkorrnnissies naas

Vermaak, op. eit., p. 162.
Vgl. ook Van Loggerenberg
oP. ci t , , p. 378.
o.v.s., Volksraadnotule, 27 Februarie 1861.

en Jooste,

a.v.s., Volksraadnotule, 28 Februarie 1863. In artikel 7 is die
pligte van die skoolkorrnnissies as volg omskryf: hulle kon
onderwysers ontslaan weens wangedrag;
moes sorg dra vir die boeke=
voorraad en skryfbehoeftes van elke skool; moes jaarliks 'n verslag
oor die toestand van die skool aan die Volksraad voorlê; moes onder=
wysers vir aanstelling by die President aanbeveel.
a.v.s., Volksraadnotule, 25 Februarie 1864.
a.v.s., Volksraadnotule, 10 Februarie 1864.

die reeds bestaande wykskoolkonunissies.

Die distrikskoolkommissies

sou

bestaan uit die landdros, die predikant van die N.G. Kerk en drie ander lede
deur die Uitvoerende Raad benoem met inagneming van die keuse van die inwo=
ik 60)
ners van dile dilstrl.

Met die samestelling van hierdie kommissies het die·ouers steeds nie direkte
verteenwoordiging

gehad nie en was hulle seggenskap beperk tot die bekend=

making van hulle keuses van kommissielede

aan die Uitvoerende Raad.

Die

staat het dus 'n sterk houvas op die plaaslike beheer uitgeoefen beide deur
die konunissies te benoem en die regulasies vir die konunissies uitte vaar=
dig.61)
Die distrikskoolkonunissies moes toesig hou oor die distrik-, wyken rondgaande skole.62)

Die taak van die wykskoolkommissies

was om toesig

te·hou oor die skole in 'n wyk en om verslag uit te bring aan die distrik= .
skoolkonunissies. 63):

Ordonnansie nr. 1 van 1874 het verdere wysigings

in plaaslike beheer aange=

bring deurdat wykskoolkominissies voortaan nie meer deur distrikskoolkommis=
sies saamgestel sou word nie, maar vyf lede deur die inwoners van die wyk
self gekies.

Hulle moes toesig hou oor die wyk- en rondgaande skole en

direk verslag aan die Inspekteur van Onderwys doen.64)

Hoewel die ouers

dus nog geen direkte seggenskap verkry het nie, het die inwoners van die wyk
waarvan die ouers deel uitgemaak het, daarna groter seggenskap ontvang.
Ordonnansie nr. 13 van 1879 het weer bepaal dat die vyf lede van 'n wykskool=

60.
61.
62.

O.V.S., Ordonnansie nr. 5 van 1872, dl. 2, art. 16.
Van Loggerenberg en Jooste, op. cit., p. 385.
O.V.S., Ordonnansie nr. 5 van 1872, dl. 2, artikels 17-26 in sa=
ke die pligte van distrikSkoolkonunissies.

63.
64.

Ibid., dL 2, art. 27.
O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874, dl. 2, art. 24. Vgl. verder
artikels 25-30 vir 'n uiteensetting van die pligte van wykskoolkom=
missies.
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kommissie wel deur die inwoners van die wyk genomineer kon word, maar deur·
die President aangestel sou word.

Die wykskoolkommissies

afhanklik van die distrikskoolkommissies

sou voortaan on=

optree, deurdat hulle self in die

vervolg eksamens moes afneem, ondersoek instel na klagtes teen onderwysers
en die uitslag aan die Inspekteur rapporteer en moes sorg vir boeke en ander
skoolbehoeftes.65)

Ordonnansie nr. 17 van 1884 het bepaal dat distrikskool=

kommissies in die toekoms mede toesig oor die regeringskole in die distrik
sou verkry.66)
sig.

In 1891 is die verkiesing van wykskoolkommissies

weer gewy=

Die President sou voortaan twee van die vyf lede vir 'n tydperk van

drie jaar aanstel.67)

3.3.1.1

Invloed

van buite

op Vrystaatse

ekoolkonmi eei.ee te leel.,

Die ins telling van skoolkommissies gedurende di~ Soewereiniteitsperiode
die Republikeinse periode w.as geen nuwe gedagte wat
staat gevind het nte.

sy

en

oorsprong in die V~

Dit is 'n ou Kaapse tradisie.wat op Vrystaatse bodem

oorgeplant is en afgesien van enkele kleinere wysigings ten nouste gebonde
was aandie

ontwikkelingsgang

van die skoolkommissiestelsel

in Kaapland .

.Reeds gedurende Cradock se bewind is die kontrole en organisasie van alle
skole aan 'n Onderwyskommissie
voortsetting

en distrik-skoolkommissie

opgedra,68) wat 'n

was van die Raad van Skolarge,69) wat aan die einde van die

Oos-Indiese regering aan die Kaap fungeer het en deur De Mist gewysig is
deur die toevoeging van 'n meerderheid van leke lede.70)

65.
66.

O.V.S., Volksraadnotule,
30 Mei 1879.
Olwagen, op. cit., p , 242.

67.

O.V.S.,

68.

Du

VOlksraadnotule,

Toit, P.S.,

9 Junie 1891.

Onderwys in Kaapland,

p ..65 en Cilliers,

op. cit. ,

p. 32.

69.

Du

Toit, P.S.,

70.

Ibid.,

Onderwys in Kaapland, p . 3b e .v..

pp. 54-55.
100

~~t betrekking

tot die samestelling van kommissies het verskillende Vrystaat=

se ordonnansies bepaal dat die President uitsluitlik

of gedeeltelik hierdie

kommissies sou saamstel, In funksie wat ook in die Kaapkolonie
deur die Goewerneur vervul is.71)

Hierdie bepaling is egter in 1874 op aan=

drang van Brebner gewysig sodat die aanstelling"grotendeels
berus het.

In tyd lank

by die inwoners

Omdat hy sterk onder die invloed van die destydse demokratiese

beginsels van die Angel-Saksiese wêreld gestaan het, was sy uitgangspunt dat
plaaslike gemeenskappe self hulle skoolkommissies moes kies.72)
Die begin=
sel van ouermedeseggenskap

waardeur ouers alleen die skoolkommissies

is nie deur Brebner erken nie.

verkies,

Daarom het Ordonnansie nr. 2 van 1891 be=

paal dat die President op aanbevel ing van die Superintendent
twee Iede aanwys en die stemgeregtigde

van Onderwys

Inwoners die ander drie lede verkies. 73)

Opvallend is dus dat die Vrystaat die enigste gebied in Suid-Afrika was waar
alle inwoners die skoolkommissies

Die bepaling

kon kies.74)

van die Vol~sraad in 1855 dat elke benoemde skoolkommissielid"

In waarborglys moes onderteken, het natuurlik onder" Engelse invloed via die:
Kaapkolonie geskied,

Reeds in"1833 met die eerste"staatsondersteuning"aan

skole onder beheer van kerke en ander liggame in Engeland is bepaal dat toe=
laes aan hierdie skole alleenlik uitbetaal sou word op voorwaarde dat die
betrokke skole In som, gelykstaande aan die regeringstoelae,
Hierdie waarborgstelsel

kon waarborg.75)

is weer ná 1840 deur Rose- Innes na die Kaapkolonie

ingevoer na In opvoedkundige reis deur Engeland en Skotland.76)

71.
'12.

73.
74.
75.
76.

Du Preez ván Wyk,

op. cit., p. 183.
Vermaak, op. cit., p. 173.
Vgl. ook Malan, P.S., Openbare On=
den~s vir Blankes in die Oranje-Vrystaat, 1874 - 1899, PP. 6-8.
O.V.S., Volksraadnotule,
9 Junie 1891.
Malherbe, E.G., op. cit., p. 371.
Hans, op. cit., p. 135 e.v.~
Vgl. ook Curtis, op. cit., p.
223 e.v ..
Du Preez van Wyk, op. cit., p. 77.
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Die waarborgstelsel het egter nie die gewenste resultate in die Vrystaat ge;
,

,

lewer nie, want weldra het klagtes voor die Volksraad gedien in verband met
77
die stelsel. )
Daar is selfs by die Volksraad aan die hand gedoen dat die
stelsel vervang word deur 'n addisionele toelaag deur die regering aan die
verskillende skole beskikbaar te stel.78)

Eers met die 1874-Regulasies is

daar van die stelsel afgesien toe daar geen verdere'melding

hiervan in die

regulasies gemaak is nie.

.3.3.2

Invoer

van inspeksiestelse'l

onder Kaaps-Britse

i.nvlced .

Per icdieke evaluering van leerlinge se vordering op skool het reeds vanaf.
die begin van openbare onderwys in die Vrystaat bestaan.

Tot 1874 het

hi.erd ie eksaminering uitsluitlik by die skool.konmi.ss ies berus.
"n tweërlei

Hulle het

funks i.e verrig deur eksamens af te neem en die skool te in;

"
79)
spekteer.

Na die di.ensaanvaard ing van Brebner in 1874 is die beleid

van hoofdelike inspeksie in die Vrystaatse skoolwese ingevoer na analogi~
v;an die Kaaplandse en Brits-Skotse. stelsels~
.

Ordonnansie nr ..1 van 1874

,

h~t bepaal dat die In~pekteur van Onderwys'jaarliks

verslag aan die Volks;

raad moes doen oor die' toestand' van die onderwys aan alle staatsondersteun;
de skole deur hierdie skole minstens een keer,per jaar te besoek.

Eksamens

is,ingestelom

Hierdie

sodoende die vordering van leerlinge te bepaal. 80)

inspeksies het die vorm van individuele toetsing' aangeneem.

Elke leerling

is aanvanklik individueel geëksélJllineerin lees, diktee, voordrag, rekenkun;
de, Bybelgeskiedenis en skrif.

Die meer gevorderde klasse moes ook eksami=

nering ondergaan in grarronatika,geskiedenis, aardrykskunde, stelwerk, ele=

77.
78.
79.

Vgl. J.H. Malan, op. cit., p. 395
hierdie stelsel. .Sien ook Olwagen,
Linde, op. cit., p , 71.
Bruwer, op. cit., p , 80.

80.

O.V.S.,

Ordonnansie

nr. 1 van 1874,

in sake die nadele verbonde aan
op. cH.,
p. 24.

dl. 2, artikels 4-15.
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en letterkunde.81)

mentêre wetenskap

Namate die leerlingtal

egter toegeneem het, was individuele

altyd moontlik nie en het Brebner in sy inspeksierapport
'n nuwe metode van inspeksie voorgestel waarvolgens

van 1878 - 79 reeds

onderwysers

leerlinge

om·toekomstige

inspeksie

kon bevorder.

'n Verdere belangrike

te vergemaklik,

was die invoering van standerds deur Brebner.82)

wou hy voorsiening

maak vir behoorlike

en sisteem en standaardisasie
lig.

toevoeging

inspeksie nie

indeling en verdeling

in die verskillende

Hierdeur

van skoolwerk

vakke en skole bewerkstel=

" .•.• Ik hoop beter in staat te zullen zijn den voorui tgang der scho=

.-.len te beoordelen,

Met Ordonnansie

en de eene school met de andere te vergelijken. ,,83)

nr. 13 van 1879 is 'n verdere 'stap geneem om die inspeksie=

stelsel op dieselfde

grondslag as in Kaapland en Brittanje

volge hierdie onderwysordonnansie
mentsonderwysers

toegestaan

is 'n bykomende

te plaas.

staatstoelaag

indien sy skool goeie vooruitgang

Inge=

aan goewer=
getoon het.

Hierdie toelaag van ,n'maksImum van Rl00 per jaar is aan alle distriks-, .
.

.

wyks- en rondgaande

onderwysers

.

toegeken.

84)

salaris beskou nie, maar as 'n aanmoediging
deur onderwysers

aan die dag gelê.

inspeksie besluit oor die toekenning
derwysers.8S)

81.

82.

Dit is egter nie as 'n vaste
en beloning vir besondere

ywer

Die Inspekteur moes jaarliks gedurende
van hierdie toelaes aan goewermentson=

Hier is dus die eerste toepassing

van die bekende Payment-

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
1876 - 87, Inspekteursverslag
1876 - 77; Vgl. ook O.V.S., Inkomende Stukke aan die Goewerment=
sekretaris, 1873 - 1899, G.S. 1017 en (Brebner, J. ,) Memoirs,
pp. 61-62.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
1876 - 87, Inspekteursverslag
1878 - 1879, Bylaag A.

83.

Ibid.,

p , viii.

84.

O.V.S.,

85.

...0-r;r';:;"anr;<J._o
e_vr_,..,i'""'j;-;:s,....t_a_a_t,On,..."..,dr-;e,rw_i...:..j_s_V_e_r_s_l_a
......
g._e_n
, 1876 - 87, Inspekteursverslag
1878 - 1879, p. VIII.

Volksraadnotule,

31 Mei 1879.
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by-ResuZts-stelsel

soos in Kaapland, Brittanje en Skotland aangetref is.

Ordonnansie nr. 17 van 1884 het die voorwaardes duideliker omskryf waarvolgens
toelaes goedgekeur sou word:

elke onderwyser wie se skool aanmerklike voor=

uitgang toon, sowel in deeglikheid as in die vermeerdering van die leerling=
tal en wat besondere vlyt en ywer in hul pligsbetragting

getoon het, s~u op

aanbeveling van die Inspekteur van Onderwys die genoemde toelaag van R100
nie te bowegaande nie, ontv'ang.86) By Brebner se oorweging van toelaes aan
onderwysers is ook die gees van qie skool, die aantal leerlinge, die gehalte
'.en standaard van onderrig en die persentasie geslaagde leerlinge in aanmerk=
.. 87)
ing geneem.

Alhoewel die toepassing van die stelsel 'n gunstige uitwerking op die p lat=
telandse onderwys uitgeoefen het, meld Brebner in sy oriderwysverslag van
1880 - 1881 dat ditvir

hom soms moeilik is om 'n toelaag vas te stel.

..Hardwerkende maar onbekwame onderwysers ontvang byvoorbeeld geen toelaag
nie, of faktore soos swak bywoning en onintelligente
onderwyser se kanse op 'n toelaag.

leerlinge verswak die

Daarom was Brebner van mening dat die

toekenning van toelaes gekoppel moet word aan die sukses van 'n skool se
uitslae.

"Ik geloof echter dat geen veiliger plan kan gevolgd worden dan

de uitbetaling naar resultaten te doen geschieden. ,,88)

Op die wyse sou

geen bekwame onderwyser sy toelaag dus verbeur nie.

In 1892 het Brebner dan ook die voorwaarde neergelê dat minstens die helfte
van die leerlinge moes slaag, terwyl die aantalonderskeidings

86.

O.V.S.,

Ordonnansie nr. 17 van J 884,

87.

O.V.S., Inkomende Stukke aan die Goewermentsekretaris,
G.S. 1031.

88.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 87,
1880 - 1881, p. 8.

ook in aan=

art. 57.
1873 - 1899,

Inspekteursverslag
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...

merking

geneem is by toekenning van toelaes. 89) . Toelaes is ook hierna

uitbetaal vir onderrig in spesiale vakke soos ginmastiek, teken, handwerk,
en sang volgens musieknote.90)

'n Spesiale toelaag van 25c is aan die on=

derwyser betaal vir elke leerling wat in genoemde vakke geslaag het.91)

Met die aanstelling van die eerste Inspekteur van Onderwys het 'n nuwe in=
speksiestelsel

onder leiding van Brebner dus ontplooi.

Die stelsel was

gebaseer op die bestaande stelsels in die Kaapkolonie en Engeland.

Toe

die Spesiale Komitee van die Geheime Raad in 1839 beheer oor die onderwys
in Engeland aanvaar het, is die beleid neergelê dat geen staatsondersteuning

sonder staatsinspeksie

sou plaasvind nie,sodat die eerste twee inspekteurs

in Desember 1839 aangestel is.

Die inspeksiestelsel

is verskerp toe daar

in 1861 deur die Hersiene Kode, wat op die bevindings van die Newcastle.onderwyskommissie

van 1858 gevolg het, voorsiening gemaak is vir die indi=

:viduele inspeksie van alle leerlinge in die 3 R's en die onderwysers ooreen=
. komstig die mspeks re-ui tslae .betaal is.

.Hier het die Paumenti-bu-Reeul.tie-

.

stelsel dus sy oorsprong
.gevind, wat weer aanleiding gegee het tot die inde=
..
l

o

°
. der ds. 92)
Ing van 1eer 1°Inge . In.stan

Die Kaapkolonie het ook onder direkte

invloed van die Newcastle-onderwyskommissie
hoofdelike

gestaan sodat die ins telling van

inspeksie deur die Kaaplandse Onderwyswet van 1865, die benoeming

van die eerste twee inspekteurs in 1872, die invoering van skoolstanderds
1873 en die toepassing van die Payment-by-Results-ste1se1

89.
90.
91.
92.
93.

In

gevolg het. 93)

O.V.S., Inkomende Stukke aan die Goewermentsekretaris, 1873 - 1899,
G.S. 1041.
O.V.S. , VolksraadsnotuIe,
~ Junie 1891.
Ibid. , 17 Junie 1894.
Vgl. ook Malherbe, E.G., op. ei t. , p.
372.
Vir 'n volledige bespreking vgl. Hoofstuk 1, p , 26 e.v ..
Du Preez van Wyk, op. cit., pp. 188 - 190.
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Alhoewel Bruwer meld dat die Vrystaatse inspeksiestelsel

slegs vanuit die

Kaapkolonie ingevoer is,94) wil dit tog voorkom asof Brebner hom ook deur
Engelse ontwikkeling op hierdie gebied laat beinvloed het.

In 'n uiteen=

setting van die stelsel in di.eVrystaat verklaar hy onder andere dat,
"In Europa krijgt de onderwijzer zoo veel voor ieder leerling die in de
Standaards passeer, en dus wordt zijn ijver be Loont,
h.
voorges t e Id zou het gevo I gIer

Op de wijze door mij

hl'
. ...." 95)
etze ve zIJn

verslag van 1878 - 1879 meld hy verder:

In die inspeksie=

"Later rnischien zal het mogelijk

zijn eene kleine som aan den onderwijzer te schenken voor iederen leerling,
die een goed examen afleght.,,96)

In Ordonnansie nr. 13 van 1879 het Breb=

ner dus vir hierdie toelae voorsiening gemaak.
Britse beinvloeding.op

Ten opsigte van direkte

die inspeksiestelsel van die.hele Suid-Afrika en dus
.

.

ook die Vrystaat, kan volstaan word met die verklaring van die Fremantleonderwyskommissie-rapport

van 1912:

,,Aan dit rapport van de Hertog van

Newcastle's Komridssie dankt het systeem van individuele examens zijn be=
.

staan.

.

.

'.

. .

.Het kan niet betwijfeld worden, dat het systeem in Zuid-Afrika met

onvo~doende overweging geheelovergenomen

werd van Engeland, want er was

niets in Zuid-Afrika, overeeI1komende met de toestand van zaken, die tot de
verandering in Engeland aanleiding gaf, en het is duidelijk, dat de diepe
betekenis van de verandering in geen van beide landen destijds algemeen be=
vroed werd.,,97)

94.
95.
96.
97.

Bruwer, op. cit., p.91.
O.V.S., Inkomende Stukke aan die Goewermentsekretaris,
18731899, G.S. 017.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 86, Inspekteursverslag
1878 - 1879, p. VIII.
Du Preez van Wyk, op. cit., p. 189, soos aangehaal uit die Fre=
mantle-onderwyskommissie-rapport
van 1912, p. 113.
Die kommissie
meld in sy verslag tereg dat die inspeksiestelsel deur Suid-Afrika
van Engeland oorgeneem is, want ook die Suid-Afrikaanse Republiek
en Natal het die identiese stelsel in hulle eie onderwyss tel.se l in=
gevoer.
Vgl. in die verband Basson, op. cit., p. 91 en p. 102
en Steenkamp, L.S., Onderwys vir Blankes in Natal, 1824 - 1940,
p , 127 en pp. 164-167.
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3.3.3

Stiel.ee Z van huisondeT'WYs en privaat

pl.aasekole,

Gedurende die Republikeinse tydperk was die privaatskole
een van die belangrikste

op die platteland

faktore wat daartoe bygedra het om die afgeleë be=

vo~king op die boereplase van ongeletterdheid

te vrywaar.

Die hui sonder=

wyser het sedert die dae'van die Groot Trek byna sinoniem geword met die ge=
sin van elke plaasboer.

Alhoewel hierdie onderwys' gewoonlik elementêr

aard was, was dit vir die plaaseienaar

van

en sy bure voldoende, want dithet

irrunersverseker dat die jeug kon leer lees en skryf om sodo«:;ndeaangeneem te
kon word as lidmate van die Kerk.

Een van die redes waarom daar dan ook .in die eerste jare na die toepassing
.van die Onderwyswette van 1874 en 1879 so langsaam gevorder is met die uit=
breiding van regeringskole op die plase, was omdat die privaatskole
liks in die behoeftes voorsien het.98)

Die wydverspreide

selfs die bestaan van sulke skole noodsaaklik.gernaak~.

groot=.

bevolking het

Brebner het ook die

noodsaakl ikhe id van hierdie skole kort na sy aankoms in die Oranje-Vrystaat
besef:

"De ingezetenen wonen zoo ver vali elkander dat geen Gouwernements .

. stelsel van Openbaar Onderwijs ooit toereikend zal zijn om in hunne behoeften
voldoende te voorzien.
worden. ,,99)

name

Private onderwijzers

zullen altijd moeten gebruikt

Die waarde van die privaatskole blyk verder uit die sensusop=

van 1880 toe hierdie skole deur 6,713 leerlinge besoek is in teenstel=

ling met die 998 leerlinge in die goewerrnentskole.100)
1890 dat die staatsondersteunde

Dit was eers ná

rondgaande skole geleidelik die plek van die

privaatskole begin inneem het.

98.
99.
100.

Olwagen, op. cit., p.360.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
1876 - 1877, p. 8.
Olwagen, op. cit., p.362.

1876 - 87,

Inspekteursverslag
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'n Nuwe bedeling vir die privaatskole het gevolg op Ordonnansie nr. 13 van
1879 toe staatsteun onder sekere voorwaardes aan hierdie skole toegesê is.
'n Jaarlikse toelaag van hoogstens R60 is toegestaan mits die skool op die=
selfde plek gebly het, deur minstens tien leerlinge besoek is en onderrig
in lees, skryf en rekenkunde gegee is.101)
steun aan privaatskole

Alhoewel hierdie eerste staat=

'n merkbare verbetering in die plattelandse

teweeg gebring het, was daar nog tekortkominge.

onderwys

Op aandrang van Brebner

is in 1880 en 1891 verdere wysigings aangebring wat 'n groter toelaag aan
die privaatonderwysers

verseker het.

voortaan R4 en 'n ongesertifiseerde
ling wat hy onderrig.
ontvang.

'n Gesertifiseerde

onderwyser sou

die helfte daarvan ontvang vir elke leer=

Die eienaar van die skool moes die helfte hiervan

Verder het die onderwyser vir elke leerling wat geslaag het 'n

.bykomende toelaag ontvang wat gewissel het van sac per leerling in standerd
een tot R3,SO per leerling in standerd sewe.

"Government aid took
the
" .

form 6f a capitation grant, the amount of which depended on whether or not
the teacher held a certificate and the standard in which the child passed.
The grant was usually divided between the teacher and. the owner of the.
school." 102)'

Hierdie sogenoemde Capitation Grant of hoofdelike toelae was reeds vanaf
1834 in die Kaapkolonie in werking.

Die oorsprong van hierdie stelsel

moet egter in Skotland gesoek word, want 'n hoofdelike toelae van 40c - 60c
per seun en 30c - sac per meisie is eers in 1853 in Engeland ingevoer.
Die Kaapkolonie kon dus nie die stelsel van Engeland af ingevoer het nie.
Oor hierdie stelsel laat 'n rubriekskrywer
Advertiser

101.
102.

in 1830 horn as volg uit:

in die South African Commercial

"I would recommend that part of their

O.V.S., Volksraadnotule,
31 f'>lei
1879.
(Brebner, J. ,) Memoirs, p , 61.
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salaries should arise from the number of their scholars, as is the case in
Scotland .0." 103)

Die waarskynlike is dus dat Brebner hierdie stelselook

in die Vrystaat ingevoer het na aanleiding van die gebruik daarvan in Skot=
land.

Die gebruik van die term Capitation

die vermoede.

Grant in "Memoir" versterk hier=

Ten opsigte van die praktiese implementering van die stelsel

in die Vrystaat, het Brebner egter beslis die Kaapkolonie nagevolg.
jaarlikse toelaag van R60 aan die onderwyser,

Die

'n hoofdelike toelaag van R4

aan elke gesertifiseerde ondenvyser en R2 aan 'n ongesertifiseerde

onderwy=

ser, plus 'n verdere toelaag van 50c per leerling in standerd I tot R2 per
leerling in standerd IV,104) inspeksie van hierdie skole deur die Superin=
tendent van Ondenvys en die aanstelling van skoolkommissies
. ondersteunde privaatskool, dui op die beinvloeding vanuitdie

vir elke staats=
Kaapkolonie. 105)

Alhoewel kritiek dikwels teen die privaatskole ingebring is op grond van on=
bekwame onderwysers, gebrekkige onderrig en onvoldoende sillabusse,106) was
dit grootliks aan die huisonderwys en plaasskoolstelsel
..Christelik-Nasionale
het.

te danke dat die

ondenvysgedagte steeds ~n die Vrystaat bly voortleef

Di t was trouens. die plattelandse onderwys wat gelyktydig met die ont=

waking van die Afrikaner se nasionale bewuswording so 'n radikale ontwikke=
ling in die Vrystaat teweeggebring het en so ·die draer van die Afrikaner se
ideale en beskermer teen vreemde invloede in die Vrystaaten

Transvaal ge=

word het. 107)

103.

South African Commercial Advertiser,
16 Junie 1830, soos deur Du
Preez van Wyk, op. cit., p. 53 aangehaal.

104.

Malherbe, op. cit., p. 102-103. Hy meld dat hierdie stelsel van
hoofdelike toelaes in werklikheid op die Payment-by-Results-stelsel
gebaseer is.

105.

Du Preez van Wyk,

106.

Vgl. Malan, P.S., . Openbare Ondenvys vir Blankes in die Oranje-Vry=
staat 1874 - 1899, pp. 292-295.
Vermaak, op. cit., p. 177.

107.

op. cit.,

p. 76.
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4.

BRITS-SKOTSE INVLOED BY OPRIGTING EN INSTANDHOUDING VAN VERSKILLENDE
SKOOLSX)RTE.

4.1

Stigting van skole volgens Brits-Skotse tradisie.

Soos reeds aangedui, was die eerste twintig jaar van die Vrystaatse Repu=
bliek 'n tydperk van

reorganisasie op alle terreine.

Ook die onderwys is

gekenmerk deur 'n gebrek aan eenheid in die beheer daarvan.

Die eerste

doelbewuste pogings·omgroter

eenheid te bewerkstellig was die oprigting

van Grey-Kollege en Eunice.

Met Brebner se diensaanvaarding was die re-

organisasie van die onderwys uitsluitlik aan hom opgedra.

Om die rede het

verskeie ander skole naas die bestaande regeringskole grotendeels deur sy
toedoen ontstaan.

Die oprigting

4.1.1

Var! 'n Kl.ei.nk.inderekool.,
.

.

Op 7.Julie 1873 is op 'n.algemene vergadering onder·voorsitterskap

J.G. Fraser in beginsel besluit om 'n kleinkinderskool
Bloemfontein te open.108)
van 9 lede geplaas en

"n

van mnr.

(Infant School) in

Die skool is onder die bestuur van 'n kuratorium
skoolkorrnnissieis

saamges

tel ,

As

'n private in=

rigting het die skool egter geen finansiële steun van staatsweë ontvang voor
1888 nie, toe daar deur bemiddeling van Brebner 'n.toelaag van Rl00 per jaar
aan die skool toegestaan is met dien verstande dat die Hollandse taalook
aan d le s kId
00 on errlg sou wor d .109)
°

o

B reb ner h et d aarna uit d ie kuratore

van die Dames Instltuut en die Grey-Kollege

'n nuwe kuratorium vir die Be=

waarskool laat kies .110)

.108.
109.
110.

The Friend,

10 Julie 1873.

O.V. S., Volksraadnotule , 26 Mei 1888.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1888 - 1894,
slag 1888 - 1889, Bylaag G, p. 28.

Inspekteursver=

110

Die Engelse invloed wat van hierdie Bewaarskool uitgegaan het, ,vas groot.
Hierdie tipe skole het hulle oorsprong in Engeland en die Kaapkolonie gehad.
Robert Owen was die stigter van soortgelyke Infant Schools in Engeland.lll)
In 1829 is die eerste kleinkinderskool deur die toedoen van Dr. Philip in
Kaapstad gestig na sy terugkeer van 'n driejarige besoek aan Engeland.112)

As

'n privaat inrigting het hierdie Bewaarskool in Bloemfontein 'n algehele

Engelse gees vertoon en is Hollands slegs by hoë uitsondering gebruik.

On=

geveer tien maande na sy stigting het die leerlingtal reeds sodanig toegeneem
dat 'n hoër afdeling begin is, " ... to provide a thorough English education
for girls ..." 113)

Verskeie Engelse en Skotse onderwyseresse van die skool
.
.
114)
het dan ook vir hierdie deeglike Engelse fondament gesorg.
Van die be=
gin af was die medium van onderrig en die voertaal.dus Engels, met die ge=
volg dat wanneer leer1inge van die Bewaarskool na die Dames Instituut en
Grey-Kollege oorgeplaas is, hulle gewoonlik die Hollandse klasse met moeite
.
.
115)
gevolg het.
Hiermee. is wel bepaal dat in .die twee hoogste klasse beide
tale geleer sou word, maar die medium van onderrig in die ander vakke het
altyd Engels gebly.116)

Die Volksraad moet egter die blaam dra vir hierdie oogluikende toelating van

111.
.112.

Birchenough, op. cit., p. 33 e.v ..
Du Preez van Wyk, ..op. cit., p , 71.

113.

Malan, P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 122. Bron onvermeld.
Die eerste twee ondewyseresse, mejj. Dunn en Smart was albei uit
Engeland afkomstig.
Hulle is deur mej. Neilsen, afkomstig uit Skot=
land, opgevolg.
Eers in 1888 is mej. Brebner as Hollandse hulpon=
derwyseres aangestel.
Vgl. Ibid., p , 122 en Venter, l.S.J., Die
Geskiedenis van die Dames InstITUut "Eunice", pp. 163-165.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 87, Inspekteursverslag
1882 - 1883, p. 11.
Venter,l.S.J.,
Die Geskiedenis van die Dames Instituut "Eunice",
p. 167.

114.

115.
116.
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die miskenning van Hollands aan die Bewaarskool, want herhaalde vertoë deur
Brebner

117)

.'

en memones

.

wat voor die Volksraad gedien het,

ring nie oorreed om 'n staatsbeheerde kleinkinderskool
te rig nie.

118)

kon die rege=

in Bloemfontein op

Die afwesigheid van so 'n skool het dus noodwendig daartoe ge=

lei dat die Hollandssprekende

ouers van Bloemfontein verplig was om hulle

kinders na die Engelsgesinde bewaarskool te stuur .. Dit was ook een van die
redes vir die verengelsingsproses

wat aan die Grey~Kollege en Dames Insti=

tuut be gin posvat het, want omdat die aanvangsonderwys

aan die Bewaarskool

deur middel van Engels geskied het, het baie ouers verkies dat Engels ook
die voertaal by die voortsetting van hulle kinders se studies aan die twee
119) .
,hoë
oers k ole .'moes wees ~.

Ook .i.n die pers is te Ikensmejding

gemaak van die Engelse invloed wat van

die Bewaarskool en ander bestaande private kleinkiriderskole op die platteland
uitgegaan het.

The Express meld in: 'n artikel dat "De kinderen

worden

niet als Afrikaansche kinderen onderwezen, maar als Europeesche, meer in 't
bij zonder Engelsche.·

.Zij

hooren de landstaal 9veral, uitgenomen in de

. school (Kleinkinderschool ) .,,120)

Dit val mge.il~k te begryp dat die Volks=

raad met al hierdie inligting tot sy beskikking nie oOrtuig kon word van
die noodsaaklikheid

van die oprigting van kleinkinderskole

voertaal vir die Hollandssprekende

117.
118.
119.
120.

met Hollands as

kinders nie.

Vgl. Brebner se inspekteursverslae van 1882 - 1883, p. 11 en 1887 1888, pp. 5-6 in Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen.
O.V.S., Volksraadnotule,
22 Junie 1882.
Van der Merwe, J.A.B., op. cit., p. 84 en Malan, P.S., Openbare
Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat, ·1874 - 1899, p. 122.
De Express, 13 Oktober 1881.
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4.1.2

Oprigtinq

van 'n landbouskool.

Die vinnig veranderende ekonomiese toestande gedurende die laaste kwart van
die 19de eeu het ook In nuwe wetenskaplike benadering tot die boerdery in
die Oranje-Vrystaat

genoodsaak.

Weens sy kennis van Europese landbou-op=

leidingsmetodes het Brebner by verskeie geleenthede die Volksraad se aandag
op die oprigting van 'n landbouskool in die Vrystaat gevestig.

Die uitein=

delike oprigting van die eerste landbouskool op die plaas "Alexandria" in 1899
was dan ook deur Brebner geïnisieer na analogie van Europese landbouskole
en nie soseer volgens Britse wyse nie.

Reeds op 27 Mei 1880 het hy in 'n

openbare lesing die noodsaaklikheid van 'n landbouskool volgens Europese
standaarde bepleit.121) . G~durende sy oorsese reis in 1891 het hy verdere
kennis opgedoen van moderne onderwysstrominge

en na sy terugkeer het hy in

verskeie onderwysrapporte wat voor die Volksraad gedien het, die noodsaak=
likheid van 'n landbouskool beklemtoon.122)

Gedurende die 1895 Vo Iksraad=

sitting is 'n sterk pleidooi ten gunste van landbouopleiding

gelewer en die

Verenigde State van Amerika is aangehaal as 'n voorbeeld van hoe voordeel
verkry word uit die verspreiding van kennis onder die boere.

Na die be=

spreking is aan 'n·VolksraadkomIDissie opgedra om in oorleg met die Superin=
tend ent van Ond erwys d le ges k atte k oste van so '0n
o

0
InrIgtIng
te b epaa.1 123)
°

Eers in 1899 het die Volksraad egter sy goedkeuring verleen vi.r die oprigting
van 'n landbouskool.124)

Alhoewel direkte Britse beinvloeding hier dus nie 'n rol gespeel het nie,

121.
122.

Vgl. Brebner se oorspronklike geskrewe lesing in Die Dr. John Breb=
ner-versameling, Bloemfontein Argief, aanwins nr. 6.5.
Vgl. Oranjevrij staat Onderwij s Verslagen, 1888 - 94, Inspekteurs=
verslag 1891 - 1892, p. 10, Inspekteursverslag 1894 - 1895, pp.

X - XI.
123.
124.

O.V.S., Volksraadnotule,
Ibid., 10 April 1899.

22 Me.i 1895.
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het Brebner sy idees oor die oprigting van so 'n landbouskool in die Vrystaat
onteenseglik van Europa oorgeneem.

4. 1 .3

Die oprigting

van anbaqekole .

Vanaf 1890 is die eerste pogings in werking gestelom

die nodige onderwysge=

riewe te skep vir diegene wat nie 'n middelbare onderwysloopbaan
nie.

kon volg

Die ontwikkeling van die diamant- en goudmyne en die aanbou van spoor=

weë het verder die aanvraag na opgeleide ambagsmanne laat ontstaan.

Die

ambagskole kon ook dien as teenvoeter vir die groeiende armblanke vraagstuk
in·die land.

Dit was ewe eens deur Brebner se toedoen. dat hierdie skole in die Vrystaat
opgerig is.

Na syj.erugkeer van sy Europese besoek in 1891, het hy hom.

onvermoeid vir hierdie saak beywer.

.Die stigting van die eerste ambagskoo l

in 1898 het dan ook In navolging van Europese stelsels en die stelsel van
ambagskole in die Kaapprovinsie geskied.
van beroepsonderwys

Dat Brebner 'n deeglike studie

tydens sy reis oorsee gemaak het, blyk onder andere uit

beriggewing in die pers.

De Express

meld dat Brebner besondere aandag aan

die praktiese aspekte van die onderwys geskenk het, soos tegniese onderwys
vir seuns en huishouding en kookkuns vir dogters.125)
skryf The Friend

in 'n hoofartikeloor

wys soos deur Brebner aanbeveel.
Dale, Superintendent-Generaal

die wenslikheid van praktiese onder=

Die berig verwys verder na Sir Langham

van Onderwys in die Kaapprovinsie se pamflet

oor tegniese onderwys waarin die noodsaaklikheid

van industriële

vir kinders van dIe Koloniste uiteengesit word.126)
Express

125.
126.

In dieselfde jaar

onderwys

In 1896 beveel

De

weer aan dat ambagskole vir arm seuns in Bloemfontein gestig moet

De Express, 2 Desember 1892.
The Friend, 18 Maar t 1892.
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word in navolging van die Kaapkolonie .127)

In 1897 rapporteer Brebner
,

aan die Volksraad dat hy Dvee industriële skole in die Kaapkolonie besoek
het en gee 'n breedvoerige relaas van hoe hierdie skole in die Kaapkolonie
bestuur word. 128)

Die stigting van ambagskole in die Vrystaat kan dus nie beskou word as 'n
gedagte wat in die Vrystaat sy oorsprong gevind het nie, maar het die oprig=
ting daarvan onder Europese en Kaaplandse invloed geskied.
melding ge~ak

word van spesifieke Engelse beinvloeding

Alhoewel nêrens

in hierdie opsig

nie, kan wel aanVaar word dat Brebner ook met die Britse stelsel van Indus=
triële skole op hoogte sou wees, veral
triële' skole in Engelandhet

na

sy.oorsese reis in 1891.

Indus=

veral voorsiening vir elementêre onderwys aan

behoeftige kinders gemaak, terwyi hulle ook tegelykertyd

'n ambag geleer

. 129)

IS.

4.1 .4

Die oprigting

van

armekole.

Die oprigting van hierdie skole in die Vrystaat het in navol ging van Skot=
'.land en die Kaapkolonie geskied.

Weens die annblanke-vraagstuk

het die

behoefte aan sulke skole ontstaan waar die staat voorsiening gemaak het vir
afslag van skoolgeld, gratis losies, klere en skoolboeke aan behoeftige
kinders.130)

Die eerste annskool in Bloemfontein 131) het as aandskool be=

gin, maar is daarna in 'n gewone dagskoolomskep

127.
128.
129.
130.
131.

omdat bywoning'saans

so

De Express, 28 Augustus 1896.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1895 - 1898, Superintendents=
verslag 1896, p. XII.
Du Preez van Wyk, op. eit., p. 19.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1895 - 1898, Superintendents=
verslag 1898, p. VIII.
Ibid., Superintendentsverlsag, 1895, p , XIV.
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' , 132)
swak was.

Hierdie

stelsel

van annskole toon noue ooreenkoms met hierdie
In Skotland

Skotland en in die Kaapprovinsie.
dile staat

hierdie
dat,

is behoeftige

.
133)
van vry-on deTh'}'s, 1"OSles en kl ere voorsIen.

die Skotse stelsel

van armskole beïnvloed

skole in die Vrystaat

"In Schotland

Ien voor kinderen

is,

kinders

ook deur

Dat Brebner deur
van

aan die Volksraad waar hy onder andere meld
het groot nut van avondscho=

die des daags moeten werken." 134)

P .S. Malan is verder

van arrnskole in die Vrystaat

dIe Kaapkolonie geskied het,

skole in

dui op sy uiteensetting

zag den heer H. Macfarlane

van mening dat die stigting

tipe

waar die eerste

van hierdie

in navolging

van

skole in 1893 tot

"stand gekom het. 135)

4.1 .5

Stelsel

van distrik-"

wyk~ en Y'ond(laande skole.

Met die Orrlerwysordonnansie van 1874 is die plattelandse
op "n georganiseerde

grondslag
,

, plattelandse

'

skole, in dis trikskole

Die Inspekteur

Op aanbeve ling van' Brebner is .di.e

geplaas.

,

, wykskole ' en rondgaande skole verdeel.

van Onderwys moes .die skole j aarliks

aan die Volksraad voorlê.136)
Brebner die Skotse stelsel

openbare onderwys

Met hierdie

nagevolg~37)

inspekteer

beleid

en vers lag

van desentralisasie

het

alhoewel Kaaplandse beïnvloeding
In belangrike

ten

opsigte

van die rondgaande skole veral

132.

Ibid.,
Superintendentsverslag,
1897, p. XIII en Malan, P.S.,
opëiïbare Ondenqs vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899,
p. 291.

133.

Potgieter,
dagogiek,

134.

Lubbe, J.J.,

op. cit.,

135.

Mal an , P.S.,
1874 - 1899,

Openbare Ondenvys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
p. 290.

136.

O.V.S.,

137.

Potgieter

F.J., en Swanepoel, C.B.,
p. 52.

Ordonnansie nr.
en Swanepoel,

rol gespeel het.

Temas uit

die Historiese

Pe=

p.97.

van 1874,
op. ci t.,

dl.

2, artikels

1-14.

p , S2.
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Die distrikskole was goewennentskole wat op die hoofdorp van elke distrik
Hierdie skole het elk 'n rege=

opgerig is, elk met sy eie skoolkommissie.

ringstoelaag van R400 ontvang indien die leerlingtal nie minder as vyftien
beloop het nie.138)

Aanvanklik het hierdie skole 'n moeilike bestaan ge=

voer weens 'n tekort aan gekwalifiseerde

tweetalige onderwysers .

Waar die

.getalle dit regverdig het, is hierdie probleem gedeeltelik oorkom deur die
aanstelling van 'n hulponderwyser . 139)

Met die stigting van distrikskole het Brebner hom deur die Skotse Onderwys=
wet van 1872 laat lei.

Kragtens hierdie wet is die land in skooldistrikte

ingedeel, elkeen met sy eie plaaslik gekose skoolraad.
verband met die pl.aas l ike beheer van hierdie distdkskole

Alle reëlings in
is in die hande

van die onderskeie skoolrade geplaas. 140)

. Wykskole is weer op die -kle iner dorpies en op plase opgerig.
was verdeel in·wyksdorpskole en vaste wykskole.

Hierdie skole

Eersgenoemde is op 'n wyks=

dorp gestig, terwyl 'il vaste wykskool in 'n Wyk gestig is waar daar nog geen :
dorp bestaan het nie~

Indien 'n rondgaande onderwyser genoeg leerlinge

.byeen kon bring om permanent.op een standplaas te bly, het sy rondgaande
skool 'n vaste wykskool geword.141}

Aanvanklik het hierdie skole egter min

ondersteuning geniet omdat die Boere aan die stelsel van privaatskole voor=
keur verleen het.142)

138.
139 .

O.V. S., Ordonnans ie nr. 1 van 1874,
Linde, op. cit ., p , 119.

dl. 3, art. 5.

140.

Vgl. Mackintosh, op. cit., p. 84; Gibson,. op. cit_" p, 99;
Kerr, A.J. C., Schools of Scotland, p. 27;
Curtis,
.9.P..
cit., p. 559 in sake die magte en pligte van die distriK=skoolrade
in Skotland.

141.

Malan, P.S.,

Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
pp. 34-35.
op. cit., p. 120,

1874 - 1899,
142.

Linde,
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Brebner se oprigting van wykskole het ook geskied in navolging van die
Skotse stelsel van gemeenteskole (Parish Schools).143)

In elke kerklike

gemeente het In skool bestaan wat die eerste beginsels van kennis aan leer=
linge moes oordra.

Kaapland het natuurlik ook In stelsel van gemeenteskole

op dorpe en kerkplekke gehad.

Hierdie stelsel van gemeenteskole is egter
in 1812 gedeeltelik deur Goewerneur Cradock se kosterskole gewysig.144)

Basson is egter van mening dat Transvaal die wykskoolstelsel

vanuit die Kaap=

kolonie ingevoer het, alhoewel hy van die Kaaps-Britse invloed in die Du
Toit-Wet, wat aanleiding tot die invoer van die wykskoolstelsel

in Transvaal

gegee het, melding maak.145)

Die rondgaande skole het uitslui tlik in die behoeftes van die wydverspreide
plattelandse bevolking voorsien.

Hierdie skole is gewoonlik op In sentrale

plaas geopen sodat die omliggende plaaskinders die skool kon besoek.
In goewermentstoelaag

Om

te.kon ontvang, moes daar minstens tien leerlinge die

. skool bywoon en moes dit verder as twaalf myl van In ander goewermentskool
geleë wees. 146)

Die stelsel van rondgaande skole was natuurlik nie In nuwe gedagte wat Breb=
ner in die Vrystaatse onderwys ingevoer het nie.

Hy was slegs verantwoor=

delik vir die beter reglementering van hierdie skole op die platteland.
Hierdie stelsel het reeds sy oorsprong in die Kaapkolonie gedurende die 17de
eeu gehad toe huisgesinne in die buite-distrikte

143.
144.
145.
146.

gedurende die H.O.I.K.-

Potgieter en Swanepoel, op. cit., p. 52.
Vgl. Cilliers, D.H .., op. cit., p.32;
Du Preez van Wyk, op. ci t . ,
p , 42 en Du Toit, P.S., Onderwys in Kaapland, p . 59.
Basson, op. cit., pp.90-91.
Malan, P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 36.
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.
tydperksaam

.
147)
In onderwyser gehuur het.

Hierdie stelsel het daarna saam

met die Groot Trek na die Noorde gekom en was vanaf die vestiging van die
Trekkers in die Vrystaat in swanr.148)

Die eerste staatsteun aan hierdie
. 149)
rondgaande onderwysers is egter eers in 1864 toegestaan.

5.

BRITS-SKOTSE INVLOED OP DIE TEORIE EN PRAKTYK VAN DIE VRYSTAATSE
SKOOLWESE.

5.1

Onderwysersopleiding

onder Kaaps-Britse invloed.

Die hele Republikeinse periode is gekenmerk deur In tekort aan gekwalifiseer=
deonde:rwysers weens onvoldoende voorsiening vir sodanige opleiding.

Ook

die .ander state in Suid-Afrika het hierdie tekort. ondervind sodat'die Oran=
je-Vryszaat grotendeels in.sy eie behoeftes. moes probeer voorsien.

Selfs

die Kaapkolonie, van wie die Vrystaat grootliks afhanklik was vir die in=
voer van onderwysers, kon beswaarlik in sy' eie behoeftes voors ien. 150)
Veral gedurende die eerste twee dekades na Republiekwording was die voor=
siening van onderwysers uiters onbevredigend sodat in die meeste gevalle van
ongekwalifiseerde
moes word. 151)

rondgaande onderwysers vir die platteland gebruik gemaak
Teen die middel van 1855 was daar slegs twaalf onderwysers,

dn rlile V rystaat wer k:saam. 152)
Ins Iui
UI t en d e pravate on derwvsers
erwysers, In
°

147.
148.
149.
150.
151.
152.

°

v

Teen 1874

Ibid. , p , 12 en Steenkamp, op. cit., p. 92.
Linde, op. cit., pp. 20-23.
Ibid. , p , 51.
.Mal.he rbe , E.G.,
op. cit., p. 365.
Van Schoor, op. cit., p.6.
Malan, P.S., Ondenvys in die Oranje-Vrystaat, 1854 - 1874, p. 58.
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was

daar ook nog geen noernsnwaardige verbetering in onderwysvoorsiening

nie,

want toe was daar tien goewermentskole en twaalf staatstoelaag-trekkende
derwysers in die hele vrystaat.153)

on=

Om hierdie knellende tekort aan opge=

leide onderwysers die hoof te bied, het die Volksraad by wyse van \vetgewing
die eerste stappe geneem om hierdie probleem te oorbrug.

5. 1 .1

Invoering

van die kioekel.inqe teleel.,

Die onbevredigende

toestand op onderwysgebied, soos Brebner dit in 1874 in

.die Vrystaat aangetref het, kan grootliks aan die tekort aan onderwysers
toegeskryf word ,

Alhoewel die Vo lksraad in 1872 die. €)erste stap geneem het
.
.
.
154)
vir die opleiding van onderwysers aan die Grey-Kol.Iege ;'
is die kwekeling=
stelsel eers deur die Onderwysordonnansie
Brebner volledig ingevoer..

van 1874 deur die toedoen van

Hierdie stelsel wat reeds in 1858 in die Kaap=

kolonie en daarna ook in Natal en Transvaal ingevoer is, het sy ontstaan in
Europa en Brittanje gehad.

Seuns en meisies is ingevolge die 1874-0rdonnansie .toegelaat tot 'n drieja=
rige kursus om as onderwysers opgelei te word indien hulle aan sekere ver=
eistes voldoen het.

Na die suksesvolle aflegging van 'n toelatingseksamen

is 'n kwekeling vir twee jaar by 'n bekwame onderwyser geplaas om praktiese
.
. 155)
onderwyservaring op te doen.
Gedurende die derde jaar van opleiding
moes die kwekelinge hulle studies aan die Grey-Kollege of die Dames Insti=
Staatstoelae van R30, R50 en R120 is respektiewelik
·gedurende die drie jaar van opleiding aan suksesvolle kandidate toegeken.156).
tuut Eunice voortsit.

153.
154.
155.

(Brebner, J.,) Memoirs, p. 64.
O.V.S., Ordonnansie nr. 5 van 1872, dl. 3, artikels 18-23.
van 1874, Bylae B, artikels 1-3.
O.V.S., Ordonnansie nr.

156.

Ibid.,

artikels 5-7.
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'n Korrnnissievan Eksaminatore is in die lewe geroep om die behoorlike sertifi=
sering van onderwysers in die toekoms te behartig.

Daar is voorsiening vir

die uitreiking van drie klasse onderwysersertifikate

gemaak.

'n Sertifikaat

van die derde klas is aan die einde van die kwekelingskursus uitgereik.
ke wyks- of rondgaande onderwyser

EI=

sou voortaan in besit van 'n derde klas ser=

tifikaat moes wees, terwyl 'n tweede klas sertifikaat benodig is vir 'n onder=
wyser aan 'n distrikskool, wat uitgereik is na 'n derde jaar opleiding aan die
Grey-Kollege of 'n eerste klas meisieskool wat daartoe geskik sou wees. 157)

Gedurende die eerste twintig .jaar het die kwekelingstelsel egter min lewens=
vatbaarheid getoon en tot omstreeks 1893 het die stelsel nie baie vrug gedra
. 158)
nl~.
Die geleidelike toename na 1893 het egter die noodsaaklikheid van
'n spesiale inrigting vir die opleiding van onderwysers sterk op die voor=
grond gebring,159) sodat op aandrang van Brebner die eerste normaalskool in
1898 gestig is.160)

Die invoer van die kwekelingstelsel in die Vrystaatse skole was 'n direkte
oorplanting vanuit die Kaapkolonie.

"Dat die instelling van die kwekeling=

stelsel in die Vrystaatse skole 'n navol£ing was van die kwekelingstelsel
soos dit in die Kaapkolonie in swang was, kan met sekerheid aangeneem
word.,,161)

Hierdie stelsel is egter weer vanuit Engeland en die Verenig=

de Koninkryk na Suid...:Afrika
gebring en is eerste in die Kaapkolonie se

157.
158.

Ibid., Bylae A, artikels 1-8.
In 1874 was daar slegs 3 kwekelinge, in 1880 was daar 6, in 1884 was
dit 5, in 1890 was die getal 7 en in 1893 was dit 10. Vgl. Linde,
op. ei t., p. 110.

159.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1895 - 98, Superintendents=
verslag 1895, pp. VII - VIII.
Ibid., Superintendentsverslag 1898, pp. VII - VIII.
Venter, I.S.J., Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,
p , 129.

160.
161.
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'.
162)
sk 01eIngevoer.

Die ander drie Suid-Afrikaanse state het hierna die

stelsel in hulle eie skole in gebruik geneem.

Die oorsprong van die kwe=

kelingstelsel in Engeland moet gesien word as 'n natuurlike en noodsaaklike
ontwikkeling uit die monitorstelsel.

In hierdie verband verklaar Rice:

"In many it was the logical outcome of the moni torial sys tern ...
the scheme in itself was no innovation.,,163)

Thus

Alhoewel die monitorstelsel

?a 1812 algemeen in die Kaaplandse skole in swang was, is hierdie stelsel
nooit amptelik na die Vrystaat oorgedra nie, alhoewel daar gevalle was ,vaar
van skoliere in dieselfde klas gebruik gemaak is om die onderwyser behulp=
saam te wees met dile ond'errlg van ander
er Teer
eer LiInge. 164)
.

Die hele stelsel van onderwysopleiding toon sterk ooreenkoms met dié van die
Kaapkolonie.

Nie alleen is daar in die kwekelingstelsel van beide state

ooreensterrnnendebeginsels vervat nie,165) maar ook die Vrystaatse stelsel
van uitreiking van die drie klasse onderwysersertifikate
.grondslag as in die Kaapkolonie geskied.
Ondelwysersertifikaat

het op dieselfde

Die ekwivalent van die Elementêre

(wat later bekend was as die 03) en die Middelklas

Sertifikaat (02) in die Kaapkolonie, was onderskeidelik die Vrystaatse
Derde- en Tweedeklassertifikate.166)

162.

163.

164.
165.
166.

Vgl. Basson, op. cit., pp. 35-36, en Du Preez van Wyk, 2£.
cit., pp. 30-31 vir 'n volledige bespreking van die kwekeling=
stelsel in Engeland en Europa.
Rich, R.W., The Training of Teachers in England and Wales during
the 19th Century, pp. 134-137, soos aangehaal deur Du Preez van
Wyk, op. cit., p , 30.
Vgl. Malan, P.S., Onderwys in die Oranje-Vrystaat, 1854 - 1874,
p. 176.
Vgl. Du Preez van Wyk, op. cit., pp. 108-110 In sake vereistes
waaraan kwekelinge moes voldoen.
Vgl. Venter, I.S.J., Die Geskiedenis van die Dames Instituut,
Eunice, p. 129 en Linde, op. cit., p. 110.
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5.2

Inhoud en metode van die onderwys.

Tot omstreeks 1874 was daar geen eenvormigheid in die skole ten opsigte van
'n kurrikulum vir die verskillende skole in die Vrystaat nie.

Elke skool

het self besluit watter vakke onderrig sou word en slegs die voorbereidende
opleiding in lees, skrif en rekenkunde is vir alle skole onderrig soos dit
tewens ook gedurende die Soewereiniteitsperiode

nog in swang was.

Hierdie

tendens is ook in die leerplanontwikkeling van die Kaapkolonie en elders te
bespeur.

" ... in the early

Republican days, the subjects of instruction

differed but little, if at all, from those taught in the same class of school
in the Cape Colony and elsewhere.,,167)

Naas die onderrig in die 3 R's,

.het die leerplanne gewoonlik Bybelse Geskiedenis, .sang en in enkele skole

geskiedenis en aardrykskunde ingesluit.168)

Gedurende hierdie eerste jare

na Republiekwording was daar dus geen direkte buitelandse beinvloeding in
die kurrikulum van die Vrystaatse skole te bespeur nie en kan hoogstens van
indirekte beïnvloeding vanuit die Kaapkolonie gepraat' word.
WIikk e LiIngsgang kenmer k

00k

Dieselfde ont=

d ile T ransvaa 1se on d erwys In
. h Ier
i dile OpSIg.
. 169)

Naas die 1863-Regulasies wat die bogenoemde vakke vir primêre opleiding
voorgeskryf het, is die leerplanne vir sekondêre onderrig vir die eerste
keer in die 1872- en 1874-0rdonnansies vervat.

Aan

die Grey-Kollege moes

benewens die elementêre vakke ook voortaan onderrig gegee word in Hollandse,
Engelse, Latynse, Griekse, Franse en Hoogduitse tale en letterkunde, alge=
bra, meetkunde, natuurkunde, werktuigkunde, sangkuns, teken, gimnastiek en

167.

Bruwer,

168.

Malan, P.S.,
enbare Onden s vir Blankes
staat,
1874 - 1899, p. 8. Vgl. 00 art. 24 van die Ontwerp-ordonnansie
van 1863 in Malan, P.S., Onderwys in die Oranje-Vrystaat, 1854 1874, p , 140.
Ibid., p. 140.

169.

op. ei t.,

p. 68.
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godsdiensleer.170)

Na die stigting van die Dames Instituut Eunice is die=

selfde vakke ook hier onderrig.171)

Alhoewel hierdie vakke ook in distrik=

skole onderrig moes word, het dit egter nooit gebeur nie, omdat dit in die
praktyk nie moontlik was nie.172)

Slegs die elementêre vakke is onderrig,

soos dit ook in die wykskole die geval was.

Alhoewel Brebner na 1874 stelselmatige veranderinge in die leerplan bewerk=
stellig het, het ditaanvanklik
ingestelop

aan vele gebreke mank gegaan.

Ditwas

nie

die vereistes van tyd en omstandighede nie, sodat die individua=

liteit van elke kind nie tot sy reg gekom het nie.

Baie van die leerstof

was vir die kind volksvreemd en so Yer van sy eie kultuurlewe verwyder dat
dit hom nie werklik kon aanspreek nie.

Dit het meestal by parate kennis

gebly wat vir eksamendoeleindes gememoriseer moes word ... Oor hierdie meto=
de van onderrig het Brebner .hom as volg uitgelaat:

"Er zijn onderwijzers

die er niet genoegzaam werk van maken dat hunne leerlingen leeren denken,
en alles begrijpen wat zij doen.

Het gevolg daarvan is dat het werk op

.
...ze verrIc
. h·t wor d t ....,,173)
. eene
wer ktui
tuig Lii
IJk e WIJ
.

Brebner het hom dan ook

uitgespreek teen die verwaarlosing van laer klasse deur sommige onderwysers
ten gunste van die hoër klasse aan 'n skaai.

Hy was ook gekant teen die

gebruik van sommige onderwysers om leerlinge te veel vakke gelyktydig te
laat bemeester.

"Naar mijn oordeel worden in verscheiden klassen te vele

onderwerpen tegelijk behandeld.,,174)

170.
171.

Ook die metodiek

van baie onderwy=

Vgl.O.V.S.,
Ordonnansie nr.Svan
1872, dL V, art. 2 en O.V.S.,
Ordonnansie nr. 1 van 1874, dl. V, art. 2.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 1887, Inspekteursver=
slag, 1876 - 1877, p. 4.

172.

Mal.an ,

P.S.,
1874 - 1899,

Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
p. 18
. .

173.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
slag 1878 - 1879, p. IX.

174.

Venter,I.S.J.,
p. 108.

1876 - 1887,

Inspekteursver=

Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,
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sers het dus veel te wense oorgelaat.

In 1889 het Brebner in sy onderwysverslag nogeens op sekere bestaande gebre=
ke in die leerplan van Grey-Kollege gewys en aanbeveel dat meer praktiese
opleiding ingevoer moes word weens vinnig veranderende landsomstandighede.
k
175)
Hy h et vera 1 kl em ge Iêe op dOO
le 1nVOerIng van pr ak t1ese wetens k appe en teen.
0

0

•

In 1892 is aan Brebner se versoek voldoen sodat praktiese vakke volgens die
Slojdstelsel aan die Grey-Kollege ingevoer is.176)

Gedurende die negenti=

gerjare is verdere hervonnings in die leerplan aangebring sodat teken en
handwerk vir meisies ook in die ·leerplan ingesluit is .177)

Die leerplan

soos in 1896 voorgeskryf,het verder 'n sterk n.eiging tot die bevordering
...van die natuurwetenskappe

getoon deur die Ins Iui.ting van natuurkunde , fisio=

i ik a en sk·erik un d e. 178)
1ogle, f 1Sl
0

5.2. 1

Brits-Skotse

i.nuloe d op die kurrikul-um.

Dit was grootliks deur die toedoen van Brebner dat die kurrikulum van die
Vrystaat aan die einde van 1899 .in baie opsigte 'n sterk Brits-Skotse karak=
ter vertoon het, soos tewens ook in die Kaapkolonie, Transvaal en Natal die
geval was.

Daar is reeds aangedui dat die onderrig van lees, skrif en rekene aan die
einde van die 18de eeu stelselmatig in Britse en Skotse skole onderrig is.179)

175.
176.
177.
178.
179.

Oranjevrijstaat Ondenvijs Verslagen, 1888 - 1894, Inspekteursver=
slag 1888 - 1889, pp. III - IV.
Ibid., Superintendentsverslag
1892 - 1893, pp. III - IV.
Venter,I.S.J.,
Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,
p . 103.
Oran1evri~staat Onderwijs Verslagen, 1895 - 1898, Superintendents=
vers ag 1 96, p. XXXVII I.
Vgl. Hoofstuk 3., p , 64.
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Dit was eers later dat ander leervakke soos aardrykskunde,
natuurleer

tot die laerskoolleerplan

toegevoeg is.

geskiedenis

en

Taal en rekene was

deur die eeue heen dus as die hoofvakke beskou, terwyl selfs Bybelstudie
in die nie-sektariese

skole as 'n byvak beskou is.1SO)

Die invoering van die klassieke tale, wiskunde, natuurkunde,
t i ek in die Vrystaatse

sang en gimnas=

sekondêre leerplan was 'n logiese uitvloeisel

van

die toepassing daarvan in Kaapland onder invloed van Engeland en Skotland.181)
In beide hierdie lande het die klem vir eeue op die klassieke
sodat dit die kern van die leerplan uitgemaak het.

tale geval

Veral in Skotland met

sy akademiese tradisie is besondere klem op die klassieke

tale en wiskunde

ge ise. 182)

,

'

, Met die invoer van praktiese vakke in die negentiger-jare
invloed van Europa via Brittanje enSkot Iand gehandel ,
,verslag het hy sy voorneme om 'n stelsel van handearbeid
voor die Volksraad

gelê en meld hy verder:

het Brebner onder
In, sy 1891 - 1892
in te,voer weer

,~en van onze onderwijzers

is

van' handen arbeid te bes tudeeren
naar Europa gegaan om het Slëjdsysteem
,,183) In sy 1892 -1893 verslag meld hy dat 'n bekwame Hollander, Hondius,
reeds begin het met die onderrig van praktiese vakke aan Grey-Kollege
'voeloortuig

dat as " .•. onze jongens van dezelfde geaardheid

en hy

zijn als Euro=

peesche jongens van gelijke jare, dan zullen zij dat als een voorrecht be=
,
184)
schouwen deel daaraan te kunnen nemen."
Veral in die tweede helfte

180.
181.
182.
183.
184.

Potgieter en Swanepoel, op. cit., p.6s.
Vgl. Du Preez van Wyk, op. cit.; p. 74, p. 102 en pp. 133-134 in
sake kurrikulum veranderinge in Kaapland.
Potgieter en Swanepoel, op. cit., p. 67.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1888 - 94, Superintendentsver=
slag 1891 - 1892, p. s.
Ibid., Superintendentsverslag
1892 - 1893, p. IV.
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van die negentiende

eeu het belangstelling

in handwerk en industriële op=

leiding in Europa onder invloed van veral Pestalozzi toegeneem,185)

sodat

praktiese onderrig in alle Europese, Engelse en Skotse skole ingevoer is.
Ook die insluiting van teken in die Vrystaatse
na Suid-Afrika

oorgedra.

leerplan is vanaf Engeland

Oor die onderrig van teken in skole verklaar die

skoolhoof van die St. Andrew's Dioceson College dat" .•. experience

is showing

more plainly in England every day the great usefulness of a very early
training of eye and hand." 186)

Die opb Ioe i van die natuurwetenskappe

on=

der Herbert Spencer in Engeland het ook sy neerslag in die Kaaplandse en
Vrystaatse

leerplanné gevind.

in'die Kaapprovinsie

Oor die bevordering

van natuurwetenskappe

het die' De Villiers-onderwyskorronissie reeds in 1880

hom as volg oor die saak uitgespreek:

"From the published reports. of Com=

missions appointed in England to take into consideration

the subject of

scientific teaching, it is clear to us that the weight of trustworthy eVl=
,dence taken in England points in a similar direction." 187)
hom ongetwyfeld

deur hierdie strominge in Erigeland en die Kaapkolonie

beinvloed deur die invoer van natuurwetenskappe

5.2.2

"Brebner

Nie-dogmatiese

godsdiensonderrig

Voor die diensaanvaarding

,in die Vrystaatse

onder Brits-Skotse

het
la~t

leerplan.

invloed.

van Brebner het die Volksraad gepoog om godsdiens=

onderwys in skole so veel moontlik te bevorder, want hulle het besef dat
godsdiens een van die fondamentstene
Hierdie sterk

is waarop die Boerekultuur

gebou is.

godsdienssin moes duS ook in die skole versterk en uitgebou

word.

So spreek die Onderwyskorronissie van 1864 hom onder andere oor gods=

185.

Malan, P.S., Qpenbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 245.
Malan, P.S., Onderwys indieOranje-Vrystaat,
1854 -1874, p , 372.
Vgl. ook Basson, op. cit., p. 33 in sake die invoer van tekenkuns
in die Engelse skole.
Soos aangehaal deur Du Preez van Wyk, op. cit., p. 124.

186.

187.
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diensonderrig

in die skole uit en verklaar dat elke skoolhoof "verpligt zijn

den kinderen een naauwgezette Christelijke
hunne godsdienstige

opvoeding te geven en vooral voor

vonning zorg dragen.,,188)

Die 1872-0nderwysordonnansie

het egter vir die eerste keer voorsiening vir 'n gewetensklousule
waarvolgens

gemaak

godsdiensleer alleenlik aan die kinders onderrig sou word van

wie die ouers geen gewetensbesware

geopper het nie.189)

Die 1874-Ordonnan=

sie het hierdie reëling behou met slegs die byvoeging dat elke skool daag=
liks met gebed gesluit word.19D)

Getrou aan die Skotse tradisie was Brebner egter 'h voorstaander van niedogmatiese godsdiensonderrig.

Sy siening was dat die regering nie geld'

spandeer om "n .bepaalde stelsel van godsdiensbeginsels
om die volk op te voed.191)

te

propageer' nie, maar

In 1879 het hy die Volksraad oorreed om alle

dogmatiese onderrig in skole te verbied en dat godsdiensonderrig

beperk moes

wees tot die lees van die Bybel en onderrig in Bybelgeskiedenis .192)
'druk op dteVo.lks raad is in 1889 'n toegewing gemaak dat"

half uur per 'dag op Goewermentsscholen,

Weens'

... gedurende een

in wijken, binne de gewone school=

uren, dogmatisch onderwij s kunnen worden gegeven. ,,193)

Slegs in die rond=

gaande skole op die boereplase is die verband tussen onderwys en voorberei=
ding tot kerklidmaatskap

daarna behou om die grondslag van 'n Christelike

onderwys te vorm.194)

188.
189.
190.
191.
192.

Lubbe, op. cit., p. 31.
Bron onvermeld.
O.V.S., Ordonnansie nr.Svan
1872, dl. 5, art. 2.
O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874, dl. 5, artikels 2 en 5.
(J. Brebner), Memoirs, p , 57.
O.V.S., Volksraadnotule,
31 Mei 1879.

193.
194.

O.V.S., Ordonnansie nr. 22 van 1889, art. 12.
Vermaak, op. cit., p , 175.
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Die oorsprong van die beginsel van nie-dogmatiese
Die voortdurende

en Skotland gesoek word.

onderwys moet in Engeland

onmin tussen The British and

Foreign Society en The National Society in Engeland omdat eersgenoemde voor=
siening vir nie-dogmatiese

godsdiensonderwys

gemaak het, het daartoe gelei

dat die Elementary Education Act van 1870 voorsiening

gemaak het vir nie-

sektariese onderwys deur die uitskakeling van kategetiese onderrig en die
erkenning van die reg van die ouer om' sy kind van alle denominasionale 'on=
derwys te onttrek.195)

In Skotland is met die Skotse Onderwysakte van 1872

.
k·tarlese on d erwys ln
. skl·
b epaa 1 d at nle-se
0 e lngevoer sou wor d .196)
.ginsel van nie-dogmatiese

onderwys is onder Brits-Skotse

Kaaplandse onderwys ingedra.
daaglikse
te ontsê.

Die be=

invloed ook in die

In 1839 is reeds voorsiening

gemaak vir die

lees van die Bybel met die reg van die ouer om sy kind bywoning.
Die Onderwyswet van 1865 het hierdie bepalings gehandhaaf.

1880 het die De Villiers-onderwyskonnnissie
nie-sektariese
.

aanbeveel dat die beginsel van

onderwys toegepas moes word ooreenkomstig
.

In

die "Skotse gewe=

.

.

tensklousule", wat bepaal het dat alle godsdiensonderrig

"

aan die begin of

·einde van die skooldag gegee moes word, met die reg van bywoning heeltemal
vrywillig.197)

Hierdie aanbeveling toon identiese ooreenstennning met die

Vrystaatse Volksraadbesluit

oor nie-dogmatiese

ner se genoemde opvattings oor nie-dogmatiese

onderwys in 1879.

Met Breb=

onderwys in gedagte, blyk dit

duidelik dat die Vrystaat ID hierdie opsig bepaald onder invloed van Engeland,
Skotland en selfs die Kaapkolonie opgetree het.

195.
196.
197.

Vir 'n volledige bespreking van die godsdiensvraagstuk in Engeland.
Vgl. hoofstuk 1, p. 19 en p , 35 e.v ..
Balfour, op. eit., p. 128.
Vgl. ook hoofstuk 1, pp. 33-34.
Du Preez van Wyk, op. cit., p. 187.
Die Skotse invloed blyk duide=
lik uit die standpunt van die De Villiers-Onderwyskommissie
oor 'n
gewetensklousule vir Kaaplandse skole: "A conscience clause similar
to that which has been found so useful and effectual in a country
which would certainly not err on the side of irreligion - we mean
Scotland."
Vgl. Ibid., p.122.
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5.3

Halfhartige

toepáss ing van moedertaalonderwys.

Reeds vroeg in die onderwysgeskiedenis
bleme op skoolontstaan,

want aan alle goewermentskole

en aan die meeste ook Engels.
van die Oranje-Vrystaat

van die Oranje-Vrystaat

is Hollands onderrig

Alhoewel Hollands in 1854 tot die hooftaal

verklaar is, 198) sou vérwag-werd

taal op die skole sou dien.

het taalpro=

dat dit ook as hoof=

In die praktyk was dit egter anders gesteld,

want in 1856 het die Volksraad reeds erkenning aan Engels in skole gegee
deur die bepaling dat

"op de dorpen de schoolmeesters

.,
,,199)
om b el.dId
e ta en te on ernl]Zen.

moeten bekwaam zijn

Hierdie haas.om'aan

'n.minderheids=

groep se eise erkenning te verleen, kan beskou word as die ontstaan van die
" taalvraagstuk

in die Vrystaat wat tot aan die einde van die Republiek in 1899

voortgeduur het.

Die Engelse invloed op alle terreine en op die skool in

"die besonder het met verloop van tyd sulke afmetings aangeneem dat Malherbe
.verklaar:

"The Free State was always very liberal iri its attitude towards

the study of English, and for that reason was perhaps the most bilingual of
the South African States, and attained that bilingualism

in its educational

system sooner than any of the other South African States.,,200)

Teen 1863

het die Engelse invloed in die skole reeds so "toegeneem dat in die tien pri=
vate dorpskole slegs drie beide tale geleer het en op sewe geen Hollands
geleer is nie.

Alle goewermentskole was verplig om beide tale te onderrig,

terwyl daar enkele Engelse rondgaande skole was waar geen Hollands geleer is
nie.

Selfs op die goewermentsondersteunde

deur vn meerderheid

rondgaande skole kon die ouers

van sterrunebesluit 6f Engels óf Hollands of albei tale

i moes wor d .201)
onderr
errlg

198.
199.

200.
201.

Van der Merwe , J .A.B., op. ci.t,, p , 30 en Malan, P.S.,
wys in die Oranje-Vrystaat, 1854 - 1874, p. 41.
O.V.S., Volksraadnotule,
21 Februarie 1856.
Malherbe, E.G., op. cit., p. 370.
Linde, op. cit., p. 63.
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Met die koms van Brebner is hierdie halfhartige toepassing van die beginsel
van moeder'taal.onderwys verder gevoer, want hy het mettertyd " •.. deur sy
tot-niks-verbindende-optrede

laat blyk dat hy nie 'n voorstaander van die

gedagte was dat die skool aangewend moet word om die volksgevoelens
domlike kultuurbesit van die Hollands-Afrikaanssprekende

en eien=

kind wat die oor=

weldigende meerderheid van die skoolgaande bevolking uitgemaak het, te be=
. .
. 202)
Dat Brebner nie veel waarde aan moedertaal=
vorder en te v0rsterk nie."
onderrig vir die Boerekinders geheg het nie, blyk uit verskeie uitsprake
deur homself.

Met betrekking tot die afsonderlike onderrig van leerlinge

.in Engels of Hoilands was hy van mening dat lees, spelling en granunatika
wel afsonderlik in een van die twee tale onderr-ig moes word, maar dat skrif,
rekenkunde, aardrykskunde en selfs Bybelse Geskiedenis.·aan die hele skool deur
d'rum van 0~f H 0Il and s 0~f E'nge l's on'd'
een ond erwyser d·eur Ijle
erng. "kon wor.d 203).
Di t sou beteken dat Hollands as taal én as onderwysmedium
.

ing in staatskole geniet het nie.
Brebner steeds op die noodsaaklikheid

dus geen beskerm=

.

Selfs teen die einde van sy tennyn het
van Engelse onderrig in skole·gewys.

In 'n skrywe aan H.S. Viljoen in 1898 verklaar hy onder andere ;

"Er is geen

gevaar dat door meer tijd aan Engelsch te besteden qe kinderen, op onze
scholen ten minste Engelsgezind sulle worden.,,204)
spreek Brebner sy oortuiging uit dat tweetaligheid
landsliefde verminder nie.

In dieselfde brief
in 'n land nie die vader=

Wat hy egter verswyg het was dat die kind van

sy eie taal vervreemd kon raak deur voortdurend met 'n vreemde taal gekon=
.fronteer te word, soos dit inderdaad in die Vrys taat wel die geval was.
'n Sprekende voorbeeld in hoeverre die Britse invloed reeds in 1895 deur die

202.

M.C.E. van Schoor, Onderuys in die Oranje-Vrystaat in J. Chr. Coet=
zee (red.), Onderwys in Suid-Afrika, 1652 - 1960, p- 151.

203.

Malan, P. S. , Openbare Onde~s
vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899,
p. 21.
Lubbe, J.J., op. cit., p. 117, soos aangehaal uit 'n skrywe van
Brebner aan H.S. Viljoen.

204.
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ondenvys in die Vrystaatse volkslewe ingesypel het, is juis afkomstig van
Statham, 'n Engelssprekende

in Transvaal.

In 'n artikel in die National

Review skryf hy dat gedurende 'n treinreis vanaf Bloemfontein na Pretoria
'n hele aantal seuns en meisies van die Grey-Kollege en Dames Instituut
Eunice vir die vakansie op pad was huis toe.

Hulle was almal lede van Hol=

landssprekende gesinne en Transvaalse amptenare.

Hy

girls ... kept up a lively chatter all dinnertime.
was spoken;

it was all English.

vervolg: "The school=
But not a word of Dutch

They could all talk Dutch well enough,

no doubt, but they preferred English ..•,,205)

Die Engelse gees waarmee

hierdie twee inrigtings deurtrokke was, word by herhaling deur verskillende
skrywers aangedui ,'
.

.

Alhoewel verskeie ondenvysordonnansies

sedert 1874 ten opsigte van moeder=

taalonderrig in werking getree het, het dit egter vir die erkenning van die
moedertaalbeginselnie

veel beteken nie en is die bepalings telkens ontduik.

So het die Volksraadbesluit

van 1884 bepaal dat óf Hollands óf Engels aan

wyk- en rondgaande skole onderrig moes word.

Brebner het egter nie toege=

·sien dat die bepaling toegepas word nie, want hy het onderwysers aangeraai
om beide tale te onderrig.

Hy

het

verder verklaar dat indien 'n leerling

nie gebruik wi I maak van die Hollandse lesse nie, dit op eie verantwoorde=
likheid gedoen word.206)

Hy hetdus

as onderrign~dium gebruik word.

oogluikend toegelaat dat Engels vrylik

AlhoewelOrdonnansie

nr. 20 van 1889 ver=

der bepaal het dat Hollands so ver moontlik as medium van onderwys op die
skole van die Vrystaat gebruik moes word, het juis die vaagheid en rekbaar=
heid van hierdie bepaling dit onskadelik gemaak in soverre dit die bevorder=

205.

206.

Statharn, F.R., The Case for the Transvaal - The National Review,
Vol. XXIX, nr. 171, Mei 1897, p , 346, soos deur Basson, op. cit.,
p. 100 aangehaal.
Malan, P.S., Openbare Ondenvys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 332.
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ing

van die Engelse taal betref het.207)

Met Ordonnansie nr. 2 van 1891

is 'n belangrike stap geneem vir die voorsiening van moedertaalonderwys
deur die'bepaling dat aan alle staatskole op die platteland tot st. 2 slegs
Hollands as voertaal gebruik moes word, sodra voldoende Hollandse handboeke
beskikbaar is.

Ook hierdie bepaling in die onderwyswet het in die praktyk

nie veel gebaat om,Hollands voldoende te beskerm nie weens die tekort aan
Hollandse handboeke en die feit dat baie van die bestaande onderwysers óf
hulle opleiding in Engels gehad het óf Hollands nie magtig was nie.208)
Eers in 1899 is Hollands ondubbe Isinni.g tot medium van onderwys verklaar
deurdat Bybelse-,Algemen~.

.

en besondere geskiedenis, aardrykskunde en reken=

.

,

.

.kunde alleenlik deur middel van Hollands aan plattelandse skole onderrig
,
209)
moes word.
.Hierdie wet het' egter nooi t. drr werking getree nie weens die
uitbreek van dIe Anglo-Boere-Oorlog

enkele maande later.

Die Vrystaatse

Republiek se bestaan is dus beëindig met Holiands:as die wettige medium van
onderwys, maar Engels as die medium in die praktyk.

5.3. 1

Invloed weens die tekort aan HollandSe skoolboeke.

Die belangrikste strerrnnendefaktor waarom Hollands as medium van onderrig
en as voertaal in Vrystaatse skole nie tot sy reg gekom het nie, was die ge=
brek aan geskikte Hollandse handboeke.

Hierdie tekort was in baie gevalle

die oorsaak waarom Engels dikwels bo Hollands in die skole onderrig is.
In sy inspeksieaantekeninge

van September en Oktober 1876 meld Brebner dat

die skool in Harrismith alleen deur medium van Engels onderrig gegee het
weens gebrek aan Hollandse skoolboeke .210)

207.
208.
209.
210.

Linde,

op. cit.,

Op 'n reis deur die Vrystaat

p. 131.

Nal an , P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-v~t.staat,
1874 - 1899, pp. 332-333.
Vgl. ook Linde, op. cit., p. 13 .
Van der Merwe , J.A.B., op. cit., p. 115.
Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 1887, Aantekeninge van
Inspeksiereis, September en Oktober 1376,
12.
Vgl. ook Malan,
P.S., Openbare Ondenvys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat, 18741899, p. 22.
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het ook In sekére LittIeton gewag gemaak van die feit dat Engels oor die
algemeen die medium van Onderwys was weens die voortreflikheid
se skoolboeke.211)

van die Engel=

Onderwysers het hulle ook dikwels oor die tekort aan

doelmatige Hollandse skoolboeke uitgespreek en gekla dat hulle daarna stre=
we om Hollands in skole

tot sy reg te laat kom, maar die gebrek aan Hol=

landse skoolboeke het steeds In hindernis gebly.212)

Verder was die bestaande boeke uit Nederland en Engeland soms wat taal en
inhoud betref, vreemd aan die Afrikanerkind.

Weens hierdie ingevoerde

skoolboeke was die. onderrig dan ook te veelop

Engelse lees geskoei

o.

Dik=

wels moes leerlinge onbenullige plekke en ander feite in verband met Enge= ..
land uitdie
"

• o.

hoof ·leer, terwyl kennis van hulle eie: Land soms beroerd was

0

Van Engeland IS korringen en koninginnen weten hij u wat te vertellen

... maar de geschiedenis van zijn eigen land .•. weet hij bedroefd weinig
In In memorie wat voor die Volksré;iadgelê is, word verder gewaar=
sku dat"

0

onwillekeurig en onopgemerkt aan die opvoeding onzer jeugd

••

eene niet-Vrystaatsche
.

en soms selfs eene anti-Afrikaansche·wending

.

. '.

wordt

.

gegeven, die in de toekomst niet anders dan nadeelige gevolgen voor ons land
kan hebben."

Daar

nationale leerboeken

word derhalwe versoek dat.!! ... degelijke en doelmatige
..." voorsien moes word. 214)

In Geleidelike verbetering het algaande ingetree weens die beywering van
die pers, die Afrikanerbond
dien het.

211.
212.
213.
214.

en verskeie memories wat voor die Volksraad ge=

Brebner het die Volksraad ook op hoogte gehou met die vordering

Van der Merwe, J.A.B , op. cit., p. 108.
Malan, P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 89.
De Express, 20 Oktober 1881, soos deur Malan, Ibid., p. 90 aange=
haal.
Ib id., p , 91.
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.
. 215)
wat gemaak IS.

Verskeie Hollandse skoolboeke is gaandeweg van Holland

af ingevoer en enkeles is selfs deur Vrystaters geskryf,216)
handboeke na Holland gestuur is vir die druk daarvan.217)

terwyl verskeie
Hierdie hand=

boeke het in 'n groot behoefte voorsien en het beslis meegehelp dat Hollands
meer as voertaal in die skole gebruik is.

Die Onderwysordonnansies

van

1891 en 1899 het verder verseker dat die Hollandse taal tot sy r~g kom.
Die 1891~Onderwysordonnansie

het bepaal dat die regering voortaan verant=

woordelik sou wees vir die vervaardiging
.taal ter bevordering

en druk van boeke in die Hollandse

van Hol lands in goewermentskole. 218)

Die 1899-0nder=

wyswet het verder bepaal dat sekere vakke slegs in Hollands onderrig sou
. wor.d

219)

Alhoewel die Volksraad dus selfs deur wetgewing voorsiening wou maak vir
die verskaffing van geskikte Hollandse skoolboeke, het die tekort daaraan
noodwendig die Engelse taal bevorder.

Ongelukkig was hierdie pogings ver=

.al tot die laaste twintig jaar van die Vrystaatse Republiek beperk, sodat
Engelse beinvloeding

op die Afrikanerkind

feitlik ongesteurd tot 1899 voort=

gegaan het.

5.4

Verpligte onderwys vir Vrystaatse skole.

'n Lang stryd het die invoering van verpligte onderwys in die Vrystaat voor=

215.

Vgl. Oranjevrijstaat onderwi~s Verslagen, 1876 - 1887, Inspekteurs=
verslag, 1881 - 1882, pp. 10- 1; Inspekteursverslag, 1882 - 1883,
pp. 8-9; Inspekteursverslag 1883 - 1884, p. 9; Inspekteursverslag,
1884 - 1885,p. 9.
.

216.

Hollandse skoolboeke is onder andere deur H.J. Hofstede (Geskiedenis
van die Oranje-Vrystaat), H.H. Leeraars, Postma en Cachet, (Holland=
se Spelboekie), N. Hofmeyer (Leesboek) en Francken (Aardrykskunde).
geskryf.
Ma lan , P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, pp. 92-93.
O.V.S., Ordonnansie nr. 2 van 1891, dl. VIII.
O.V.S., Ordonna'1sie nr. 21 van 1899, art. 27.
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217.
218.
219.

As

afgegaan.

eerste staat in Suid-Afrika om verpligte onderwys in te voer,

het Brebner nogeens onder Brits-Skotsé en Europese invloed In leidende rol
in die verband gespeel.

Reeds in die sewentiger jare het verskeie korrespondente
noodsaaklikheid

in die pers op die

Met velW)'sing na In ge=

van verpligte onderwys begin wys.

deelte van die Vrystaatse jeug wat nog Van skoolonderrig verstoke was, pleit
In sekere Noble in The Friend vir die mvoer

van

verpfi.gte onderwys,

Hy

meld onder andere dat, "If such a measure were deemed necessary in Great
Britain and. other countries on the continent 6£ Europe, can it be thought.
less necessary in lands like ours?,,220).

In 1889 is vir die eerste keer in die Volksraad die moontlikheid
.

.

.

'.

van verplig=
.

..te onderwys aangeraak toe. In bespreking gelei. is oor die swak onderwysvoor=
..
. srerung
op dile p I atte I and·..221)

In sy onderwysverslag

van 1890.het Brebner

weer melding gemaak van die swak bywoning van skole op die platteland en
verklaar dat die·ouers grootliks daarvoor verantwoordelik

is.222)

Daarop

het die Volksraad weer die saak bespreek en meer desentralisasie

en vry on=

derwys is voorgestel, maar dan moes skoolplig opgelê word.223)

In Volks=

raadkoITIDlissieis benoem om die aangeleentheid
konsep-ordonnansie

te ondersoek en dié het In

vir die invoering van verpligte onderwys opgestel.

Weens sterk teenkanting deur sorrunigeVolksraadlede
. . 224)
aanvaar m.e

220.

221.
222.
223.
224.

is die voorstel egter nie

The Friend, 22 Desember 1870.
Vgl. ook The Friend, 13 Februarie
1873 oor die sienswyse van In ander sk~ver in sake verpligte onder=
wys.
O.V.S., Volksraadnotule,
lS Ne i 1889.
Oranjevrijstaat Ondenvijs Verslagen, 1888 - 1894, Inspekteursverslag,
1890, pp. 14-1 S •
O.V.S., Volksraadnotule,
S Junie 1890.
Lubbe, J.J., op. cit., pp. 89-91.
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Intussen het ook die N.G. Kerk sy steun toegesê om verpligte onderwys te
bewerk$tellig.225)
In 1893 is verpligte skoolbesoek as enigste redmiddel
teen ongeletterdheid weer in die Volksraad aanbeveel.226)

Brebner het ook

in sy verslag gemeld dat talle arm ouers geweier het om hulle kinders na
.die goewermentskole

te stuur.227)

Daarom is derhalwe aanbeveel dat sulke

kinders deur verpligte onderwys gedwing moes word om skole by te woon.
konsep-ordonnansie

'n

is weer in 1894 voor die Volksraad gelê waarin aanbeveel

is dat verpligte onderwys eers'in die dorpe en later op die platteland inge=
voer word. 228)

'n Besluit oor die saak is egter tot die volgende jaar se

.sitting uitgestei.

In sy 1894 - 1895 ,o~deiwysrapport het Brebner nogmaal s-d ie invoering van
verpligte onderwys bepleit'~n daarop gewys dat,dit die enigste wyse was waar=
.op .verwaar.loosde kinders' na die skool gebring kon word. 229)

Toe die kon=

sep-ordonnansie weer in 1895 voor die Volksraad gelê is, is 'n lang debat
gevoer waarin verskeie standpunte ten gunste van verpligte onderwys gestel
is.

Een spreker het verklaar dat, "In Holland en Duitsland werk een sys=

teem van verplicht onderwijs heel goed en ook in Engelandwerd

't noodig

bevonden zoodanige wet vast te stellen en heeft men er ook in.geslaagd."
'n Ander lid het weer na Skotland verwys waar die stelsel van gedwonge on=
. k sesvo I toegepas IS.
' 230)
d erwys ree d s 200· J aar su

00k De Express

h et aan=

getoon dat verpligte onderwys in lande soos Skotland en Duitsland met groot

225.

Vgl. v.d ..Walt,
in die verband.

226.
227.

O.V.S., Volksraadnotule,
Oranjevrijstaat Onderwijs
verslag, 1892 - 1893, pp.
O.V.S., Vol ksraadnótul e ,

228.
229.
230.

op. cit.,

pp. 81-83

in sake die N.G. Kerk se. rol

30 Mei 1893.
Verslagen, 1888 - 1894, Superintendents=
XIII - XIV.
14 Januarie 1894.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1895 - 1898, Superintendents=
verslag, 1894 - 1895, pp. XI - XII.
O.V.S., Volksraadnotules, 29 - 30 Me ; 1895.
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. 231)
su k·ses 1ngevoer 1S.

Gedurende hierdie sitting is Wet 14 van 1895 dus

aanvaar waarvolgens verpligte onderwys in die Vrystaatse skole ingevoer
. 232)
1S.

Waar die Vrystaat in sy uitbouing van 'n eie onderwysstelsel dikwels onder
invloed van die Kaapkolonie gehandel het, was die invoer van verpligte on=
derwys hoofsaaklik die gevolg van eie inisiatief.

As eerste staat in

Suid-Afrika wat tot hierdie stap oorgegaan het,233) was dit grootliks deur
Brebner se bemoeiing dat die Volksraad daartoe ingestem het.

Omdat Europa,

Brittanje en Skotland reeds vir jare die stelsel van verpligte onderwys in
. hulle skole toegepas het, kon geen ander beinvloeding in die Vrystaat 'n.
rol gespeel het as hierdie. lande nie.

Ook moet onthou word dat Skotland

reeds op daardie stadium vir twee eeue 'n stelsel.van verpligte onderwys ge=
234
had het. )
Daar kan egter nie van 'n suiwer Brits-Skotse beinvloeding
alleen gepraat word nie, omdat die beginsel van verpligte skoolbesoek ook
in lande soos Holland en Duitsland toegepas 1S.

5.5

Gratis onderwys' aan behoeftige leerlinge.

I
Die beginsel van gratis onderwys aan behoeftige leerlinge is deur Brebner
na die Vrystaat oorgedra.

In Ordonnansie nr. 1 van 1874 1S op sy aanbe=

veling voorsiening gemaak vir die kostelose onderrig van een kind vir elke

231.

De Express,

11 Junie 1895.

232.

O.V.S.,

233.

In die .ander Suid-Afrikaanse state is verpligte onderwys as volg in=
gevoer: Kaapland in 1905, Transvaal in 1907 en Natal in 1910.
Vgl. respektiewelik Du Preez van Wyk, op. cit., p. 185; Basson,
op. ei t . , p. 254 en Steenkamp , op. ei t., p. 179 .
.

234.

Vgl. hoofstuk 1, pp. 41-43 vir 'n volledige bespreking van die
invoer van verpligte onderwys in Engeland en Skotland.

Wet nr. 14 van 1895,

artikels 1-3 en 6-7.
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R4D deur die regering as toelaag aan die skool bewillig.235)

Ordonnansie

nr. 14 van 1880. het verdere verligting aan behoeftige ouers gebring deur
die bepaling dat vir elke R4D deur die regering aan toelae geskenk, die
huurwaarde van die vry onderwyswoning wat op R1DD per jaar geskat is, by=
gereken, In kind van behoeftige ouers gratis onderwys kon ontvang.

Die

regering sou verder In bedrag van hoogstens R6DD op die begroting trek en
daaruit om die helfte bydra tot die onderwys van In behoeftige kind, met
dien verstande dat die skoolkonunissie die ander helfte byeenbring.236)

Brebner het telkens by die Volksraad aangedring om verbetering in die onder=
wys van behoeftige kinders deur groter staatsondersteuning
deel van die bevolking te versoek.237)

vir die verarmde

Hierdie vertoë het tot gevolg' gehad

dat verskeie wysigings van b.estaande ordonnansies aangebring is ter verbe= ,
tering van die toest~d;
van behoeftige

In 1891 is In derde toelaag vir die ondersteuning

leerlinge ingevoer.

die begroting geplaas }38)
kinders verder uitgebrei.

In Som van,R16,DDo. is vir die doelop

In 1894 is staatsondersteuning

aan behoeftige

Alle behoeftige kinders tussen dertien en-agtien'

jaar kon nou in aanmerking, kom vir gratis onderwys. 239)

Nie alleen is In

meer gepaste' ouderdomsgroep gekies nie, maar omdat die ouderdonnne wyer ge=
stel is, kon meer kinders vir die toelae in aanmerkIng kom.24D)
is nogeens in die Volksraad voorgestel dat staatsondersteuning

235.
236.
237.

238.
239.
240..

In 1895
aan behoefti=

O.V.S., OrdonnansIe nr. 1 van 1874, dl. 2, art. 3D.
Olwagen, op. cit., pp. 240.-241.
Vgl. in die verband Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen, 1876 - 87,
Inspekteursverslag 1879 - 1880., pp. XI - XII.
Superintendentsver=
slag 1891 - 1892, pp. 9-10.; Superintendentsverslag 1892 - 1893,
p. XIV; Superintendentsverslag, 1894 - 1895, pp. XI - XII.
O.V.S., Ordorulansie nr. 2 van 1891, artikels 92-94.
O.V. S., Volksraadnotule , 19 Junie 1894.
In sy Superintendentsrapport, 1894 - 1895, p. IX meld Brebner dat
314 kinders reeds van gratis onderwys gebruik maak.
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ge kinders verder uitgebrei word, maar Brebner het daarop gewys dat onder=
steuning op daardie stadium voldoende was, want nieteenstaande

die verhoging

van die staatstoelaes na R18,000, is slegs ongeveer R10,612 aangevra.

Die

áantal kinders wat egter op daardie stadium gratis onderrig ontvang het, het
tot 392 ges t~g. 241)

Hiermee het Brebner en die Volksraad hulle. plig teenoor

die behoeftige deel van die bevolking nagekom en kon die Vrystaat in hierdie
opsig as voorbeeld vir die res van Suid-Afrika dien.

Omdat gratis onderwys 'n voorwaarde vir verpligte onderwys is, het hierdie
twee beginsels

'n ewewydige ontwikkelingsgang

indie

Vrystaat getoon .. ·Die

Vrystaat kon hier nie van sy buurstate leer ~ie, omdat die beginsel van gra=
tis onderwys vir alle leerlinge eers in die 20ste eeu in die ander provin=
sies ingevoer is.242)
Die voorsiening van gratis onderwys aan behoeftige
leerlinge was vir Brebner geen nuwe gedagte nie, omdat Skotland een van dle··
eerste lande was waar reeds so ver terug as 1560 in bepaling bestaan het dat
die skooigelde van behoeftige leerlinge deur die kerk betaal moes word.
Skotland was Engeland ook voor ten opsigte van die verskaffing van grat~s
onderwys van almal. 243)

Die feit dat Brebner pas na sy diensaanvaarding

reeds voorsiening vir gratis onderwys aan behoeftige leerlinge gemaak het,
is 'n aanduiding dat hy na alle waarskynlikheid

in hierdie opsig veralonder

Skotse invloed gehandel het, alhoewel Britse en Europese beinvloeding

ook

'n rol moes gespeel het, soos in die geval van: die invoering van verpligte
onderwys.

241.
242.

243.

Oranjevrijstaat onderwijs Verslagen, 1895 - 1898, Superintendents=
verslag, 1895 - 1896, p. XI.
Al.hoewe I die Kaapse elementêre onderwys aanvanklik gratis was, is
die betaling van skoolgelde vir alle onderwys in 1860 gemagtig.
Vgl. du Preez van Wyk, op. cit., p , 48 en pp. 103-104.
Vgl. hoofstuk 1, pp. 37-40 vir 'n bespreking van die verskaffing
van gratis ondenvys in Engeland en Skotland.
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5.6

Verdere algemene Brits-Skotse invloede op·onderwys.

Benewens genoemde direkte invloede wat op die Vrystaatse skoolwese oorgedra
is, het Brebner ook sekere algemene gebruike soos veral in Skotland en Enge=
land bestaan het, in die Vrystaatse onderwys ingevoer.

5.6.1

Invoering

van. 'n openbare

wedstryd

en beureete

leel ,

Naas die bestaande skooleksamen is onder leiding van Brebner ook 'n openbare
wedstryd vir skole ingevoer.

Dit was 'n jaarlikse eksamen om wedywering

tussen skole aan te moedig.

Dit het bestaan uit die skriftelike beantwoor=

ding van vrae wat aan die verskillende skole gestuur is.
wat vir twee jaar onafgebroke in.die Oranje-Vrystaat

Slegs kandidate

onderrig geniet het,

kon aan die wedstryd deelneem.
derdeklas-onderwyserseksamen

Die vakke was dieselfde as dié van die
met uitsluiting van die vak Opvoedkunde.244)

Hierbenewens is 'n beursstelsel ingevoer bestaande uit. vyf beurse van R60
elk.per jaar wat aan seuns en dogters beskikbaar gestel is wie die hoogste
aantal punte in die eksamen behaal het.245)

Hierdie stelsel van beurstoekennings
van toepassing gewees.

was reeds baie vroeg in Skotse skole

Van 1703 af is die beursstelsel deur verskillende

onderwyswette verder uitgebrei.246)

Brebner moes hierdie gedagte van Skot=

land aangeneem het,247) want alhoewel Engeland ook 'n beursstelsel

(Scholar=

shi.p- system) gehad het, is eers in 1889 daarmee 'n begin gemaak.248)

244.
245.
246.
247.
248.

O.V.S. , Ordonnansie nr. 1 van 1874, Bylae C,
Ibid. , Bylae C, artikels 5-6.
Basson, op. cito , p. 26.
Potgieter en Swanepoel, op. cit. , p. 52.
Du Preez van Wyk, op. cito , p. 36.

artikels 1-4.
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5.6.2

Klaseifik.aeie

van skole.

Brebner het die skole in die Vrystaat deurgaans geklassifiseer deur In dui=
delike skeidslyn tussen sekondêre en primêre skole te trek.

Grey-Kollege

en Eunice was die enigste twee staatsinrigtings vir sekondêre opleiding,
terwyl primêre opleiding tot distrik-, wyk- en rondgaande skole beperk
249
was. )
Met hierdie grondslag van die klassifikasie van skole het Breb=
ner die Engelse en Skotse stelsels nagevolg.

In Skotland was die gebruik

om in elke dorp hoër klasse aan die primêre skool toe te voeg onder leiding.
·
van Th. e Dormnee
. 250).

In wese was dit dieselfde stelsel wat Brebner ook aan

die Grey-Kollege toegepas het deur die skool in twee afdelings,

In voorbe=

.....
reidende en In hoër afdeling, te verdeel. 251)

Die Kaapkolonie se skole is ook in elementêre en sekondêre skole geklassi= .
fiseer , maar beide afdelings van In eersteklasskool was in dieselfde gebou
gehui sves.

Malherbe is van.mening dat hierdie in gedwonge afwyking van

die Engelse stelsel was, waar voorsiening vir aparte elementêre en sekondêre
skole gemaak is.252)
Brebner het dus in hierdie opsigte onder direkte
Brits-Skotse invloed gehandel.

In Verdere. stawing hiervan word in die uit=

spraak van Mansvelt aangetref waarin by daarop wys dat hy nie die Trans=
vaalse onderwys in verskillende klasse skole ingedeel het soos in die Kaap=
kolonie en die Oranje-Vrystaat nie, omdat hierdie Britse soort klasse-onder=
skeid nie met die Republikeinse volksaard van die Transvalers gestrook het
.

nle.

253)

249 .
250.

Du Toi t, J. H.,

op. cit., P . 13 .
Potgieter en Swanepoel, op. cit.,

251.

Mal an ,

252.
253.

Malherbe, E.G., op. cit., pp. 79-80,
Basson, op. cit., p. 107.

p.44.

P.S., Openbare Onden.ys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 28
voetnoot 2.
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Ook moet die stigting van In suiwer meisieskool, die Dames Instituut Eunice,
gesien word as In Europese en Engelse uitvloeisel van die beweging om die
vrywording van die vrou, wat teen die helfte van die 19de eeu begin opgang
maak het.254)
Soortgelyke meisieskole is hierna ook onder andere in
Fauresmith, Winburg, Harrismith en Edenburg opgerig.256)
die vestiging en uitbouing van die kosskoolstelsel

Ten slotte het

deur Brebner in direkte

navolging van hierdie unieke stelsel van Engeland geskied.256)

Samevattend kan daar gestel word dat met die uitbreek van die Anglo-Boer~Oorlog dit duidelik was dat In selfstandige en eiesoortige onderwysstelsel
in die Vrystaatse. Republiek gestal te gekry het.

Spore van beinvloeding

.van magte van bui te is wel duidelik merkbaar ~. Hierdie beinvloeding het
.

.

gedurende die laaste helfte·van die 19de eeu deur In verskeidenheid
wikkelde samelewingsverbande
werk.

van ont=

op die nog swak ontwikkelde skoolstelsel

inge=

Hierdie invloede het nie net vanuit. die buur gewestelike oorde nl •.

die Kaapkolonie, Natal en Transvaal gekom nie, maar ook van oorsese lande.
In hierdie verband kan In Brits-Skotse

invloed onteenseglik

aangedui word.

Ten spyte van hierdie beinvloeding toon die Vrystaatse onderwysstelsel

nog=

tans In eie karakter en kan daarna verwys word as In eiesoortige onderwys=
stelsel in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse

254.

Ibid.,

p. 30.

255.

Eloff,

op. cit.,

256.

Vgl. Potgieter en Swanepoel,
Engelse kosskoolstelsel.

onderwys.

p. 112.
op. cit.,

p. 44

in verband met die
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HOOFSTIJK 5

DIE BRITS-SKOTSE INVLOED VIND INSLAG IN DIE ONDERWYS VPJoJDIE VRYSTAATSE REPU=
BLIEK VIA .ANDER LEWENSTERREINE

vm

1.

DIE ROL

DIE ONDERSKEIE KERKGENOOTSKAPPE.

1.1

Vestiging van die N.G. Kerk in die Vrystaat.

Reeds. vanaf die ontstaan van die Vrystaatse Republiek het die N.G. Kerk 'n
betekenisvolle

rol in die opvoeding en onderwys gespeel.

Di t was dan ook

grootliks deur die toedoen van hierdie Kerk dat momentum aan die aanvanklik
gestadigde onderwys ontwi.kkeling aan die beginjare van die Republiek en daar= "
na verleen is.

"In "teenstelling met die onderwys, was die N.G. Kerk sedert

haar vestiging in die Vryst aat 'n goed georganiseerde, selfstandige sosiale
struktuur.1)
Daar is sodoende 'n deeglike organisasie opgebou waardeur
die N.G. Kerk in noue voeling met die inwoners van die land gebring is en
"

"

"

op die wyse 'n invloed ten goede kon uitoefen.

Die verhouding tussen Kerk, staat en skool was van die begin af intiem met
"mekaar vervleg.

Reeds in 1855 het die Volksraad besluit dat die leraar

of konsulent van 'n gemeente ex offici
sou wees. 2)"

Hierdie Volksraadbesluit

0

lid van 'n plaaslike skoolkorrnnissie

was die begin van 'n vrugbare same=

werking tussen Kerk en Staat op onderwysgebied

tot aan die einde van die Re=

publiek in 1899.

1.
2.

Van der Walt, K.S., op. eit., p. 105.
O.V.S., Volksraadnotule,
16 Februarie 1855.
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1.1.1

Positiewe bydrae van die N.G. Kerk tot die onderwys.

Die bydrae wat die N.G. Kerk tot die onderwysontwikkeling
gelewer het, het oor 'n wye front gestrek.

van die Vrystaat

Jrndat die N.G. Kerk as 'n self=

standige sosiale struktuur in die beginjare van die Republiek vinniger ont=
plooi het as die staat, kon die Kerk ook op verskeie, terreine die leiding
neem.

Di t Was juis deur die bemoeiing van die N .G. Kerk dat die Volksraad

tot groter aksie op onderwysgebied beweeg kon word .

.In 1860 het Ds. Andrew MUrray reeds

'n sterk

pleidooi Vlr 'n verbeterde on=

derwysstelsel
gelewer, waarop die Volksraad gevolglik
ook meer aandag aan.
.
.
'.

die verbete~ing van goewermentskole begin wy het. 3?

Die Sinode van die

N.G. Kerk het hierna ,telkens'vertoë tot die Vo lksraad vir beter onderwysge= .
riewe gerig en in sornrnigegevalle selfs die Volksraad gekritiseer oor sy
laJcsheid op onderwysgebieci~4)
a~evelings

Die 1863-0ntwerpordonrtansie het ook heelwat

van die verskillende predikante ingesluit.5)

'van Ordonnansie nr. 'S van 1872 en,Ordonnansie nr
aandie

i

Ook die aanname

1 van 1874 was grotendeels,

arbeid van die N.G. predikante te da.nke.6)

Die N.G. Kerk het ook

'n belangrike bydrae tot die'stigting, finansiering en beheer van skole ge=
lewer.

t

Met die stigting van beide Grey-Kollege en die Dames Instituut

Eunice het die Kerk 'n leidende rol gespeel en die finansiering en beheer
daarvan behartig totdat die staat hierdie inrigtings later oorgeneem

3.

Kriel,

op. cit., .p. 191.

4.

Vgl. die skrywe van die Sinode aan die Volksraad oor die weiering om
die aanbevelings van ds. Van Heyningen in 1867 in sake die onderwys
te aanvaar.
Ibid., p. 193. Ook Linde, ..op. cit., p. 42 meld
dat tydens 'n kerkkonferensie te Fauresmith die toestand van die on=
derwys deur die vergadering betreur is en die regering daarvoor aan=
spreeklik gehou het.

5.

Van der Walt,

6.

Vgl. Linde, op. cit., pp. 76-78 en Van der Walt, op. cit., pp.
75-79 in sake die rol wat die N.G. Kerk met die aanname van die
1872-0rdonnansie gespeel het.

op. cit.,

pp. 64-65.
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het.7)

Ook twee ander meisieskole te Fauresmith en Bethlehem is deur die

N.G. Kerk gestig en onderhou.

Die N.G. Kerk het hom verder ook beywer vir

verpligte onderwys, die onderwys van behoeftige leerlinge en die onderwys
van blindes en doofstommes.8)

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat die N.G. Kerk· 'n besondere bydrae
tot die onderwysontwikkeling

van. die Vrystaatse Republiek gelewer het.

Alhoewel die Kerk na 1874 'n meer adviserende.rol gespeel het, het dit nog=
tans voortdurend voeling met die onderwys behou.en tot aan die einde van
die Republiek die Volksraad met raad bygestaan.

1.1.2

Negatiewe

invloed

deur die N. G. Kerk .Op die andemaue

uit~eoefen.

Benewens hierdie prysenswaardige voorbeeld deur die N.G~ Kerk gestel, moet
.egter ook op die negatiewe Invloed gewys word, want ·dit was juis h ierdi.e' in= .
. .

"

.

.

..

vloed wat tot die bevoT<;lering van Engels in die Vrys taat meegehelp het.

1.1.2.1

N. G. Kerk optrede

bevorder

Engels.

Sonder om afbreuk te doen aan die besondere bydrae wat ds. Andrew Murray,
eerste N.G. predikant te Bloemfontein, tot die onderwysontwikkeling
Oranje-Vrystaat

7.
8.
9.

van die

gelewer het,9) kan met sekerheid gekonstateer word dat hy

Vgl. Kriel, op. cit., p. 190 e .v. en Vent.er , l.S.J., Die Geskie=
denis van die Dames Instituut Eunice, p. 10 e.v. vir 'n bespreking
van die N.G. Kerk se aandeel in die beheer van genoemde inrigtings.
Kriel, op. cit., pp. 204-206 en Van der Walt, op. cit., pp.
81-83; pp ..98-101; pp. 102-103.
Vgl. Conradie, B., Andrew Murra~ na honderd jaar, hoofstuk 3 vir
In bespreking oor die bydrae wats.
Murray tot die onderwys en op
geestelike gebied in die Vrystaat gelewer het.
Vgl. verder Olwa=
gen, op. eit ., pp. 39-41 en Malan, P.S., Onderwys in die Oranj eVrystaat, 1854 - 1874, pp. 94-96.
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In pro-Brits-Skotse

sienswyse gehandhaaf het.

Reeds vanaf sy tiende

is hy na Skotland gestuur waar hy sy voorbereidende
Hierdie

Skotse inslag

Weens sy openlike
wildheid

studies

jaar

het.10)

voltooi

het hom deur sy hele lewe gekenmerk.

deelname aan die politiek

onder die inwoners verloor.

het hy egter

gedeeltelik

sy ge=

So was hy een' van die afgevaardigdes

na Engeland om teen die ontruiming van die Oranjerivier-Soewereiniteit
protes teer. 11)

Hy was ook die eerste

'een keer en meer per week dienste
eerste

waarnemende rektor

In sterk

voorstander

In hierdie

N.G. predikant

vir Engelssprekendes

van die Kweekskool (later

verband het hy verklaar

stuur het met die uitdruklike

dat ouers hulle

opdrag dat hulle

in die Vrystaat

wat

gehou het.12)

As

Grey-Kollege)

van Engels as medium van onderrig

te

was hy

aan hierdie

kinders

skool.,

na die skool ge=,

'geen Hollands mag leer

of '

13) .

In 1854 .reeds het hy onsuksesvolle pogings aangewend om
,
,
' , , ,
14)
, Engelse en Skotse onderwysers, vir die Vrystaat in te voer.
Hierdieneu=
, praat

nie.

',trale

houding teenoor die aspirasies

moes daartoe
was.,

lei

dat In gedeelte

van die Hollandssprekende

van die bevolking bevooroordeeld

By die meeste boere was daar agterdog en vooroordeel

soon wat in In Britse

bevolking,

invloedsfeer

teen hom

teen enige per=

grootgeword en sy opleiding

daar ontvang

het.15)

Dit moet die ampsdraers van die Kerk ook ten laste
wels oogluikend

toegelaat

gelê word dat hulle

het dat Engels op skool bevorder

is.

dik=

Alhoewel

\

10.

Malan, J.H.,
e.v ..

op. cit.,

11.

Malan, P.S.,

Onderwys in die Oranje-Vrystaat,

12.

The Friend,

24 Junie 1859.

13.

Van Schoor,

op. ei t.,

14.

Olwagen,

15.

Conradie,

op. cit.,
op.' eit.,

p.127

en

Conradie,

op. cit.,
1854 - 1874,

p.11
p. 95.

p. 10.
p. 39.
p. 23.
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'

Hollandssprekende

predikante as voorsitters van die skoolkommissies

opgetree

het, het hulle soms toegelaat dat onderwysers aangestel is wat Hollands nie
magtig was nie.16)
Aan Grey-Kollege en die Dames Instituut Eunice het die=
selfde gees hom openbaar.

Omstreeks die begin van die tagtigerjare was

Euniee reeds so deurdronge van 'n Engelse gees dat al meer aansoeke voor die
kuratorium gedien het om verskoning van Hollands as onderrigmedium

te vra.

Ds. C. Fraser het selfs gedreig om sy dogter uit die Instituut te neem as 'n
mindere eis betreffende Hollands nie gestel word nie.17)

Alhoewel die Kerk

ná die oordrag van Euniee ~an die staat nog verteenwoordigers

in die kurato=

riurn gehad het, het hulle baie min gedoen om die Engelse gees in die skool·
..
18)
..
teen te gaan.
Ook die Sinode het nooit beswaar geopper teen die Engelse
gees aan die Instituut of die gebruik van meer Hollands aangemoedig nie.

Die Volksraad was in 1882 verder direk daarvoor verantwoordelik

dat Engels

'n verdere vastrapplek in die volkslewe verkry het deurdat Artikel 18 (2) van
Ordonnansie nr. 18 van 1882 aan predikante opdrag gegee het om "ook in de
. Engelsche taal te prediken waar het bevorder l i.j k kon zijn aan de zaak der
Godsdienst en het welzijn dey·gemeente.,,19)

I.

Ds. Morgan van die N.G. Kerk

. in

Bloemfontein het in 1883 begin om die aanddienste in Engels te hou. 20)·

Op

áie N.G. Sinode van dieselfde jaar is goedkeuring aan hierdie besluit van

ds. Morgan gegee. 21)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dat baie inwoners besorg was oor die ste.Ise.ln.at i.ge

Malan, P.S., Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranj e-Vrystaat,
1874 - 1899, pp. 86.
Venter, 1.S.J., Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,
p. 141.
.
Dieselfde gees het hom ook in die Seminarie te Bethlehem geopenbaar.
Vgl. Van der Walt, op. eit., p. 110.
Soos aangehaal deur J.A.B. van der Merwe, op. eit., p. 20.
Bron
onvermeld.
Ibid., Enkele jare later is Engelse dienste ook in Philippolis se
N.G. Kerk gehou.
Venter, 1.S.J.,. Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eun ice , p.
142.
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indringing van Engels ook in die Kerk, blyk uit 'n memorie wat hierna voor
die N.G. Sinode gedien het.
Engelschgezindheid

Daarin

word met spyt melding gemaak "dat de

ook reeds tot in die Kerk doorgedrongen

die stelselmatige verengelsingsproses,

is ...,,22)

Hier=

ook binne kerkgeledere, het tot aan

die einde van die Republiek voortgeduur en 'n pro-Britse invloed op 'n ge=
Hierdie selfde tendens het hom ook

deelte van die bevolking uitgeoefen.
in Transvaal geopenbaar.23)

1.2

Die rol van die Engelse kerke in die Vrystaat om Epgels te bevorder.

1.2.1

Enqe lee privaatskole

'n bedrei qi.nq vir die Afrikaner.

Sedert die totstandkoming van. die Republiek in.1854 en die daarmee gepaard=
gaande erkenning. van Hollands as offisiële taal ~ het die Enge lssprekende
.

.

"

minderheidsgroep

.

.

onder leiding van die Engeise Kerk tot die stigting van eie

skole oorgegaan. 24)

Hulle was nie bereid om hulle aan dié taalregulasie_s

van die regeringskole te onderwerp nie, met die gevolg dat verskeie Engelse
kerkskole in Bloemfontein en ander dorpe onder beskerming van die Wesliaanse ,
Episkopaalse en Anglikaanse Kerke hulle ontstaan gehad het.
die skole het bekend gestaan as Grammar Schools,

wat natuurlik na analogie

van hierdie skole in Engeland en Skotland opgerig is.25)
van hierdie skole in Bloemfontein was die St, Andrew's
St.

Andrew's

Serrrinary en die. St.

die beheer van Diocesan

Council

Mi chae l's Home. 26)
of Education

Baie van hier=

Die belangrikste

Diocesan

Col.le qe , die

Hulle het direk onder

gestaan, terwyl Engelse predi=

22.
23.
24.
25.

De Express, 12 April 1883.
Vgl. Basson, op. cit., p. 82 e.v.; p. 128.
Van der Merwe , J.A.B., op. cit., p. 80.
Bruwer, op. cit., p , 41.

26.

Vir I n bespreking van hierdie skole, vgl. Venter, I.S.J., Die Ge=
skiedenis van die Dames Instituut Eunice, pp.7-8 en Malan, P.S.,
Onderwys in die Oranje-Vrystaat, 1854 - 1874, p. 366, p. 375 en.p.

377.
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kante en ander geestelikes

as hoofde opgetree het.27)

Hierdie onderskeie Engelse privaatskole het van die begin af In bedreiging
vir die Afrikaner ingehou, want die Engelse taal, kultuur en tradisies is
in hierdie skole ten koste van die Afrikanerkind vooropgestel.

Die mik=

punt van al hierdie skole was juis "The imparting of a thoroughly sound
·English education.,,28). Omdat In aansienlike getal Boerekinders hierdie
skole bygewoon het, moes die opvoeding wat deurtrokke was van In Engelse
gees, nooclwendig.die aftakeling van die Afrikaner se tradisies en kultuur
tot gevolg gehad het

en daartoebygedra,

het om die Or~je-Vrystaatse

jeug

..te verenge_ls.

1.2.2

Engelse privaatskole se aandrang om staatsteun.

Die aandrang om staatsteun deur die Engelse privaatskole was een van die
neteligste sake waarmee die Volksraad voortdurend tekampe
.

verskeie memories wat

·VOOy

Engelse kerkskole versoek.

gehad het.

In
.

.

die Vo.lksraad gedien het, is staatsteun vir die
Die stelsel van staatsbndeIW)'s waardeur die

staat skole stig, onderhou en beheer, was op geen stadium vir die Engels=

I

sprekende deel van die bevol king aanvaarbaar nie.

Hulle het In stelsel

van privaatskole met staatsubsidie verkies, want onder In stelsel van staats=
onderwys kon hulle volgens wetgewing geen ondersteuning van die staat geniet
nie.29)
Die weiering van die Volksraad om aan hierdie eise te voldoen was
egter geen miskenning van die verdienste van die Engelse kerkskole as sulks

\
27.

Malan, P.S.,
1874"- 1899,

28.

Venter,

Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
p. 299.

I.S.J.,

Die Geskiedenis van die Dames Instituut Eunice,

p. 8.

29.

Malan, P .S. , Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 299.
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nie, maar die Engelse Kerk wou Engels as voertaal
Hollands slegs

as vak onderrig,

wat juis

in hulle

skole behou en

in stryd met die staat

se taalbeleid

was. 30)

Die ondersteuners

van die kerkskole

se eise het na 1874 steeds

toegeneem en

het veral The Friend as kampvegter vir die Engelssprekendes

hierin

rend hierdie

saak in die pers aangehaal.

onderwysstelsel

nie 'n openbare stelsel

derWysvoorregte aan alle klasse
stelsel

aanbeveel,

voortdu=

Daar is op gewys dat die staats=
was nie,

want dithet

en gelowe gebied nie.

waarvolgens elke skoolonder

nie gelyke on=

Daar is 'n Engelse·

'p permanente bestuursliggaam

gepl aas is en aart reger.ings inspeks i.e onderworpe was om sodoende 'n staats=
toelaag

•.
te kon ontvang "in verhouding tot sy resultate.

.ders van s taats teun aan die Engelse kerkskole
. ing

gelaat

staatskole
. Of het hulle

dat hulle, net

:hier te vestig?32)

buite

soos die Hollandssprekendes , hul kinders

verwag dat die staat

voldoen sodat huile

Hierdie voorstaan;"

het egter die feit

kon stuur waar gelyke onderwysgeleenthede

.'

31)
.

'.

in staat

na -die

vir almal geskep·is .

aan die eise van 'ri minderheidsgroep
.'

gestel

.reken=

moes
.

.'

kon word-om 'n Engelse onderwysstelsel

.... Die algemene gevoel was dat indi~n die Engelssprekendes

.nie bereid was om die staatskole
'n vreemde voertaal
onderhou moes word.

te onderste].lJl nie,

en onderrig wou oprig,
Die staat

daardie

maar privaatskole
skole deur hulle

met
self

het immers sy plig nagekom deur die daarstel=

ling van 'n s taatsonders teunde onderwysstelsel

wat vir

almal toeganklik

was.33)

30.

Van der Merwe, J.A.B.,

op. ci t , , p. 45.

31.

Malan, P.S.,
Openbare Onderwys vir
1874 - 1899, p. 300

32.

Vgl. Malan, P.S.,
p , 315.

33.

Malan, P.S.,
Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 301.

Blankes in die Oranje-Vrystaat,

Onderwys in die Oranje-Vrystaat,

1854 - 1874,
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Alhoewel die Volksraad op geen stadium ondersteuning

aan die Engelse kerk=

skole wou toestaan nie, het President Brand in 1875 die lede oorreed om 'n
skenking van Rl000 aan hierdie skole te maak

met die verdere belofte dat

indien daardie skole onder staatsbeheer geplaas word, hulle 'n vaste staats=
toelaag sou ontvang.34)
'n Verdere aanduiding dat President Brand die
Engelse kerkskole besonder goedgesind was, blyk uit sy pleidooi dat hierdie
skole by die staatstelsel van onderwys ingesluit moes word.

Die Volksraad

het dit egter weer afgekeur,35) maar die volgende jaar het President Brand
tog die Volksraad oorreed om 'n jaarlikse toelaag van R200 aan die Engelse
kerkskole toe te staan vir die onderhoud van hulle skole.36)
die vrywillige skenking wou die Volksraad nie toestaan hie.

Meer as hier=
Die Katolieke

kerkskole
was egter nie by hierdie toelaes ingesluit
nie~37)
.
.

Omdat die Volksraad dan tog wel van sy beleid afgewyk het deur ondersteuning.
aan Engelse kerkskole te gee, kon hierdie skole ongehinderd voortgaan
gedeelte van die Vrystaatse jeug te verengels.

om 'n

Statistieke in 1880 het ge=

toon dat tussen 400 én 500 leerlinge hierdie skole in Bloemfontein besoek
het.38)
Die Engelse Invloed wat van hierdie kerkskole uitgegaan het, kan
die beste saamgevat word met die woorde van 'n skrywer in De Express
Maart 1899:

van 7

"De Engelsche inrichtingen in die Vrijstaat zijn niet voor de

Engelschen alleen.

Daarvoor zijn hier te min.

Maar voor een goed deel

worden zij bezocht door Afrikaansche kinderen, wier ouders gaarne de ziel der
jongeren laten vergiftigen omdat het eenmaal mode is ... zoo gaan de Engel=

34.
35.
36.

O.V.S., Volksraadnotule,
Ibid., 6 Junie 1878.
Ibid., 2 Junie 1879.

37.

Van Schoor, M.C.E., Onderwys in die Oranje-Vrystaat
in J. Chris
Coetzee (Red.), Onderwys in Suid-Afrika, 1652 - 1960, p. 158.
Van der Merwe, J.A.B., op. cit., p. 85.

38.

12 Julie 1875.
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schen rustig hun gang vooral door school en kerk .in die deelen der wereld
te angliseren, die zij nie met de wapenen killlnenonderbrengen."

2.

INVLOEDE VANUIT VOLKSRAADGELEDERE.

2.1

Onvermoë van die Volksraad om Hollands voldoende op skool te beskerm.

AlhoewelOrdonnansie

nr. 3 van 1854 bepaal het dat Hollands die offisiële

landstaal sou wees, was daar 'n invloedryke Engelse minderheidsgroep

wat

vasbeslote was om hulle Engelse identiteit ten alle koste te behou.

In

die jare daarna het Engels dan ook voortdurende,vordeTing
omgangs- en handelstaal.

gemaak as sk091-,

Aihoewel die Volksraad tot aan die einde van 1899

'verskeie Ordonnansies uitgevaardig het om die Hollandse taal tot sy reg,te
.Iaat kom, het wernig van hierdie regulasies werklik vrugte gedra, hoofsaaklik

weens die onvermoë van die Volksraad om hierdie regulasies in die praktyk'
,van krag te maak.

Daarby moet gevoeg word dat die Vrystaat gedurende die
,

'

hele Republikeinse periode 'n besondere toegeneentheid teenoor die Engels=
sprekende bevolkingsdeel
and of mother-tongue
vinces.

geopenbaar het.

"In its encouragement of bilingualism

instruction the O.F.S. was in advance of' the other Pro=

There,was also'a remarkable liberality towards En.glish.

Several

Britishers held important executive positions in the O.F.S. Government in
those early days.,,39)

Geen wonder dat die Engelssprekendes

die bevordering

van die landstaal nie te ernstig opgeneem het nie en dat die taalkwessie by
herhaling in die Volksraad te berde gebring is sonder dat daadwerklike posi=
,tiewe optrede ui t al hierdie besprekings voortgevloei het nie.

Hierdie wy= ,

felende optrede van die Volksraad het die redakteur van De Express in 1898

39.

Malherbe, E.G.,

op. cit.,

p. 358.
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tereg die verwaarlosing
gansch onderwysstelsel
niet had de taal

van Hollands aan die oorsaak gewyt dat"
Engelsch is,

doeltreffende
delik

Artikel

beide die Hollandse
het dat Hollands

van 1863 het die Volksraad se onvermoë om

23 van hierdie

en Engelse tale

die offisiële

Alhoewel hierdie

genoeg omskryf was, het dit

regulasies

terwyl artikel

telkens

rege "ling der Gouvemements
tog weldra in die praktyk
en later

Dorpeeholen

duidelik

geblyk onuitvoerbaar

aan die Dames Instituut

Eunice

.

verneem dat Hollands deur Engel? verdring

4 van Ordonnans Ie nr.Svan

.

24 bepaal

sou wees en dat Engels as vak geleer

'.

·moes' die Volksraad

dui=

het bepaal dat onderwysers

moes verstaan,

hooftaal

te wees, want aan die' Grey-Kollege

· Artikel

in onze scholen .' .40)

wetgewing neer té lê ter beskerming van Hollands op skool,

geblyk.

sou word.

ons

omdat onze Volksraad tot nu toe de moed

des lands op de voorgrond te stellen

Reeds met die Ontwerp-ordonnansie

...

1872 het wel verder

worc;l.41)

bepaal dat op wyk;"

.

.. skole onderrig

in die Hollandse

die ouers sou vrystaan

om hulle

en Engelse tale
kinders

nie ,42) maar daar is nie neergelê
rig sou wees nie.

·Hollands as medium van: onderrig

. 5 April

die Engelse taal

in hoeverre

Dit het daartoe

gegee moes word en dat di.t

gelei

te laat

leer

of,

Hollands die medium van onder=

dat Engels dikwels ten koste van

aangewend. is. 43)

Ook die 1874-0nderwys re=

40.

De Express,

1898.

41.

Vgl. Van Schoor, op. ci t.,
p. 119 e.v. vu toestande aan die GreyKollege.
Venter,I.S.J.,
Die Geskiedenis van die Dames Instituut
Euilice,
p. 137 verklaar na aanleiding van die miskenning van Hol=
lands op Eunice dat" ... die Volksraad nie dadelik beswaar gemaak het
teen hierdie afskeping van Hollands as medium, moet daaraan toegeskryf
word dat die raadslede blykbaar nie onderskei het tussen Hollands as
medium van onderrig en Hollands as vak nie;
solank Hollands as vak
net gegee word, was hulle tevrede."

42.

O.V.S.,

43.

Gedurende die halfjaarlikse
eksamen in 1872 van die goewermentskool
te Bloemfontein \vas daar bv. slegs 14 van die 52 leerlinge wat die
Hollandse taal beoefen het.
Vgl. Van der Merwe, J.A.B.,
op. cit ..,
p. 130.

Ordonnansie nr.Svan

1872,

dl.

5, art.

4.
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. gulasies het nie die voertaal in die verskillende skole duidelik omskry£.nie.

In 1875 het 'n Volksraadbesluit

verder daartoe bygedra om die reeds sterk po=

sisie van Engels op Vrystaatse skole nog verder te bevorder deur die 1874Regulasies met betrekking tot die vereistes van onderwysers te verander.44)
Daar is besluit om op aanbeveling van Brebner, onderwysers aan te stel, of=
skoonhulle
rue .

nie die nodige kwalifikasies volgensdie

Wet van 1874 besit het

Hierdie besluit het die weg geopen vir die aanstelling van eentalige

onderwysers.

Sodoende is etlike Engelssprekende

onderwysers deur Brebner

self aangestel, soos onder andere blyk uit 'n skrywe wat hy aan die Superin=
t.endent-Ceneraaj van Onderwys in Transvaal gerig het:
school echter is de hoofonderwijzer

"In een Gouvernements

een EngeIschman die weinig Hollandsch

verstaat, en hy werd aangesteld omdat hij een zeer bekWame geoefende onder=·
..

WIJ

zer

.

IS •••

"45)

In sy 1880 - 1881 onderwysvetslag

meld hy verder dat die

heer A. W. Smart uitSkotland op 1 Maart 1880 di.ens by die Grey-Kollege aan=
.
46)
vaar.
In dieselfde jaar het Brebner ook daarop gewys dat Engels as me=
.
." . .: . .
47)
Hierdie,wysiging van die 1874-ReguF
dium van onderwys baie algemeen was.
iasies het dus die Engelse t~al bevocrdee l , want baie

van

die Hollandsspre=

kende onderwysers was uit die Kaapkolonie afkomstig, waar die opleiding deur
medium van Engels geskied het en hulle gevolglik'ook deur medium van Engels
onderwys kon gee.
uitsondering

Daarenteen was die Engelssprekende

onderwysers slegs by

in staat om ook deur medium van Hollands onderrig te gee.

44.

O.V.S., Ordonnansie nr. 1 van 1874, afdeling 3, art. 7 het be=
paal datonderwysers moet sorg vir 'n grondige onderwys in die Hol=
landse en Engelse tale.

45.

O.V.S., Inkomende Stukke aan die Goewermentssekretaris,
G.S. 1017.

46.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
slag, 1880 - 1881, p . 12.
Vgl. Linde, op. cit., p , 130.

47.

1876 - 1887,

1873 - 1899,

Inspekteursver=
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Na die dood van President

Brand in 1888, het die Volksraad weens druk deur

die pers en gemeenskap, daadwerklike
Hollands as voertaalop

die skole uit

pogings aangewend om die gebruik van
te brei.

Die Volksraad het dan ook gehoop dat verbetering
van Ordonnansie nr.

sou intree

22 van 1889 wat bepaal het dat Hollands so ver moontlik
gebruik moes word.48)

as med ium van onderwys op die skole van die Vrystaat
Ook hierdie

ordonnansie

lands as voertaal
soveel moontlik

het geen verbetering

verpligtend

gebring nie,

gemaak het nie,

gebruik moes word.

Ho Llands ingeneem en. in baie

sprekendes

met die aanname

gevalle

maar slegs

omdat dit nie Hol=
vereis

het dat dit

Engels het nog steeds

In plek langs

slegs

omdat die Engels=

sowel as enkele Hollandspsrekende

voorkeur geniet

ouers Engels as voertaal

verkies

het.49)

Met Ordonnansie nr.
keer doelmatige
op die platteland

2 van 1891 het die Volksraad gepoogom vir die eerste

bepalings

oor die voertaal

te vaardig.

moes die onderrig. deur medium van Hollands

dra die nodige skoolboeke beskikbaar
onderrig

uit

ges tel

is.

skole

gegee word, so=

. . Aan dorpskole

moes die

deur medrum van óf Hollands óf Engels volgens die keuse van die ouers

tot en met st.

2 gegee word sodra die nodige boeke beskikbaar

Daarna Kon beide tale

gebruik word, met dien verstande

te van die vakke deur mediUmvan Hollands geleer
kon hierdie

goedbedoelde wetgewing nouliks

aan Hollandse

48.
49.

Aan alle

O.V.S.,

skoolboeke . 51)

Hierdie

Ordonnansie nr.

gestel

dat minstens die helf=

moes word. SO)

uitgevoer

is.

Ongelukkig

word weens die skaarste

ordonnans ie het ook geen voorsiening

22 van 1889, art.

6.

Malan, P.S.,

Openbare Onderwys vir Blankes in die Oranje-Vrystaat,

1874 - 1899,

p. 182.

so.

a.v.s.,

51.

Vgl. hoofstuk 4, punt 5.3.1 in hoeverre die tekort
skoolboeke die Engelse taal bevorder het.

Ordonnansie nr.

2 van 1891, artikels

103 en 104.
aan Hollandse
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daarvoor gemaak dat die aanvangsonderwys
moes wees nie.

op'die dorpskole moedertaalonderwys

Omdat die keuse aan die ouers oorgelaat is, het talle ouers

besluit dat die onderwys tot en met st. II Engelsmedium moes wees.52)
Eers in 1899 het die Volksraad gehoor gegee aan verskeie memories, druk deur
die pers uitgeoefen en vertoë van ouers om die Onderwyswet van 1891 te wysig.
Wet nr. 21 van 1899 het onder andere bepaal dat Bybelse-,algemene
dere geskiedenis,

en beson=

aardrykskunde en rekene alleenlik deur medium van Hollands

onderrig moes word.

Geen kind sou verplig word om Engels te leer sonder
.
. 53)
toes t emrrung van sy ouers nIe.
Ook is dié gedeelte in die 1891-Wet wat
lui " ...zoodra de boeken in die vakken in die taal zijn vervaardigd en ge=
drukt", geskrap. 54)

Die bepalings in hierdie wet kon egter ook nie in die .

praktyk uitgevoer word nié, weens die uitbreek van di e Anglo-Boere-Oorlog
enkele maande lat;er.

Daar is ook reeds op gewys dat di.e Vo.lks raad die blaam

moet dra vir hulle weiering om kleinkinderskole

met Hollands as voertaalop

. SS)
te ng
..

Die feitdat

Hollands gedurende die hele Republikeinse periode ni.e voldoende

beskerm is nie, moet dus uitsluitlik

aan die onvermoë van die Volksraad ge=

wyt word, omdat daar nie voldoende rekening gehou is met die ongehinderde
indringing van Engels nie.

Wetgewing in hierdie opsig was in die meeste ge=

valle kragteloos omdat dit weens oms t.andi.ghede wat die Volksraad buite re=
kening gelaat het, nie moontlik was om dit in die praktyk toe te pas nie.

52.
53.
54.
55.

Van der Merwe, J.A.B., 02· cito , p. 133.
Linde, 02· cito , p. 136.
Van der Merwe, J .A. B. , 02· cito , p. 74.
Vgl. hoofstuk 4, punt 4.1.1.
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'..;.a- ."

2.2

Engelsgesinde Volksraadslede bevorder Engels.

Die een persoon wat gedurende sy hele presidentskap
heid teenoor die Engelse bevolkingsgroep
President Brand.

In besondere toegeneent=

geopenbaar het, was ongetwyfeld

Gedurende sy hele dienstermyn is daar dan ook geen wet=

gewing ten gunste van die Hollandse taal aangeneem nie56) en het daar In
reëlmatige toename van Engels as voertaalop
van die Vrystaat voorgekom.

die skole en in die samelewing

"Nooit het president Brand hom, sover bekend

is, teen of vir die Hollandse taal uitgespreek nie.

Hy het die verengel=

sing van die Vrystaat sonder enige opmerking laat voortgaan. ,,57)

Daar be=

staan genoegsame dokumentêre bewyse wat Brand se neutrale houding teenoor
•

0-

0

0

"Hollands en sy wefwillendheid teenoor Engeland en dié E~gelssprekendes

•

•

staaf:

,sy ondersteuning van, Brebner vir die invoer van onderwysers uit Europa; 58)
sy aanvaarding van die'Engelse Ridderorde, wat In vloedgolf van verontwaar~
diging deur die Vrystaat tot gevolg gehad het;S9)" syondubbel.s inni.ge simpatie
,met die' Engelse kerkskole en die staatsteun wat op sy aanbeveling aan,hulle "
"I een IS,
. 60) en sy he f tIge
.
teenstand teen die Afrikanerbond in die Vry:
ver
staat. 61)
Daarbenewens wil dit voorkom asof Brand nie In voorstander was

van Hollands as medium in die skole van die Republiek nie, want sy eie kin=
ders is na Engelse inrigtings in Bloemfontein en Kaap~tad gestuur.62)
Hierdie vermoede word verder versterk deurdat Ordonnansie nr. 1 van 1874 nie

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Linde,

op. ei t., p. 131 .

V~ der ~erw~, J:, Die oranje-y~staat en die, Britse Politiek in
SUId-AfrIka In dIe tyd van Presl ent Brand, p. 353.
Malan, P.S., Openbare Onderwys vir Blankes' in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p . 41.
Van der Merwe , J.A.B., op. cit., p . 16.
Vgl. hoofstuk 4, punt 1.2.2 in hierdie verband.
Van der Merwe, J., Die Oranje-V~staat en die Britse Politiek in
Suid-Afrika in die tyd van Presi ent Brand1 p. 348 e.v ..,
Linde, op. eit., p. 90.
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weer Hollands tot mediumvan onderwys verklaar
63

in die 1863-Iegulasies
hom dus allermins

dus verdwyn het.

)

vir Hollands as voertaal

Verder het verskeie

het nie,

sodat die bepaling

As hoofvan

die staat

beywer.

Engelsgesinde Volksraadslede

die Engelse taal bevorder

en alle wetgewing wat daarop gemik was om die Hollandse taal
Engelse lede van die Volksraad soos Fraser,

teengestaan.
Peeters,

Collins,

te beskerm,

Kellner,

Fischer,

Mathey en Macfarlane het geen meegevoel getoon met die

strewe van die Hollandssprekendes

om hulle

en het voortdurend

vir Engelse belange opgetree.64)

2.3

het hy

as ~vegters

taal

tot sy reg te laat

Volksraad se onvennoë om En els uit die staatsdiens
199ame te weer.

en: 0

kom nié

nbare

'Reeds op 15 April 1854 het die Volksraad bepaal dat Hollands in alle

geregs=

howe en publieke

Alle

korrespondensie
terwyl alle

kantore die offisiële

in die landdros'ka.n:tore beide tal~ magtig moes wees. 65)

Hierna is weer verskeie

bepalings

ter beskerming v~ die landstaal

maar die verengelsingsproses

wetgewing verhinder
om verskeie

besluite

word nie.

Veral sedert

kon selfs

op die

nie deur hierdie

1875 was die Volksraad verplig

ter beskerming van Hollands in die openbare lewe te

neem weens die toenemende indringing

.Met Artikel

van die land sou wees.

aan die Volksraad moes in die vervolg in Hollands wees, ,

klerke

wetboek geplaas,

taal

5 van Ordonnansie nr.

van Engels op alle

terreine.

2 van 1875 is bepaal dat kennis van Hollands

63.

Artikel 24 van' die 1863-Regulasies het bepaal dat "de Hoofdtaal
Nederduitsch zijn, zijnae die het Gouvernementstaal."

64.

Vgl. in hierdie verband o.a. Malan, P.S.,
Openbare O:nden..ysvir
Blankes in die Oranje-Vrystaat,
1874 - 1899, p. 197 e.v.;
p. 250,
p. 262; p. 302 en Van der Merwe, J.A.B.,
op. cit.,
p. 18; p.
60; p. 126 e. v ..

65.

O.V.S.,

Bylae tot die Volksraadnotule,

zal

1854, Bylaag 191.
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in die hooggeregshowe

verpligtend sou wees.

In dieselfde jaar was die

Volksraad verplig om 'n voorstel aan te neem dat markverkopings in Bloem=
fontein en elders in die Hollandse taal moes geskied.66)
In 1881 was hier=
die besluit egter nog nie uitgevoer nie en moes weer 'n besluit in hierdie
verband geneem word om die landstaal te beskerm.67)

Met 'n Volksraadbesluit

van 29 Junie 1881 is verder bepaal dat elke telegraafkantoor
Hollandse telegramvorms voor hande moes hê.

voortaan ook

Die toenemende indringing van

Engels het die Volksraad andermaal in 1882 genoodsaak om Ordonnansie nr. 18
uit te vaardig waarvolgens alle munisipaliteite,

stadsrade of wettig erkende

dorpsbesture Hollands as voertaal moes 'gebruik.68)
egter nie veel beteken nie,aangesien

Hierdie maatreël het

dit maar een terrein gedek het waarop

Hollands verdring is.

Alhoewel die Volksraad dus wel periodiek gepoog het' om die Hollandse taal sy
regmatige plek 'naas Engels te laat inneem, was 'dit in die negentiger jare
duidelik dat die Volksraad nie daarin geslaag het nie.

Die Hollandsspreken=

'des het dus in toenemende mate te velde getrek teen die onvermoë van die
Volksraad om hierdie Engelse vloedgolf te keer.

Toe die taalkwessie weer op

15 April 1896 in die Volksraad bespreek is, het aan die lig gekom dat Engels
allerweë besig was om Hollands te verdring.

Engels het steeds voorkeur ge=

niet op die markverkopings , in die poskantore en ander staatsdepartemente,
in die Nasionale bank, (wat 'n staatsinrigting
besighede en in die geregshowe.

was), die spoorweë, in alle

Die straatname in Bloemfontein was steeds

in Engels omdat dié nog gedurende die Soewereiniteitsperiode

66.
67.
68.

O.V.S. , Volksraadnotule,
O.V.S. , Volksraadnotules,
O.V.S. , Volksraadnotule,

aangebring

7 Mei 1875.
2-3 Junie 1881.
29 Junie 1882.
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· 69)

IS.

Weens die aanhoudende stroom klagtes wat die Volksraad bereik het,

is in 1896 weer aan die President opgedra om toe te sien dat die wetsbepalings
aangaande die landstaal behoorlik nagekom word.70)

Ten spyte van hierdie halfhartige pogings wat die Volksraad aangewend het,
het Engels tot met die uitbreek van die oorlog in 1899 steeds voorrang bo
die staatstaal geniet.

Daar kan dus met reg beweer word dat die Volksraad

in In groot mate verantwoordelik

gehou moet word vir die indringing van Engels

in die skole en openbare 'lewe van die Vrystaatse Republiek.

3.

POLITIEKE INVLOEDE.

3.1

Anglisasiebeleid

van Engeland as magstaat.

Die Britse anglisasiestrewe moet as In onlosmaaklïke onderdeel van die breë
koloniale beleid van die Britse Ryk gesien word.

Alle geannekseerde

niale gebiede moes diensbaar aan Britse belange gemaak word. 71)

kolo=

Daarom sou

dit vir Brittanje nodig wees om alle gebiede onder sy beheer ekonomiesen
kultureel aan die moederland te bind, d.w.s. hierdie gebiede moes algeheel
omskep word sodat dIe Engelse kultuur, tradisies en gebruike in hierdie ge=
biede gevestig kon word.

Veral na 1815 toe Engeland en Frankryk se stryd op die gebied van oseaanvaart
en trans-oseaniese
as alleenheerser

69.

70.
71.

b.andel met die slag van Waterloo beëindig is en Bri ttanj e
en magtigste wêreldrnoondheid na vore getree het, het Enge=

Mal an, P. S. ,
1874 - 1899,
pp. 25-26.
O.V.S.,
Basson,

enbare Onde
p , 249 e.v.

Volksraadnotule,
15 April 1896.
op. ci t . , p. 44.
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land in sy kolonisasiestrewe
geplaas.72)
geblyk:

die Kaarkolonie finaalonder

Britse heerskappy

Die Britse beleid jeens Suid-Afrika het hierna gou duidelik

verbritsing van die hele Suid-Afrika.

Toe hierdie strewe van Brit=

tanje juis tot die Groot Trek aanleiding gegee het, het Engeland die weg=
trekkende Boere steeds as Britse onderdane beskou en is verklaar dat " ...
their, emigration into the interior cannot absolve them from their allegiance
as British subjects ...,,73)

Die spoedige anneksasie van Transoranje is

1848 was genoegsame bewys van die Britse strewe om gebiedsuitbreiding.

AI=

hoewel die gebied ses jaar later teruggegee is ,74) was Britse belangstelling
in die Republikeinse Noorde egter nie beëindig nie en moes beide die Oranj eVrystaat en Transvaal 'tot aan die einde van 1899 gebukkend gaan onder voort=
durende inmenging deur Brittanje.

3.2

Bri tse inmenging in die Vrystaatse Republiek.

Die belangrikste probleem wat die Vrystaatse onafhanklikheid na 1854 bedreig
het, was die Basoe to-vraags tuk waarmee die Vrystaat tuss.en 1858 en 1868 te
kampe gehad het.

Hierdie probleme is vererger deur die optrede van die

Britse regering, toe hy die kant van die Basoeto's teen die Republiek gekies
het.

Alhoewel die Bloemfontein Konvensie bepaal het dat die Vrystaat self

die grenskwessie moes oplos, het die Britse regering spoedig begin inmeng.
Juis toe die Vrystaat op die punt was om die Basoeto's tot oorgawe te dwing,
het Mosjesj Britse onderdaanskap aangevra en dit ook verkry.

72.
73.

74.

In Maart 1869

Muller, C. F.J ., op. ci t., p. 12.
Chase, Natal Papers, II, p. 19 soos aangehaal deur Muller; Ibid.,
p , 182.
Die teruggawe van die Soewereiniteit in 1854 het heftige reaksie in
Brittanje ontlok en alle pogings is aangewend om die Bloemfontein
Konvensie ongedaan te maak, 'vant alleen deur oorheersing kon Britse
"Supremacy, Interest and Integrity" in Suid-Afrika verseker word.
Vgl. Van der Merwe, J., Die Oranje-Vrystaat en die Britse Politiek,
p. 4 en Van Jaarsveld, F .A., Die Ontwaking van die Afrikaanse
Nasionale Bewussyn, p. 53.
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is Basoetoland tot Britse gebied verklaar, wat beteken het dat die Vrystaat
teen Brittanje te staan sou kom indien die oorlog verder teen die Basoeto's
gevoer sou word.75)

Deur hierdie anneksasie het die Britse regering daarin

geslaag om,die Vrystaat af te sonder en te verhoed dat hy deur Basoetoland
na die hawe Port St. Johns sou deurdring.

Weghouding van die see was Brit=

tanje se vernaamste taktiek met die twee Boererepublieke
Die Engelsgesinde

in die Noorde.76)

inwoners .van die Vrystaat het met hierdie anneksasie die

moontlikheid van heraansluiting met die Britse Suide gesien en daar is selfs
by Woodhouse aangedring op herinskakeling onder Britse gesag.77)

Die Vrystaat het na die ontdekking van diamante "n nuwe vloedgolf van Br i tse :
Imperialisme in die gesig gesta~r.

Saam met die·ontdekking van goud in

Transvaal het Brittanje andermaal met begerige oë na die twee Boererepublie=
.

.v

ke gestaar en sou by hernuwing graag die twee Konfensies, waardeur die
Vrystaat en Transvaal hulle onafhanklikheid verkry het, nietig wou verklaar.

-

.

Die Imperiale regering se strewe

na gebiedsuitbreiding

in Suid-Afrika het

weer momentum verkry sodat dit eindelik uitgeloop het op die anneksasie van

die diamantvelde deur Brittanje. 78)

Hierdie strewe om gebiedsuitbreiding

het ook daartoe ge leixlat Carnarvon, Sekre tar is van Kolonies, reeds in 1874
met sy federasie-plan begin het waarvolgens hy al die state in Suid-Afrika,
inslui tende die Vrystaat en Transvaal, onder Britse vlag wou verenig.

75.

Vir 'n volledige bespreking van die Basoeto-vraagstuk
vgl.
Merwe, J., Die Oranje-Vrystaat en die Britse Politiek,
p. 67 e.v ..

76.

F.A. van Jaarsveld, Die.Stryd om die Behoud van die RepubZikeinse
Onafhonkl.ikhei d, in F.A. van Jaarsveld en G.D. Scholtz (Red.), Die
Republiek van Suid-Afrika, agtergrond, ontstaan en toekoms, p. 97.

77.

Van Jaarsveld, F.A., Die Ontwaking van die Afrikaanse Nasionale Be=
wussyn, p. 55.
Ibid., pp .: 55-57 en Van der Walt, Wiid en Geyer, op. eit., p.
346 e.v ..

78.

Van der
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Hierdie plan het egter misluk omdat die twee Boererepublieke nie bereid was
om onder die Britse kroon te staan nie.79)

Hierdie gebeure in die Vrystaat en Transvaal het noodwendig daartoe gelei
dat besorgdheid by die Boerebevolking ontstaan het oor die getalsterkte van
die Engelse en Engelsgesindes, wat moes meewerk om die Engelse oppergesag
in Suid-Afrika. te verseker.BO)

Die toestroming van uitlanders na die Vry=

staat het dus 'n invloed'op die lewenswyse van die Vrystaters
en meegebring dat 'nsterk Engelse element in dieVrystaat
Di.thet beslis bygedra tot die verengelsingsproses

uitgeoefen

gevestig is.B1)

op alle terreine van die

Vrystaatse volkslewe, soos reeds' aangedui i.s. . Vanselfsprekend

kon die

onderwys hierdie beinvloeding nie vryspr ing nie ~

esindheid van Hollandss rekendes dra tot veren

3.3

Behalwe die Engelse minderheidsgroep
. .

..'

in die VrYstaat, was daar ook 'n
.

aqn=

. . .

.sienlike deel van die Hollandssprekendes wat pro-Engels gesind was en eerder
..
.
'..
82)
sou verkies het om .onder Bn tse gesag te st aan, . Hierdie tendens het
hom reeds met die onafhanklikheidswording

in 1854 geopenbaar toe Sir George

Clerk by sy aankoms in Bloemfontein die volk gevra het om afgevaardigdes te
kies om die regering van die land oor te neem.

Die 95 afgevaardigdes wat

/9.

F.A. van Jaarsveld, Die Stryd om die Behoud van die Repub l.ikei.nee
Onafhankl.ikhei d, in F.A. van Jaarsveld en G;D. Scholtz (Red.), Die
Republiek van Suid-Afrika, p. 101 e.v~.

80.

Van der Merwe, J.,
p , 292.
.

81.

Vgl. die betoog van raadslid Fraser in die Volksraad, O.V.S.,
Volksraadnotule,
2 Junie 1899, oor die toename van Engels weens die
instroming van immigrante.
Vgl. Van der Merwe, J., Die Oranje-Vrystaat en die Britse Politiek,
pp. 8-9.

82.

Die Oranje-Vrystaat

en die Britse Politiek,
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in Bloemfontein vergader het, het egter besluit

hierna
stuur

te bly.

Van hierdie

afgevaardigdes

om onder Engelse be:

het 76 Afrikaanse

vanne en 19

Engelse vanne gehad.83)

Hierdie pro-Engelse
periode verkies

volksdeel

het dan ook gedurende die hele Republikeinse

om die Engelse taal

en kultuur

..ders 'n Engelse opvoeding te gee.
mentskole verkies

sodat hierdie

te bevorder

Engelse privaatskole

neiging selfs

.en na-sIegs
'slegs

hiermee is

30 kinders

uit Engelssprekende

onderrig

Murray moeilikheid
school geplaatst

verskeie

verklaar

die.~resident

verwys na die anti-Hollandse

kinders

dat die heer
op de

word.

Die onderwyser se verklaring

reld hy onder andere:

83.

Van der Merwe,J.A.B.,

84.

Ibid.,

85.

O.V.S.,

86;

Eloff,

op. cit.,

Reeds in 1875

dat die minimumHollands aan

geen Hollandsch onderwijs willen

1890 inspekteursrapport

gevoel by baie ouers

slegs Engels moes leer.

hy na 'n besoek aan die Heilbronskool

volstrekt

yan die Kweekskool verskeie

~,daar sommige ouders hunne kinderen

het dat hulle kinders

die skoolonderrig
" ...

waarvan

hebben op de uitdrukkelijke
voorwaarde dat zij volstrekt
.
. 85)
zouden mogen leeren of spreken ... "
Ook Brebner het in

onderwysrapporte

wat verkies

52 gestyg,

huise afkomstig was.84)

In 1859 reeds verklaar
ondervind,

het _dat

jaar geopen

ouers wat' daarop aangedring hét dat Engels aan hulle

moes word.

geen Hollansch

in dieselfde

reeds tot

Soos reeds aangedui waS daar vanaf die stigting
.Engelsgesinde

gelei

weens gebrek aan leerlinge.

'n Engelse privaatskool

enkele maande het die skoolrol

kin=

is bo die goewer=

in 1858 daartoe

die goewennentskool te Bloemfontein moes sluit
In teenstelling

en om hulle

was dat die ouers

hebben.,,86)

In sy 1889 -

"Gewoonlijk dwingen de ouders

p.89.

p.90.
Volksraadnotule,
op. cit.,

p. 63.

3 Maar t 1859.

Bron onvermeld.
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--

zelve er op dat Engelsch geleerd worde - dik~ijls onder het verkeerd idee
dat,omdat hunne kinderen Hollandsch kunnen praten, het onnoodig is Hollandsch
te leeren.

Zoolang dat idee vrijalgemeen

onder de burgers verspreid is,

zal het Hollandsch onderwijs in een onvoldoende
Engelsgesindheid

van baie Hollandssprekendes

toestand blijven.,,87)

Die

was dus die direkte oorsaak dat

baie Vrystaatse skole 'n Engelse gees geadem het.

De Express as kampvegter vir die Afrikanerbelange
verengelsingsproses

het ook telkens op die

gewys en gewaarsku teen die gevaar wat daarin vir die

Afrikaner opgesluit lê.

In die uitgawe van 6 Januarie

koerant dat in openbarevergaderings,

1893 verklaar die.

in die Volksraadsaal

en Ringsverga=

derings word daar ~uidkeels oor Hollands gedeklameer, maar tuis hoor mens:
I~eester, leer mijn kind Engelsch."

Verskeie ander persone het ook op die

onrusbarende verskynsel gewys dat Hollandssprekende
verbied het om Hollands te leer.
.
88)
deur die lands taal aangekweek.

Ware patriotisme wOrd innners by die jeug

Onder leiding van die Engelse minderheidsgroep,
simpatiekgesinde

ouers hulle kinders.

ywerig bygestaan

pro-Engelse Hollandssprekendes,

deur die

kon Engels dus ongehinderd

in die skole en ander openbare plekke ten koste van die landstaal ingedra
word.

3.4

Verhouding

teenoor dIe Suid-Afrikaanse

Gedurende die bestaan van die Vrystaatse

Republiek.

en Transvaalse

Republieke was daar

nie alleen op politieke gebied nie, maar ook op onderwysgebied

87.

Oranjevrijstaat Onderwijs Verslagen,
slag, 1889 - 1890, p. 14.

88.

Van der Merwe, J .A.B.,

op. cit.,

1888 - 1894,

noue same=

Inspekteursver=

p. 51.
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werking tussen die twee Republieke.

Die bande wat hierdie twee Republieke

gebind het, het voortgespruit uit dieselfde eenheidstrewe na onafhanklikheid
wat die Groot Trek ten grondslag gelê het en die pogings van Brittanje om
hulle hierdie onafhanklikheid te ontneem.

Reeds in 1854 is 'n onsuksesvolle poging aangewend om die twee Boererepublie=
ke te verenig89) en in die jare daarna is telkens gepoog om nouer vereniging
met die Transvaal te bew~rkstelllg. 90)
in 1877, die Eerste Vryheidsoorlog

Die Britse anneksasie van Transvaal

in 1880 en die Jamesoninval

in 1896 het

die bande tussen die twee Republieke verder verstewig, totdat hulle in 1899
hul lot saam ingewerp het teen Britse oorheersing.

Ook ten opsigte van die onderuysontwikkeling
.

.

parallelle ontwikkelingsgang

was daa! in baie gevalle 'n

.

.

en duideiike wisselwerking waar te neem.

Die

bepaling dat die Vrystaatse Volksraad in die.toekoms die bevordering van on=
derwys en godsdi~n; sou onderneem, 91) stem baie ooreen met artikel 24 van die
.

.

.

Transvaalse grondwet van 1858, wat bepaal hef dat die onderuys deur die
staat behartig sou word.92)
Die Vrystaatse Ontwerpordonnansie van 1863
toon ook in baie gevalle 'n ooreenkoms met die onderwysstelsel van omstreeks
hierdie jare in die Transvaal.
derwys-ordonnansies

Ook daar is die onderuys deur die twee On=

van 1859 en 1866 op 'n beter voet geplaas.93)

89.

Van der Walt, Wiid en Geyer,

90.

Vgl. Van der Merwe, J., Die Oranje-Vrystaat en die Britse Politiek
in Suid-Afrika, p. 264 e.v.; p. 274 e.v.; p. 295 e.v ..
O.V.S., Volksraadnotule,
4 April 1854.

·91.
92.
93.

op. cit.,

Hierdie

p , 353.

J. Chris Coetzee, Onderwys in 'I'ranevaal., in J. Chris Coetzee (Red.)
Onderwys in Suid-Afrika, 1652 - 1960, p. 283.
Vgl. Malan, P.S., Ondenyys in die oran~e-vrystaat, 1854 - 1874,
pp. 140-141 vir 'n vergelyking tussenie
Vrystaatse en Transvaalse
onderuysstelsel gedurende hierdie tyd.
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noue wisselwerking

op ondeTh'}'sgebiedword verder bevestig deur beide se

OndeTh'}'swette van 1874 waar in baie gevalle 'n noue ooreenkoms te bespeur
is.94)

Ook ten opsigte van die algemene organisasie van die onderwys het

die~elfde Brits-Skotse invloede wat die Vrystaatse onderwys gekenmerk het,
ook in die Transvaalse onderwys voorgekom, soos reeds in hoofstukke 4 en S
aangedui is.

3.5

Die ontwaking van Afrikaner-nasionalisme

in die Vrystaat.

Opvoeding en on4erwys is 'n belangrike draer van 'n volk se nasionale gedag=
Dikwels is dit die vertolker van wat in die volk se hart

tes en gevoel.

Die eerste faktor wat tot die ontwaking van 'n Vrystaatse

omgaan .

eenheids=

. gevoel en samehorigheid meegewerk het, was die jare lange stryd teen die Ba=
soeto's en die ui te.indej ike anneksasie van die gebied deur Brittanje.
gemeenskaplike

Die

stryd teen die Basoeto's het onder die burgers van die Vry=

staat die besef laat groei dat hulle op mekaar aangewys was.

"Daar was

positief bindende elemente in werking wat die gevoel van eenheid bevorder en
samehorigheid

in die hand gewerk het.,,9S)
.

.

Maar

.

'n gees van groter solida=
,

riteit sou hierna geskep word wat 'n kragtiger dryfveer verskaf het in die
ontwikkeling

van 'n nasionaliteitsbesef·en

vaderlandsliefde.

Die hernude

Britse inmenging in die sake van die Vrystaat deur die anneksasie van Ba=
soetoland in 1868 was 'n belangrike meewerkende
die diamantvelde

Die anneksasie van

hierna het die ontwakende volksgevoel verder gestimuleer

met die wete dat die verlies van onafhanklikheid
werklikheid

faktor.

en die gevaar van oorlog 'n

kon word deur die inmenging van Brittanje.96)

94.

Ibid., pp. 346-349 gee 'n volledige uiteensetting van die wissel=
werking op onderwysgebied wat op hierdie stadium tussen die twee Re=
publieke bestaan het.
Vgl. ook Basson, op. cit., p. 66 e.v ..

95.

Van Jaarsveld, F.A.,
wussyn, p. 67.
Ibid., p. 73.

96.

Die Ontwaking van die Afrikaanse Nasionale Be=
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Maar ook die politieke gebeure in die Transvaalse
sterking van die nasionale eenheidsgevoel

Republiek het tot In ver=

in die Vrystaat gelei.

anneksasie van Transvaal en die Eerste Vryheidsoorlog

Die Britse

het In beliste nasio=

nale bewussyn in die Vrystaatse Afrikanerhart wakker. geroep.

Die drang tot

individuele vryheid het saamgesmelt tot In begeerte van nasionale vryheid en
oplewing van In nasionale bewussyn. 97)
engelsingsproses,

Insigte in die stelselmatige ver=

soos reeds aangedui, het na hierdie gebeure In nuwe tydperk

in die Afrikaanse nasionale beweging ingelui.

Ook die Kaaplandse Afrikaners

het ~ou besef dat hulle in die Engelse kultuur- en nasionaliteitstroom
swelg kon word.

Uit hierdie besef is ook die Afrikanerbond

ver=

gebore wat wél=

'dra weerklank fn die Vrystaat gevind het, sodat die sluimerende trots van
.

.

.

.

nasieskap hier verder aangewakker is. 98)

Aanvanklik was daar nie In .sterk nasionale bewussyn in die Vrystaatse onder=
wys. te bespeur nie.

Juis as gevolg van hierdie aanvankl i.ke neutrale houding

van die Afrikaner was daar geleentheid om die Vrystaatse onderwys te gebruik
om Brits-Skotse

4.

invloede oor te dra.

INVLOEDE DEUR DIE PERS UITGEOEFEN.

Wanneer die invloed van die pers op die onderwysgeskiedenis

van die Vrystaat

tot 1899 nagegaan word, is hier aanvanklik net sprake van invloed uitgeqefen
deur The Friend

97.
98.

of the Souerei qn i;y

gedurende die Soewereini tei tsperiode, wat

Van der Merwe, J., Die Oranje-Vrystaat en die Britse Politiek in
Suid-Afrika,
p. 336.
President Brand was In h~ftige teenstander van die Afrikanerbond en
het hom by verskeie geleenthede sterk daarteen uitgespreek.
Vgl.
Linde,
cit., p. 130 en Van der Merwe, J., Die Oranje-Vry=
staat enie
Britse Politiek in Suid-Afrika, pp. 348-349.
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The Friend of the Free State na Republiekwording

geword het.

Eers in 1875

is In tweede persgroep, The Express and Orange Free State Advertiser, in
Bloemfontein gestig.99)
feitlik deurgaans
Engelsgesindes

The Friend het vanaf sy ontstaan in die Vrystaat

as kampvegter vir die belange van die Engelssprekendes

en

opgetree en het veral prominensie verleen aan sake wat die

Engelse bevolkingsgroep
. om die Volksraad

direk geraak het •

en Hollandssprekendes

en kritiek uit te spreek nie.

Die blad het ook nooit geskroom

in sterk bewoorde rubrieke aan te val

Dat hierdie eensydige koerant tot 1875 met

die yerskyning van die The Express die enigste amptelike mondstuk van die
Vrystaat was, is uitsluitlik aan die toedoen van die Volksraad te wyte.
Reeds in September

1854 is In memorie by die Volksraad

ingedien waarin In

onpartydige drukker. en' In eie Hollandse koerant gevra is. 100 )
sluitdeur

die Volksraad in hierdie.verband

Reeds'kort na Republiekwording
oor die ontruiming

Van In be=

is egter nikS weer verneem nie.

in 1854 het. The Frie.ndhom sterk uitgelaat

van die Soewereiniteit.

Toe dit egter In voldonge feit

was, is die volgende uitlating gemaak:

"I f Union, religion, education, .:
industry and justice prevail in this new State, we hope for the best. I'101)

Die bevordering

van die Engelse taal·op skool was een van die belangrikste

doelwitte van The Friend.

Die mediumvraagstuk

in die Vrystaat is dan ook

voortdurend deur die koerant aangeblaas sodat diegrootste
Engelssprekendes

verkry kon word.

voordeel vir die

Reeds kort na die opening van die Kweek=

skool het die koerant hom uitgelaat oor In besluit deur die Volksraad waar=
d~ur beskerming

99.

aan Hollands verleen is.102)

Met die uitvaardiging

101.

Van der Merwe, J.A.B., op. cit., p . 12.
1
a.v.s., Bylae tot die Volksraadnotule, 1854, bylaag 60.
The Friend, 25 Februarie 1854.

102.

Ibid.,

100.

van die

11 Maart 1859.
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reglement vir die Grey-Kollege en die regeringskole

in 1864 het The Friend

weer eens heftig beswaar gemaak omdat daar nie spesiale voorsiening vir In
Engelse onderwyser in die reglement gemaak is nie.

Die redakteur meld on=

der andere dat "The English language is daily becoming more and more
generally used throughout this state, and to repudiate it, ... is to lend
themselves to an act of folly." 103)
die medium van onderrig moes wees.
redakteur weer:

"Education:

Daar is selfs aanbeveel dat Engels
By In ander geleentheid

verklaar die

A dead letter in this Free State, and not to

be consummated, unless the English language be introduced." 104)
blad by herhaling op die noodsaaklikheid

Waar die

van Engels in alIe skole gewys het,

het hy egter nie gehuiwer om op die nutteloosheid

van Hollands te wys nie:

"There is in our opinion, no need to bolster up that .language.
question of patriotism as. far cis the English are concerned.

It is :no
It

is no

question of competition, for the English language is so world widely used,
th ale
t Lik

th e trut h·,
.

·11 preval·1.,,105).
11: W1
..
'.

die jare heen gerieflikheidshalwe

·Wat The Friend egter deur
.

.

.

vergeet het; was dat die Vrystaat

In onaf= .'

hanklike Boererepubliek was met Hollands as hooftaal en dat die Volksraad
sekerlik die volste reg gehad het om die Hollandse taal te beskerm.

Ook ten opsigte van die verskillende

onderwyswetgewings

het die blad nooit

.gehuiwer om kritiek uit te spreek indien dit geblyk het dat aan Hollands be=
skerrning verleen is.

In die uitgawe van 14 Mei 1974 is daar nie alleen

te velde getrek teen sekere bepalings

in die 1874-Onderwyswet

nie, maar In

heftige aanval is ook op die N.G. Kerk gedoen weens dié se aandeel in hierdie
wet.

Die beskuldiging

is gemaak dat " .•. de predikanten

van de Ned. Ger.

Kerk zijn geslaagd in het invoeren van eene oneerlijke, onrechtvaardige

103.
104.
105.

on=

Ibid. , 8 April 1864.
Ibid. , 22 April 1869.
Ibid. , 16 April 1897.
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/

de.rwijswet voor dezen staat, en alzo zichzelven kunnen geluk wenschen met
. id e LiIJi k e overwInnIng
..
eene tIJ

...,,106)

D'le

Ond erwys-or d·onnanSles
. van 1889

en 1891, wat groter beskerming aan Hollands as medium van onderrig op skool
verleen het, het verder die gramskap van The Friend ontketen:

"The Volks=

raad during its last session, being ill-advised, made an attempt to discoun=
.. .
107)
tenance the learning and use of the English language in our schools."
By 'n ander geleentheid het die blad weer beweer dat, "The making of the Dutch

language the medium of instruction in so many subjects in the public schools
is ~litating

against the welfare of those seminaries of learning which give

a higher education. ,,108)

Die groot mate van antagonismeteenoor

die Hollandsebevolkingsgroep

wat van

The Friend uitgegaan het, word verder. beklemtoon deurdat hierdie koerant van=
af 1894 slegs in Engels verskyn het.

Die redakteur het beklemtoon dat daar·

·geen kwade gevoelens teenoor die Hollandse

taal hestaan het nie, maar dit

sou tog beter wees dat afsonderlike koerante vir Engelse en Hollandsspreken=
de·lesers uitgegee word.

Deur hierdie stap het The Friend hom heeltemal

eensydig aan Engelse kant geskaar en het die aanvalle op alles wat Hollands
was in venynigheid toegeneem.·

Gelukkig vir die Boerebevolking

press die belange van die Hollandssprekendes
die ongeregverdigde

het

op die hart gedra en dikwels

aantygings van The Friend in die regte lig gestel.

Samevattend kan gesê word dat die jong ontluikende onderwysstelsel
Vrystaatse

van die

Republiek sterk beinvloed is deur ander samelewingsverbande.

is veral waar van samelewingsverbande

106.
107.
108.

De Ex=

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

Dit

soos die staat en Kerk wat veelouer

14 Mei 1874.
10 Julie 1891.
20 September 1892.
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as die skool was en derhalwe die skool ver voor was betreffende ontwikkelings=
peil en selfstandigheid.

Veel van die Brits-Skotse

van hierdie samelewingsverbande

invloed in die geledere

kon gevolglik vrylik op die skool inwerk.
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SLOI'BESKOUING.

Net soos Britse beïnvloeding aan die begin van die 19de eeu in die Kaapse
onderwys inslag gevind het en die Britse Imperiale karakter daar afgedruk·
is, net so het hierdie tendens sedert die tweede helfte van die negentiende
eeu homself stelselmatig in die Vrystaatse onderwys openbaar.

Die Vrystaat

was wel gedurende die Republikeinse periode nooit aan direkte Britse druk
onderworpe, soos in Transvaal die geval was nie, maar hy kon die Brits-Skot~
se onderwysstrominge

nooit uitsluit nie.

Die drie kultuurbeginsels

van

historiese kontinuïteit, differensiasie en integrasie is duidelik in die
hele Vrystaatse onderwysontwikkeling waar te neem, want die Vrystaat het.
hom nooit in isolasie. teruggetrek nie.
kul ture het dus daartoegelei

Hierdie aanraking met ander volks~

dat die Vrystaat hoofs aakl i k die kultuurvorm,

wat. in hierdie geval die onderwyss telselvorm impliseer, .gedeeltelik en In
'n gewysigde vorm van Brittanje, Skotland en in 'n mindere mate van Europa
..
oorgeneem het en by eie omstandighede aangepas het. 1) .

Alhoewel die Vrystaat aanvanklik geen vreemde onderwysstelsel

ingevoer het

nie, maar gepoog het om 'n stelse I wat by Iandsoms tandighede aangepas het,
daar te stel, het hy tog aan die beginjare gebruik gemaak van die Kaaps-Hol~
landse onderwyskennis
van 1806 aangetref is.

soos dit in die Kaapkolonie voor die Britse besetting
Weens die beginsel van historiese kontinuïteit het

die Vrystaat egter veral na 1874 toenemend onder invloed van onderwys s t ro=
minge in die buiteland gehandel, alhoewel 'n eie Vrystaatse stelsel wel hier
ontplooi het.

1.

Ten opsigte van die beïnvloeding Vall buite op die ondenvys~

Van die oorneem van 'n kultuurvorm van 'n vreemde volk meld Ruperti,
op. cit., p. 6 dat 'n volk wat nie in isolasie verkeer nie, hier~
die uiterlike vorm oorneem om min of meer aan te pas by die verge~
staltende faktore wat vir hom geld.
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stelsel van Suid-Afrika in die geheel, meld E.G. Malherbe tereg dat"
it may be said of South Africa that at no period In its history was education
to any extent the spontaneous expression of the ethos, or genius, of the
South African people.

To a very large extent her educational system has

been the resultant of successive super-impositions
systems fromwithout.,,2)

'n Onderwysstelsel

of systems or bits of

in syproses

van ontwikkeling

kan dus nooit in isolasie geskied nie.

Die Brits-Skotse

invloed openbaar hom dan ook in verskillende

die Vrys taatse onderwys:

die oordrag en .inplant ing van instellings en be=

ginsels uit die Brits-Skotse onderwysstelsels,
wysadministrasie

en beheer volgens Brlts-Skotse

teorie en praktyk van die Vrystaatse skoolwese.
volkingsgroep

die inrigting van die onder=
resep en die invloed op die
Die Enge l.ssprekende be=·

se kerke, skole en onderwysers. was 'n belangrike middelom

Britse lewensbeskouing,

die

beskawing, kultuur en· tradisies in die Vrystaat te.

"

vestig.

rigtings in

'.

Die invoering van instellings en gebruike uit die Brits-Skotse

onderwys wat suiwer opvoedkundig van aard was en nie deur bymotiewe ge ïnsp i=
reer is nie, het dan ook 'n positiewe bydrae tot die ontplooiing van 'n eie
Vrystaatse onderwysstelsel

gelewer.

Maar verder, die Europese-Brits-Skot=

se invloed wat via die Engelse oorheersing van die Suid-Afrikaanse

onder=

wystoneel ingeslaan het, is vandag in 'n groot mate nog net so stewig geves=
tig dat dit moeilik ooreenkomstig die totaliteitsbeginsel

gewysig kan word.

Die Britse invloed deur middel van die onderwys het, soos in die res van
Suid-Afrika, ook in die Vrystaat ongetwyfeld diep spore op die Vrystaatse

2.

Malherbe, E.G., The New Education in a Changing Empire, p. 35,
soos deur Du Preez van Wyk, op. cit., p. 201 aangehaal.
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volkskarakter

uitgeoefen.

Dit was een van die bydraende

die ontwaking van Afrikaner nasionalisme

faktore wat tot

gelei het, veral toe die Afrikaner

tot die besef gekom het dat sy taal en kultuur bedreig word.
van die Afrikaner om behoud van sy geestesgoedere
as 'n botsing van die Engelse·Idee,
Afrikaner

Die stryd

moet dan ook gesien word

gewortel in die Britse Eilande en die

Idee, wat sy wortels op Suid-Afrikaanse

bodem gevind het.

liswaar is daar gepoog om met die Anglo-Boere-Oorlog

\vel;

Suid-Afrika verder na

die beeld en gees van die Brit te omskep, maar uit die oorlogspuinhope
'n nuwe Afrikanervolkopgestaan
ook. op onderwysgebied,

om stelselmatig

sy eie lewensbeskouinge,

oor die hele Suid-Afrika uit te dra.

d.ie ideale van
'n gewese Vrystaatse
.
.

het

Republiek tot. v~rwerkliking

Sodoende is
gebring.
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