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OPSOMMING 

In hierdie proefskrif word die verband wat daar tussen 

politiek en onderwys bestaan vanuit 'n histories-pedagogiese 

oogpunt belig sodat daar tot grondige gevolgtrekkings gekom 

kan word ten opsigte van die onderwysbedeling in Suid-Afrika. 

Daar word aangedui dat politiek en onderwys vanaf die 

vroegste tye 'n vervlegting toon. Onderwys en politiek is 

mede-afhanklik van mekaar en het ook sekere verwagtings van 

mekaar. Onderwys en politiek is menslike skeppinge en as 

sodanig moet dit mekaar beinvloed. 

In Suid-Afrika het die onderwys vir 'n geruime tyd 'n krisis 

beleef. Sekere bevolkingsgroepe was nie tevrede met die 

onderwys wat hulle ontvang het nie, terwyl 'n ander groep die 

onderwys doelbewus gemanipuleer het tot voordeel van homself. 

Die gevolg hiervan was dat die onderwys in Suid-Afrika 

ernstig verpolitiseerd geraak het en sodoende die onderwys 

nadelig beinvloed het. 

Om die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram van die Suid

Afrikaanse regering te laat slaag, is dit noodsaaklik dat 

daar 'n gesonde wisselwerking tussen die politiek en onderwys 

moet wees. Alle groepe behoort inspraak in die 

onderwysbelange te he en waar moontlik moet die kultuur van 

die betrokke groep in die onderwys eerbiedig word. Dit is 
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egter noodsaaklik om te besef dat alle groepe deel vorm van 

'n verenigde Suid-Afrika en dat die kinders onderrig moet 

word om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel en tot 

voordeel van die staat. Die staat moet ook toesien dat 

onderwys ongehinderd aan al sy burgers verskaf word sonder 

dat party politieke belange op die voorgrond tree. 
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SUMMARY. 

In this study the relationship that exists between education 

and politics is highlighted from a historical-pedagogical 

point of view, so that conclusions can be made regarding a 

future educational system for South Africa. 

It has been shown that politics and education are closely 

linked. Education and politics are dependant on one another 

and have certain expectations of one another. Education and 

politics are created by man and as such must influence each 

other. 

Education in South Africa has for some time been in a crisis. 

Some population groups were not satisfied with the education 

they received, while another group manipulated education to 

its own advantage. The consequence of this was that education 

in South Africa became politicised. This has had a negative 

effect on education. 

For the Redevelopment Program to succeed it is necessary that 

there is a balance between politics and education in South 

Africa. Each population group must have a say in its own 

affairs and, where possible, each group's culture must be 

respected. It is, however, necessary to realize that all the 

population groups are part of a united South Africa and that 

all the children must be educated to the best of their 
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abilities and to the advantage of the state. The state, 

however, must ensure that education can take place without 

hindrance to all its people and that no political party may 

use education to its own benefit. 

KEY TERMS DESCRIBING THE TOPIC OF THE THESIS. 

Title of thesis : 

The politicizing of education: A historical educational 

research and evaluation. 

Key terms : 

Politics; Education; Crisis in Education; Resistance in 
Education; Development in South Africa education; Black 
Education; White Education. 
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1 INLEIDING. 

HOOFSTUK 1. 

ORieNTERING. 

Onderwysvoorsiening deur die staat was en is in Suid-Afrika 

'n uiters kontensieuse aangeleentheid. Die afgelope paar 

dekades reeds is daar sprake van 'n onderwyskrisis, vera! in 

die swart onderwys. Die politieke stryd random die onderwys 

het dan ook in felheid toegeneem. Skole het 'n politieke 

strydarena geword en politieke bedrywighede het in 

toenemende mate ook die leerlinge betrek en daardeur die 

onderwys ontwrig. In 1987 al het Du Preez (1987 : 1) daarop 

gewys dat dit vir opvoeders en opvoedkundiges moeilik geword 

het om 'n mate van politieke neutraliteit te handhaaf. 

Politieke onrus het onvermydelik daartoe aanleiding gegee 

dat die onderwys nadelig beYnvloed is. Dit is egter ook 'n 

feit dat daar in onderwysgeledere soms politieke uitlatings 

gemaak is wat die kinders tot geen voordeel kon strek nie. 

In 1991 lui 'n koerantopskrif dat die huidige krisis in die 

onderwys onder meer polities van aard is (Krisis in onderwys 

is politiek van aard- ANC. 1991 : 8). Volgens Heese & 

Badenhorst (1992 : IX) het die onderwyssituasie in Suid

Afrika hoogs gepolitiseerd geraak. Die onderwys self is 

gebruik om politieke druk toe te pas. Skoolboikotte, marse 

deur studente en onderwysers en protesaksies is nie alleen 

gebruik om onderwysveranderings te inisieer nie, maar ook 
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vir politieke veranderinge. Die direkte gevolg van al die 

politieke onrus in die onderwys is dat daar reeds 'n hele 

generasie Swart leerlinge is wat nie normale onderwys gehad 

het nie. Dit is juis hierdie leerlinge wat die chaos in die 

skole veroorsaak het (Mazwai, 1992 : 44; Heese & Badenhorst, 

1992 : viii). Die kreet vir bevryding voor onderwys het in 

baie opsigte aanleiding gegee tot die algehele aftakeling 

van die onderwys (Heese & Badenhorst, 1992 : viii). 

Kulturele en politieke vorming is in Suid-Afrika 'n 

belangrike en aktuele opvoedings- en onderwysvraagstuk. Die 

onrus in swart en bruin skole, die wyse waarop die onderwys 

toenemend by die politieke vraagstukke van die dag betrek 

word en die uiteenlopende sieninge van die plek en rol van 

die opvoeding en onderwys in die samelewing, het 'n 

besondere besef van die aktualiteit, en 'n bewuswording van 

die groot belang, van die opvoeding en onderwys tot gevolg 

(Kapp, 1989 : 5). 

Suid-Afrika is 'n land met 'n verskeidenheid van 

kultuurgroepe. Dit impliseer al dadelik dat daar 'n hoe 

potensiaal vir konflik teenwoordig is. Wat die dominerende 

ekonomiese of politieke stelsel ook al mag wees, daar kan 

verwag word dat hierdie konflik in die onderwysstelsel en 

onderwysgebeure gereflekteer sal word (Mncwabe, 1990 : 7). 
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Elke gemeenskap in Suid-Afrika het die afgelope tyd vir die 

eerste keer, of by hernuwing, ontdek hoe belangrik die 

onderwys is ten einde ideale te verwesenlik en voortbestaan 

te verseker. Dit het beslis sy voordele, maar 'n besliste 

nadeel hiervan is die totale verpolitisering van die 

onderwys wat terselfdertyd plaasgevind het. Hiermee word 

bedoel dat mense die onderwys vir die bevordering van 

bepaalde politieke belange en doelwitte wil gebruik waardeur 

die opvoeding van die kind sekonder word (Kapp, 1989 : 5). 

Dit moet egter ook in gedagte gehou word dat die onderwys 

dee! is van die proses van verandering, en dat die onderwys 

nie uit die politieke arena gehou kan word nie, want dit is 

ook dee! van die sosiale stryd (Christie, 1989 : 258). 

Omtrent 'n dekade gelede al het Ballantine ( 1983 : 136) 

gese dat skole in sommige opsigte die bymekaarkomplek geword 

het vir diegene wat politieke mag en erkenning in die 

gemeenskap wil verwerf. Terwyl sommige mense redeneer dat 

skole nie pionne mag word in die hande van individue of 

groepe wat groter politieke mag soek nie, voel andere weer 

dat skole een van die min instansies is waarin groepe hulle 

se kan se en kan deelneem aan die stryd om mag en aan die 

besluitnemings-prossese. Die skole bly die sleutelpunte in 

die stryd teen apartheid (Unterhalter, Wolpe, Botha, Badat, 

Dlamini & Khotseng, 1991 : 117). 
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Skoolonderwys in Suid-Afrika was in die laat tagtiger jare 

van die hierdie eeu in 'n toenemende mate by die politieke 

arena ingesleep (De Vries, 1987 : 5). Daar kan egter 

breedweg onderskei word tussen diegene wat die skoolonderwys 

sien as 'n instrument in 'n revolusionere stryd en diegene 

wat aan die hand van opvoedkundige gronde besin oor 

onderwysstelsels en die inhoud van skoolkurrikula met die 

oog op die politieke volwassewording van die kind (De Vries, 

1987 : 5). 

Oat daar politieke groeperinge in die land is wat die 

onderwys beinvloed, kan nie betwyfel word nie. Die een is 

die staat wat tradisioneel verantwoordelik is vir onderwys

voorsiening en die ander is meestal Swart liberaliste wat 

nie tevrede is met die onderwys soos dit deur die staat 

verskaf word nie. Die moontlikheid bestaan ook dat hierdie 

groepe die onderwys gebruik om politieke gewin daaruit te 

behaal. Volgens Schoeman (1992 : 29) het die Nasionale 

Party, wat in 1948 aan bewind gekom het, tot die stelsel van 

apartheid aanleiding gegee. Hierdie beleid het 

onderdrukkende wette tot gevolg gehad. Van hierdie wette is 

ook op die onderwysstelsel toegepas wat tot ongelyke 

onderwys aanleiding gegee het. Vir die meeste Swart mense 

het die Christelike Nasionale Onderwysbeleid die sosio

politieke doelstellings van die regeerders gedien. Die 
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gevolg hiervan was dat hulle slegs opgelei is vir spesifieke 

deelname aan die politieke ekonomie en net .tot op spesifieke 

vlakke. Onderwys is gebruik om beheer ocr Swart mense uit te 

oefen en om hulle te onderwerp (Needham, 1991 : 4). Die 

uitsprake van Dr. H.F. Verwoerd, voormalige eerste minister 

van Suid-Afrika, ocr die feit dat die onderwys Swart mense 

slegs meet oplei vir handearbeid en die blankes vir 

leiersposisies, is oorbekend (File, Van den Heever & 

Saunders, 1989 : 3; Nasson & Samuel, 1990 : 18; Rose, 1965 

208). 

Daar was in Suid-Afrika deur baie jare duidelik 

identifiseerbare pogings om die opvoedkundige ideale 

ondergeskik te stel aan polities-ideologiese oogmerke. Die 

skoal het natuurlik sodoende die gevaar geloop om 'n 

politieke speelbal te word. Dit was veral merkbaar aan sowel 

die radikale linkerkant as die reaksionere regterkant van 

die politieke spektrum (Steyn, 1993 : 40). Die onderwys mag 

egter nie die speelbal van enige politieke party of staat 

wees nie. 

Teen hierdie agtergrond is dit noodsaaklik om die invloed 

wat politiek op die onderwys in Suid-Afrika uitgeoefen het 

te bestudeer. 
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2 KEUSE VAN NAVORSINGSTEMA. 

In Suid-Afrika het polities-ideologiese invloede sedert die 

ontstaansjare van 'n formele onderwysstelsel 'n belangrike 

rol gespeel. Die stelsel van gesegregeerde onderwys

voorsiening is steeds 'n bewys daarvan (Steyn, 1993 40). 

Die ongelykheid tussen swart en blanke onderwys het in Junie 

1976 tot 'n uitbarsting gekom en sedertdien was daar 

beswaarlik vrede in die skole (Kilroe, 1989 : 9; De Jager, 

et al. 1983 : E54). Veral die Swart onderwys het in 'n 

krisis verkeer. Wanbesteding, wegbly-aksies deur leerlinge 

en onderwysers en die gedagte dat die onderwys gebruik moet 

word vir die bereiking van politieke doelwitte het 

aanleiding gegee tot die onderbreking van onderwys (Kruger, 

1993 : 82). Hierdie onderbrekings blyk polities van aard te 

wees. Dit is vanselfsprekend dat hierdie tydige en ontydige 

onderbrekings die opvoeding van die kinders negatief sal 

beinvloed. 

Sedert 2 Februarie 1990 het daar in Suid-Afrika op politieke 

en maatskaplike terreine 'n reeks belangrike ontwikkelings 

plaasgevind. Oor die onderwys is heelwat uitsprake deur 

politieke rolspelers gelewer en standpunte oor 'n nuwe 

bedeling is gestel (Kruger, 1993 : 81). Dit is trouens 'n 

ope vraag of die onderwys nie 'n kernsaak is wat gehanteer 

en tot groat mate opgeklaar moet word voordat finale beslag 
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aan 'n staatkundige model gegee word nie (Kruger, 1993 : 

83). Die kernvraag wat in hierdie proefskrif gestel kan 

word, is: In watter mate wil en gaan die staat die onderwys 

beheer, en wat sal die invloed daarvan op die onderwys wees? 

Daar word beweer dat daar 'n beduidende verskil is tussen 

die onderwys wat Blanke leerlinge ontvang en die van Swart 

leerlinge. Swart leerlinge is byvoorbeeld baie meer polities 

ingelig as Blanke leerlinge. Volgens Morrow (1989 : 137) is 

Swart kinders reeds onomkeerbaar polities geinspireer en 

opgevoed. Blanke kinders blyk naief en hulpeloos te wees in 

die wereld van politieke konflik (Trlimpelmann, 1986 : 6). 

Dit word oar die algemeen erken dat skole die sleutelpunt is 

van die politieke stryd (Morrow, 1989 : 137). Uit bogenoemde 

is dit duidelik dat dit veral die geval is by Swart 

leerlinge en dat Blanke onderwys nie deur die krisis 

beinvloed word nie. 

Politiekery in die skole gee daartoe aanleiding dat veral 

die kinders baie swaar kry (Mazwai, 1992 : 44). Die grootste 

probleem is egter die miljoene kinders wat ongeletterd bly. 

Volgens Musi (1977 : 35) was daar reeds in 1977 sowat 'n 

miljoen kinders op straat wat nie skoal bygewoon het nie. 

Navorsing (kyk Ashley, 1970 : 30-31) dui daarop dat 'n hoe 

vlak van onderwys nodig is om demokrasie te laat slaag. 
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Diegene met 'n lae onderwyspeil is meer afhanklik van hulle 

familia en politieke leiers vir 'n politieke mening. Hoe 

meer opgevoed die persoon is, hoe groter is die moontlikheid 

dat hy sy eie mening sal vorm (Ashley, 1970 : 30-31). 

Hieruit is dit duidelik dat die onderwys in so 'n mate 

gedepolitiseer sal moet word sodat die kinders opgevoed kan 

word om selfstandige, verantwoordelike politieke besluite te 

kan neem om sodoende aan 'n ware demokratiese bestel 

betekenis te kan gee. 

Die skrywer het veral belang gestel oor hoe die politieke 

bedrywighede in die Suid-Afrikaanse skole ontstaan het en 

die gevolge wat dit vir die kinders ingehou het. 

3 DOELSTELLINGS. 

In die Suid-Afrikaanse onderwysdenke is daar twee teenoor

gestelde beginsels wat reeds openlik met mekaar in konflik 

gekom het en wat nooit heeltemal met mekaar versoen kan raak 

nie. Eerstens is daar die beginsel dat die onderwys die plig 

is van die ouer en dat die staat die ouer-inisiatief moet 

steun. Hierdie denkrigting stel, volgens Pistorius (1975 : 

325), die,godsdienstige vorming as die hoogste doel van die 

onderwys. In die C.N.O. skole van die vorige politieke 

bedeling in Suid-Afrika het hierdie beginsel dan ook 'n 

praktiese vorm aangeneem. Die tweede beginsel is die 
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denkrigting wat meer liberaal van aard is. Volgens hierdie 

liberale denkrigting is die staat vir die onderwys 

verantwoordelik, want die doel van die onderwys is 

maatskaplik-polities, naamlik: die opbou van 'n eenheids

bewuste nasie (Pistorius, 1975 : 326). 

Die strewe na die behoud van die eie kultuur en die behoud 

van die eie identiteit aan die een kant staan teenoor die 

eis van "People's Education" aan die ander kant (Thirion, 

1989 : 11). In hierdie proefskrif sal daar dan gekyk word na 

hoe hierdie twee uiteenlopende ideologiee die Suid

Afrikaanse onderwys beinvloed het en hoe daar moontlik tot 

'n vergelyk gekom kan word. Swart leerlinge moet tot 'n 

groot mate gedepolitiseer word, sodat daar met onderwys 

voortgegaan kan word, terwyl alle leerlinge polities 

geletterd moet word, sodat almal saam verantwoordelike 

burgers van die land kan wees. 

Die navorser het met sy ondersoek as eerste doelstelling: om 

aan te toon hoe politiek die onderwys in die verlede 

beinvloed het. Daar sal voorts ook gepoog word om aan te 

toon hoe daar in die toekoms 'n onderwysstelsel daargestel 

kan word wat vry is van onnodige politieke inmenging, en 

hierby aansluitend sal gepoog word onl' aan te dui wat die 

staatsbeheer oor die onderwys behoort te wees. 
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Daar sal gevolglik gekyk word na hoe daar 'n verband gevind 

kan word tussen die verwagtings wat die staat en die gesin 

van die onderwys het en ook wat die redes is vir die 

buitensporige verpolitisering van die onderwys in Suid

Afrika. 

Dit is moontlik dat navorsing van die aard baie omslagtig 

mag word en daarom is dit noodsaaklik dat daar 'n duidelike 

terreinafbakening meet wees. In die volgende afdeling sal 

aangedui word wat presies in hierdie proefskrif ondersoek 

sal word. 

4 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSVELD. 

In hierdie proefskrif sal daar gekyk word na die invloed van 

politiek op die onderwys soos dit in die Suid-Afrikaanse 

situasie voorgekom het en neg steeds voorkom; dit wil se 

vanaf 1652 tot en met 1995. Daar sal gekonsentreer word op 

primere en sekondere onderwys. 

Die Suid-Afrikaanse onderwyssituasie kan vir die doel van 

hierdie proefskrif in twee hoofdele verdeel word. Die eerste 

segment is die onderwys soos dit deur die staat, vanaf 1652 

tot 1993, geadministreer is en die politieke invloed wat 

veral die Blanke op die onderwys en onderwysbeleid gehad 

het. Aan die ander kant (as tweede segment) bestaan daar 
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ook 'n liberalistiese onderwysbeleid wat die onderwysstelsel 

van buite beinvloed het. Hierdie twee denkrigtings, naamlik 

die van Christelike Nasionale Onderwys en die van "People's 

Education" asook die gevolge wat hierdie denkrigtings op die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel gehad het, sal bestudeer 

word. 

Met die doel voor oe sal daar in die proefskrif ook gekyk 

word na die wedersydse beinvloeding van onderwys en 

politiek; hoe die onderwys deur die jare aangewend is om 

sekere politieke voordeel te verkry en die invloed wat 

hierdie politiekery op die onderwys gehad het. 

5 METODOLOGIESE VERANTWOORDING. 

5.1 Inleiding. 

Met enige navorsing wat onderneem word, is dit noodsaaklik 

dat die navorser die regte ingesteldheid ten opsigte van sy 

navorsing sal he en dat wetenskaplike metodes aangewend sal 

word. Om tot 'n objektiewe gevolgtrekking te kan kom, is dit 

belangrik dat die navorser van'n goeie en goed-verantwoorde 

navorsingsmetode(s) gebruik maak. Die histories-pedagogiese 

navorsingsmetode is 'n goeie voorbeeld en die navorser se 

ingesteldheid ten opsigte van navorsing en hierdie 

navorsingsmetode wat aangewend is, gaan in die volgende 

afdelings kortliks bespreek word. 
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5.2 Navorsingsingesteldheid. 

Indien enige navorser tot geldige gevolgtrekkings en 

uitsprake wil kom, is dit noodsaaklik dat hyjsy die korrekte 

ingesteldheid ten opsigte van die navorsing wat onderneem 

word, sal he. Venter & verster (1986 : 29-31) identifiseer 

die volgende metodiese beginsels wat oak van toepassing is 

op die histories-opvoedkundige ondersoek van hierdie 

proefskrif: 

Die histories-opvoedkundige ondersoeker moet voordurend 

bewus bly van die verlede-gebondenheid van die materiaal 

waarmee hy werk. Hierdie bewussyn behoort hom in staat te 

stel om sin te verleen aan die teenswoordige waardeur hy 

beweeg en om die fundamentele vraagstukke van die 

onderwysprobleme van vandag aan die lig te bring. Die 

navorser moet in staat wees om die verlede te evalueer en 

die insig en kennis wat hy op hierdie manier verkry te 

gebruik om sy eie toekoms te bepaal en meester daarvan te 

wees (Venter & Verster, 1986 : 29). 

Die navorser moet hom ook onderwerp aan die gesag van die 

beskikbare historiese getuienis. Die ondersoeker moet die 

getuienis egter beoordeel en interpreteer en op grand 

hiervan kan gevolgtrekkings gemaak word. Die ondersoeker 

moet oak objektief teenoor die veld van onderso~k staan 
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(Venter & Verster, 1986 : 29; Venter & Van Heerden, 1989 : 

108). Dit is ook noodsaaklik dat die histories-opvoedkundige 

ondersoeker vir homself 'n doelwit moet stel sodat hy 

daardeur die nodige deursettingsvermoe sal kry wat nodig is 

vir die suksesvolle afhandeling van sy navorsing. Indien die 

navorser vashou aan die metodologiese kriteria van sy vak, 

sal hy daarin slaag om 'n hoe standaard te handhaaf en 

sodoende werk te lewer wat onbevooroordeeld en eerlik is 

(Venter & Verster, 1986 : 30; Venter & Van Heerden, 1989 

108). 

In die ondersoek na die problematiek in die Suid-Afrikaanse 

onderwys sal van al drie tydsmodi (verlede, hede en toekoms) 

gebruik gemaak word. Daar sal gekyk word hoe die politiek 

die onderwys in die verlede beinvloed het, die gevolg wat 

dit op die probleme van vandag het, en hoe die toekoms 

verbeter kan word. Die navorser het van die volgende metodes 

gebruik gemaak om sy navorsing bevredigend af te handel. 

5.3 Navorsingsmetode. 

5.3.1 Inleiding. 

Metodologiese oorwegings in die Historiese Opvoedkunde, soos 

in enige wetenskap, is van deurslaggewende belang. Sander 

n wetenskaplike metode kan geen kennisgebied op 

wetenskaplikheid aanspraak maak nie en wel om die eenvoudige 

rede dat die metode die begeleidingsweg is waarlangs die 
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wetenskaplike gegewens moet insamel en interpreteer (Venter 

& Verster, 1986 : 52-53). By die beplanning van navorsing 

moet daarmee rekening gehou word dat die metode as sodanig 

aan twee begrensende pole gebind is, naamlik die 

wetenskaplike kenbare (die vertrekpunt) en die resulterende 

wetenskap (die doelpunt). Die metode is dus net 'n wyse van 

handeling wat as middel dien om van beginpunt tot doelpunt 

te kom, en daarom word die keuse van 'n bepaalde metode deur 

hierdie twee pole begrens en bepaal (Venter & Van Heerden, 

1989 : 111). 

In hierdie navorsing sal die histories-pedagogiese 

navorsingsmetode geimplementeer word om die onderhawige 

probleem grondig te bestudeer met die oog op geldige 

gevolgtrekkings en uitsprake. 

5.3.2 Die histories-pedagogiese navorsingsmetode. 

In die Historiese Opvoedkunde staan hierdie metode ook 

bekend as die probleem-historiese of histories-wetenskaplike 

metode. Die volgende stappe kom in die aanwending van 

hierdie metode voor: die keuse en afbakening van 'n 

onderwerp; die formulering van doelstellinge; die ondersoek 

van die tema in die hede en iri die opvoedingsverlede deur 

middel van primere en sekondere bronne met die kritiese 

beoordeling van gegewens aan die hand van interne en 
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eksterne kritiek. Dan eers volg die opstel van die geskrif 

(Venter & Van Heerden, 1989 : 114-119 ; Leedy, 1985 : 125). 

Die doel van eksterne kritiek is om te bepaal of die 

gegewens eg is. Die egtheid van dokumente wat gebruik word 

in navorsing is baie belangrik vir die kredietwaardigheid 

van die navorsing. Daarom sal die navorser seker maak dat 

die bronne en dokumente wat geraadpleeg word, eg is en 

betroubare inligting deurgee. Met interne kritiek word die 

doel of betekenis van 'n dokument nagevors (Leedy, 1985 : 

126). In die dokumente wat vir hierdie navorsing gebruik 

gaan word, sal daar gepoog word om die doel of betekenis van 

die dokument na te vors en om die ware betekenis van die 

woorde wat in hierdie proefskrif gebruik word, te bepaal. 

6 TERMONTLEDING. 

Dit is moontlik dat daar verkillende interpretasies aan 

dieselfde begrippe verleen kan word. Onduidelikheid ten 

opsigte van begrippe gee aanleiding tot misverstand omdat 

dit eerder verduisterend as verhelderend op die gedagtegang 

van lesers kan inwerk. Daarom is dit noodsaaklik dat 

bepaalde terme wat in die proefskrif gebruik gaan word of 

ter sprake gaan kom, presies te omskryf. 

6.1 Politiek. 

Die woord "politiek" stam uit die Griekse woorde polis wat 
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stad of stadstaat beteken en politikos wat burger beteken. 

Dit dui daarop dat daar in die stadstaat 'n ordelike lewe 

gelei is en die burgers veiligheid geniet het (De Vries, 

1987 : 6). Die ou Griekse stadstaat of polis, die politieke 

eenheid, is bewoon deur burgery wat as polites bekend 

gestaan het. Alles wat met die wese van die stadsamelewing 

(dus ook die bestuur en ordening van die inwoners) verband 

gehou het, is deur die byvoeglike naamwoord politikos 

aangedui. Die term "politiek" word dus vandag in 'n enger 

sin gebruik as sy herkomswoord in die Griekse taal (Coertze, 

1961 : 140). 

Volgens Kapp (1989 : 9) word met die woord "politiek" bedoel 

die proses waardeur, en instrumente waarmee, die staat 

funksioneer, beleid gevorm en uitgevoer word en reels 

neergele word om die ordelikheid, stabiliteit, vooruitgang 

en die akkommodering van belange moontlik te maak (Kyk ook 

Trlimpelman, 1986 : 12). Politiek dui op die beginsels 

waarmee 'n staat regeer word en om te politiseer is die 

redeneer oor politiek (Schoonees, Swanepoel, Du Toit & 

Booysen, 1975 : 655). 

Dit is vanselfsprekend dat daar in 'n staat baie besluite 

geneem moet word. Uit die magdom verskillende opsies moet 

iemand 'n keuse maak en die keuse word dan volgens 
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staatsbeleid gemaak. Die proses waardeur so 'n beleid 

geformuleer word, is dan politiek (Ranney 1987 : 3-4). 

6.2 Verpolitisering. 

Die woordvorm "verpolitiseerj verpolitisering" het algemeen 

gebruiklik geword hoewel woordeboeke nog die vorm 

"verpolitiek" in dieselfde betekenis aangee (Du Preez, 1987 

: 14). Thomas (1983 : 7) redeneer dat die begrip 

"politisering" (verpolitisering) gebruik kan word om die 

mate aan te dui waarin persone, groepe en instansies buite 

die gestruktureerde onderwysstelsel daarin slaag om die 

onderwys te beheer of in 'n bepaalde rigting te stuur. Die 

graad van verpolitisering kan gemeet word aan hoe effektief 

hierdie buitestaanders is in die beheer van die skole. In 

die lig van hierdie uitspraak sou ook die staat gesien kan 

word as 'n instansie wat buite die gestruktureerde 

onderwysstelsel 'n invloed op die skoolonderwys uitoefen, en 

sou skoolonderwys as gepolitiseerd gesien kan word (De 

Vries, 1987 : 6). 

6.3 Staat. 

In definisies van die begrip "politiek" word die woord 

"staat" dikwels gebruik en dit is nodig om ook hierdie 

begrip kortliks te beskryf. Die woord "staat" is in die 

middeleeue gebruik as benaming van die ampsdraers of 

regeerders. Gedurende die tyd van Lodewyk XIV (1643 -1715) 
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was die term staat as aanduiding van die subjek of draer van 

gesag gebruik (Wiechers, 1985 : 5). Die gebruik van die 

woord "staat" as betekenis van die persone wat gesag 

uitoefen, word vandag nog gekry. Die woord "staat" word soms 

gebruik in die sin van die owerheid, of die fiscus, om 

bepaalde ampte aan te dui. Die woord "staat" kan ook 

gebruik word in die betekenis van 'n nasionale gemeenskap, 

dit wil se van 'n volk wat op 'n bepaalde grondgebied, onder 

'n bepaalde gesag en volgens gemeenskaplike regsreels !ewe 

(Wiechers, 1985 : 6). In hierdie proefskrif sal die laaste 

betekenisgebruik van 'n "staat" meestal van toepassing wees. 

6.4 Onderwys. 

Onderwys kan omskryf word as die totaliteit van aksies en 

stratagiee wat binne 'n staat aangewend word om persone se 

kennis, vaardighede en gesindhede positief te ontwikkel ten 

einde hulle in staat te stel om effektief by die samelewing 

in te skakel en 'n bydrae tot die ontwikkeling van die land 

te !ewer (De Lange, Engelbrecht & Taunyane, 1989 : 4). 

Onderwys is daardie werksaamheid waardeur 'n kind deur 'n 

volwassene, die onderwyser, geleer en onderrig word om 

sekere dinge te ken en te kan doen. Steyn (1985 : 253/ kyk 

ook Gunter 1977a : 10)) beskou onderwys as die handeling wat 

daarop toegespits is om die onderwysontvanger sekere kennis 

en vaardighede te laat verwerf ten einde sy lewensroeping te 
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kan vervul. Volgens Durkheim (1956 : 28) is onderwys die 

invloed wat 'n volwasse uitoefen op diegene wat nag nie 

gereed is vir die sosiale !ewe nie. 

Onderwys is dus een van die middele waardeur opvoeding 

geskied en is nie sinoniem met opvoeding nie, want onderwys 

word meer op die gnostiese gerig en dui meer op kenning. 

Daarom is alle onderwys nie noodwendig opvoeding nie (Van 

Zyl, 1980 : 170 ; Griessel, 1987 : 18). Kapp (1989 : 7) 

sluit by hierdie standpunt aan, naamlik dat opvoeding en 

onderwys ten nouste met mekaar verbind is; dit wil se 

onderskeibaar maar nie skeibaar nie. Onderwys is die formele 

en informele oordrag van kennis, gesindhede, houdings en 

vaardighede in die skoolsituasie. 

7 HOOFSTUKINDELING. 

Dat politiek 'n belangrike rol speel in die onderwys, kan 

nie betwyfel word nie. Hoofstuk 2 sal daarom vanuit 

kontemporere oogpunt die begrip politiek en politieke 

invloed op die onderwys in detail ondersoek. Die hoofrede 

hiervoor is om beslag te gee aan die aanwending van die drie 

tydsmodi-verlede, hede en toekoms. Deur dit te doen, kan die 

nodige evalueringskriteria daargestel word wat in die laaste 

hoofstuk gebruik gaan word. 

In hoofstuk 3 sal daar gepoog word om die historiese verband 
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tussen onderwys en politiek te bepaal. Die ou beskawings

kulture van die Grieke, Romaine en die Jade sal ondersoek 

word. Die stamlande van Suid-Afrika, naamlik Frankryk, 

Nederland en Engeland sal bestudeer word aangesien hulle 'n 

invloed op die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis kon he. 

Om vir die toekoms te beplan, is dit nodig om die hede en 

die verlede te ken en te analiseer en daarom sal daar in 

hoofstukke 4 en 5 gekyk word na die rol wat politiek in die 

Suid-Afikaanse onderwysgeskiedenis gespeel het vanaf 1652 

tot 1995 en hoe dit die onderwys beinvloed het. In hoofstuk 

4 sal die vervlegting wat tussen staat en onderwys in Suid

Afrika plaasgevind het, met meer spesifieke verwysing na die 

invloed van die Blanke as regerende party, op die onderwys, 

ondersoek word. Die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis word 

gekenmerk deur onrus, -veral in die Swart onderwys en dit is 

moontlik dat daar politieke bymotiewe by hierdie onrus 

betrokke was. Daar sal in hoofstuk 5 dus gekyk word na die 

politieke stryd wat van buite die onderwys gevoer is om 

verandering te weeg te bring. Omdat Swart onderwys veral 

verpolitiseerd is sal die hoofstuk effens langer wees as die 

ander hoofstukke. In hoofstuk 5 sal daar na Swart onderwys 

verwys word omdat die Swartes die meerderheid van mense 

verteenwoordig. Indiers en Kleurlinge het min of meer 

dieselfde problema ondervind as die Swartes en het aan 
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dieselfde organisasies en protesaksies behoort en deelgeneem 

as die Swartes en daarom sal hulle saam met die Swartes 

bespreek word. 

Ten slotte sal daar in hoofstuk 6 tot interpretasie, 

evaluering en gevolgtrekkinge gekom word en daar sal gepoog 

word om die rol wat politiek in 'n toekomstige onderwys

bedeling behoort te speel, aan te toon. 
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HOOFSTUK 2. 

DIE INTERAFHANKLIKHEID TUSSEN ONDERWYS EN POLITIEK. 

1.INLEIDING. 

Die vraag na wat die verband tussen onderwys en politiek 

behoort te wees, is eeue al 'n onderwerp van bespreking onder 

filosowe, politici en opvoedkundiges. Plato en Aristoteles 

was van die eerste denkers wat die kritieke rol wat onderwys 

in die staat speel, aangedui het. Jean Jacques Rousseau, John 

Locke en John Dewey het byvoorbeeld ook die belangrikheid van 

die onderwys in 'n demokratiese politieke orde beklemtoon 

(Massialas, 1969 : 1). 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word hoe en waarom skole 

ontstaan het en wat die rol van die skool in die samelewing 

behoort te wees. Die staat, net soos die skool, is 'n 

sosiale instelling, en beinvloed die onderwys wat aan die 

gemeenskap gebied word. Die staat het dan ook sekere 

verwagtinge van die onderwys. Die wedersydse verwagting en 

afhanklikheid van onderwys en staat sal bestudeer word. 

Gesag omdat dit 'n noodsaaklike voorvereiste vir suksesvolle 

onderwys is en ook in die staat nodig is indien die staat 
# 

suksesvol wil funksioneer. Kultuur, omdat kultuur en politiek 

'n noue verbintenis vertoon en beide die onderwys beinvloed. 

Dit is daarom noodsaaklik om die verband tussen kultuur en 

politiek te bestudeer om te kan verstaan hoe dit die onderwys 

beinvloed. 
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Die doel van hierdie hoofstuk is om die verband tussen 

politiek en die alledaagse leefwyse van die mens asook met 

die onderwys uit te beeld. Onderwys vind nie in 'n vakuum 

plaas nie, maar in 'n sosiale, ekonomiese en politieke 

konteks. Die onderwys reflekteer politieke en ekonomiese 

realiteite en enige fundamentele veranderinge in die onderwys 

is afhanklik van veranderings in die gemeenskap se politieke 

en ekonomiese lewe (Mncwabe, 1990 : 19). 

2. DIE ONTWIKKELING VAN 'N ONDERWYSSTELSEL. 

2.1 Inleiding. 

Moderne Westerse en geYndustrialiseerde gemeenskappe word 

gekenmerk deur 'n hoe graad van gedifferensieerdheid van 

aktiwiteite en behoeftes. Met die oog op 'n doeltreffende 

voorsiening in gemeenskapsbehoefte en 'n geordende 

funksionering van alle gespesialiseerde take en aktiwiteite 

binne sodanige gemeenskappe, word sake deeglik georganiseer 

en struktuur aan gegee. Op die wyse kom samelewingsverbande, 

elk met 'n bepaalde organisasiestruktuur, tot stand (Van 

Schalkwyk, 1986 : 7). Deur middel van die organisasie

struktuur word die gesag gereel en die verskillende 

funksionele take verdeel sodat die samelewingsverband in sy 

doel kan slaag. Alle instellinge het dan ook 'n bepaalde 

struktuur waarvolgens die funksies en take verdeel en 

gekoordineer word (Van Schalkwyk, 1986 : 7). 

Die onderwys vorm maar een van die aktiwiteite wat deur 'n 
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gemeenskap onderneem word ten einde die lede daarvan te vorm, 

te normeer en vir beroepsbeoefening te skool (Van Schalkwyk, 

1986 : 8; Gunter, 1977a : 11). Onderwysstelsels het 

geleidelik, net soos ander sosiale instellings, (byvoorbeeld 

die staat en kerk) ontwikkel. Die begrip "onderwysstelsel" 

kan omskryf word as die organisatoriese raamwerk wat die 

uiteindelike onderrig-leersituasie moontlik maak (Steyn, 1985 

: 252). Dit is voorts ook van belang om te weet dat alle 

sosiale strukture in die gemeenskap direk met die wese van 

die mens verband hou (Van Schalkwyk, 1986 : 5). Daar is 'n 

duidelike en onvermydelike interaksie tussen hierdie sosiale 

instellings. Die gevolg van die interaksie tussen bogenoemde 

sosiale instellings gee daartoe aanleiding dat 'n sosiale 

struktuur ontstaan waarbinne die onderwys georganiseer word 

volgens 'n formele stelsel van onderwys (Vos & Brits, 1990 : 

31). 

Die onderwysstelsel bestaan uit drie entiteite naamlik: 

i) diegene wat aktief betrokke is by die onderwys soos die 

onderwysers; 

ii) instansies wat belang het by die onderwys soos die 

gesin, staat en kerk; en 

iii) diegene wat die koordinasie tussen die onderskeie 

sosiale instellings moet behartig, soos die 

onderwysdepartement wat die verband tussen staat en 

skool behartig en die skoolkomitee wat weer die gesin en 

die skool verteenwoordig (Vos & Brits, 1990 : 31). 
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2.2 Die skoal as sosiale instelling. 

2.2.1 Inleiding. 

Die woord "skoal" is afgelei van die Griekse woord "schole" 

wat vrye tyd beteken en die Latynse woord "schola" wat 

geleerde ondersoek beteken. Aanvanklik was die doel van die 

skoal die verwerwing van kennis ter wille van kennis en nie 

om enige ander oorwegings nie. Die werksaamhede in die skoal 

word teenswoordig so ingerig dat dit in die snelgroeiende 

behoeftes van die gemeenskap meet voorsien, omdat die snel 

veranderende gemeenskap meer vaardighede en kennis vereis as 

wat die gesin as primere opvoedingsinstansie kan voorsien 

(Griessel, Louw & Swart, 1986 : 52-53). 

Die skoal, as 'n sosiale instelling, het tot stand gekom 

toe die gemeenskap 'n stadium bereik het waar die ouers nie 

meer in staat was om hulle kinders te onderrig volgens die 

eise van die diverse gemeenskap nie (Vas & Brits, 1990 31; 

Pistorius, 1976 : 120). Die skoal is karakteriserend van die 

gemeenskap wat dit bedien; dit weerspieel die 

kultuurbeklemtoninge van 'n gemeenskap en dit vertolk en 

versterk die gemeenskap se norme en waardes. Geen mens kan 

buite gemeenskaps- en kultuurverband gevorm en opgevoed word 

nie (De Klerk, 1988 :8). Die formele onderwys in 'n 

gemeenskap is dus die gevolg van kulturele ontwikkeling en 

kulturele differensiasie (Vas & Brits, 1990 : 31). Die doel 

van die onderwysstelsel word hoofsaaklik in die skoal bereik 
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(Van Schalkwyk, 1986 145). 

Massialas (1969 : 11) sien die skool as 'n sosiale instelling 

met 'n spesifieke struktuur en funksie. Die skool vertoon 

boonop 'n vervlegtheid met ander sosiale strukture soos die 

staat, die ekonomie en die gesin. Dit is nie moontlik om die 

funksie en die struktuur van die skool te verstaan sonder om 

ook na bogenoemde strukture te verwys nie. 

Die onderwys op skool is 'n werksaamheid tussen mense, te 

wete onderwysers en leerlinge en as sodanig is dit 'n 

intermenslike en sosiale verskynsel (Gunter, 1977 : 205). 

Onderwys is 'n aspek van die sosialiseringsproses waar die 

verwerwing van kennis en die aanleer van vaardighede 

plaasvind. Onderwys is ook verantwoordelik vir die vorming 

van gesindhede en morele waardes (Haralambos & Holborn, 1991 

: 228). 

Dit is vanselfsprekend dat die skool 'n bepaalde invloed op 

die kind sal uitoefen. Die taak van die skool en dit wat in 

die skool aan die kind geleer word sal nou kortliks bespreek 

word. 

2.2.2. Die rol van die skool in die onderwys. 

Die skool vorm die fokuspunt van 'n onderwysstelsel en toon 

die gemeenskap se begeerte om sy kultuur gespesialiseerd aan 

die nageslag oor te dra (Heyns, 1982 : 270; Leslie, Larsen & 
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Gordon, 1973 : 553). Die skool is geen opvoedingsinstansie 

waar waardes geskep word nie, maar is wel die plek waar dit 

bewaar moet word en daarom word die waardevolle kultuur

goedere as lewensinhoude in die skool in vereenvoudigde vorm 

aan die geslagte van more deurgegee (Landman, Roos & 

Liebenberg, 1975 :143; Ellis, Cogan & Howey, 1981 : 144). Die 

funksie van die skool is dan volgens Gunter (1977b : 436) om 

'n draer van die kultuur van die groep waarvan sy leerlinge 

lede is, te wees. Thirion (1989 : 11) sluit hierby aan en 

verklaar dat die skool nie daarop toegespits moet wees om die 

maatskaplike orde te verander nie, maar wel op die behoud van 

die bestaande kultuursisteem. 

Die skool se taak is nie om die ouerhuis te vervang nie, maar 

om voort te bou op die grondslae wat tuis gele word en om die 

opvoedingswerk wat daar gedoen is en word, aan te vul 

(Gunter, 1977a : 206). Die skool en die gemeenskap behoort 

dus 'n spieelbeeld van die gemeenskap se kultuur te wees 

(Kapp, 1989 : 12), want die skool moet toesien dat die 

waardes en norme wat deur die gemeenskap eerbiedig word, ook 

in die skool as sekondere opvoedingsinstansie eerbiedig word 

(Griessel, Louw & Swart, 1986 : 69). 

Dit is ook nodig dat die skool die toekoms moet antisipeer en 

die kind vir 'n onafhanklike, suksesvolle beroepslewe 

voorberei. Die kind moet geleer word om 'n bruikbare en 

effektiewe burger met 'n goeie morele karakter te wees wat sy 
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plek in die gemeenskap en sy land sal volstaan. (Landman, Van 

der Merwe, Pitout, Smith & Windell, 1990). 

Van Schalkwyk (1986 : 12) stel dit duidelik dat die onderwys 

vir baie regeerders bloot daar is om mense vir 'n beroep op 

te lei. Vir ander is dit 'n middel om hulle politieke 

doelstellinge te bevorder, terwyl 'n volgende groep weer deur 

die onderwys die samelewingsorde wil verander en revolusie 

wil skep. Daar is ook diegene wat die onderwys as 'n 

geleentheid om nasionalisme te bevorder, sien. 

Vir die opvoedkundige egter is die skool nie 'n plek van 

vernuwing nie, maar eerder vir die behoud en oordra van wat 

die mens deur die eeue tot stand gebring het, aan die 

opkomende geslag (De Vries, 1987 : 7). Die eis van die 

moderne samelewing verplig die skool om aan die leerlinge 

daardie kennis, vaardighede en gesindhede oor te dra wat 

hulle vir hul lewe in die gemeenskap sal voorberei. Dit is 

dan vanselfsprekend dat aspekte van die politieke en die 

sosiale bestel in die samelewing ingesluit sal moet word in 

die kurrikula, omdat dit belangrike aspekte van die lewe self 

is (De Vries, 1987 : 7). 

2.2.3. Die skoolkurrikulum. 

Soos reeds gese is, moet die skool in 'n moderne samelewing 

aan alle leerlinge kennis, vaardighede, houdinge en 

gesindhede oordra wat hulle benodig vir hulle lewe in die 
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gemeenskap. Die skoolkurrikulum moet derhalwe aspekte van die 

sosiale, ekonomiese en politieke bestel insluit sodat hierdie 

aspekte op skool ingeoefen kan word. Die gevaar bestaan egter 

dat die skool hierdie faset van sy onderwysende funksie te 

ver kan voer deur te direk betrokke te raak by byvoorbeeld 

die politieke sake van die dag en dan daardeur poog om die 

politiek direk te beYnvloed (Heyl, 1989 : 113). 

Die bree algemene doelstelling van onderwys in 'n 

demokratiese bedeling kan gesien word as die opvoeding van 

die jeug tot volwassenheid. Hierdie doelstelling word deur 

die kurrikulum, hetsy overt of kovert, ondersteun (De lange, 

Engelbrecht, Taunyane, 1989 : 11). 

Volgens Massialas (1969 : 13-14) kan die politieke sisteem 

die onderwys deur middel van die kurrikulum beYnvloed. Die 

kurrikulum van 'n skool, die handboeke wat gebruik word, die 

onderrigmetodes en die onderwysers, toon 'n verwantskap met 

die funksionering van die politieke sisteem. Wanneer die 

literatuur oor kurrikulumontwikkeling in Derde Wereldlande 

nagegaan word, word dit duidelik watter prominente plek 

politiek daarin speel. Onderwys en rewolusie word as 

sinonieme gesien en dit skeel weinig of die kurrikulum oor 

onderwys en kultuur gaan, want daar word maar telkens na die 

stryd om bevryding teruggekeer (Roos, 1987 : 276). 

Daar word in die skool volgens 'n vasgestelde leerplan 
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onderrig terwyl sosioloe ook 'n sogenaamde "verborge 

kurrikulum" identifiseer. Die sogenaamde "verborge 

kurrikulum 11 kan gedefinieer word as alles wat op skool geleer 

word wat nie deel is van die amptelike leerplan nie (Meighan, 

1986 : 66). Dit kom daarop neer dat daar meer as blote 

vakkennis aan leerlinge oorgedra word. Sosiale en politieke 

waardes word onder andere in die skool aan leerlinge oorgedra 

deur die wyse waarop klaskamers georganiseer word en die wyse 

waarop die gesag in die skool gehandhaaf word (Harber, 1989 

3). Dikwels word waardes oorgedra sonder dat dit bewustelik 

gedoen word of as sodanig geidentifiseer kan word. Sodoende 

kan kinders op skool politieke waardes aanleer alhoewel dit 

nie deel van die amptelike leerplan is nie (Harber, 1989 : 3; 

Van den Berg, 1985 : 11). 

2.2.4. Die politieke taak van die skool. 

Daar kan verskeie take, soos onder andere 'n kulturele taak 

en 'n ekonomiese taak, vir die skool geidentifiseer word. Die 

skool het egter ook 'n politieke taak wat nie op 

partypolitiek dui nie, maar eerder op staatkunde. Dit wil se 

aangeleenthede wat 'n mens se "burger van die land wees" raak 

(Boshoff, 1986 : 13; Morrow, 1986 : 246). Die politieke taak 

van die onderwys, volgens Boshoff (1986 13), is om in veral 

'n land met 'n plurale gemeenskap, soos in die geval van 

Suid-Afrika, 'n bydrae te lewer tot die vreedsame naasbestaan 

van al die mense. 
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Massialas (1969 : 12) identifiseer verskeie funksies wat die 

onderwys in die politieke sisteem moet vervul, soos onder 

andere die sosialisering van die jeug binne 'n bepaalde 

politieke kultuur, die werwing en opleiding van politieke 

leiers en die politieke integrasie van 'n gemeenskap. 

Volgens De Lange et al. (1989 : 33) is dit die taak van die 

onderwys om die opkomende geslag ten opsigte van die 

politieke sisteem op te voed op so 'n wyse dat dit 

indoktrinasievry is en daardie norme en waardes wat vir die 

ordelike bestaan van die staat belangrik is, aan die 

opkomende geslag deur te gee. Die opkomende geslag moet ook 

opgevoed word om hulle taak as burgers van die land op te 

neem en mee te help aan die ontwikkeling en vooruitgang van 

die land. Die onderwys mag nie misbruik word vir 

rewolusionere, kortstondige politieke gewin, of agitasie 

waardeur die onderwysstelsel ontwrig of onderwysvoorsiening 

onmoontlik word nie. 

TrUmpelmann (1987 : 94) het veral baie navorsing gedoen oor 

politieke geletterdheid. Volgens hom is dit nie die taak van 

die skoal om spesifieke politieke standpunte te bevorder nie, 

maar om die kinders te onderrig om polities geletterd te wees 

deur byvoorbeeld te weet hoe demokrasie werk. Waardes soos 

verdraagsaamheid, begrip en respek vir menslike waardigheid 

moet daarom deel vorm van die kurrikulum. 
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2.2.5. Die politieke taak van die onderwyser. 

Onderwys is vandag een van die grootste polariserende faktore 

in Suid-Afrika. Dit is een van die rouste wrywingspunte in 

die land terwyl dit juis 'n versoenende rol behoort te speel. 

Daarom is dit belangrik dat die onderwyser sy politieke taak 

behoorlik moet verstaan en verrig (Boshoff, 1986 : 14). 

Onderwysers het in hulle private hoedanigheid 'n redelike 

mate van politieke vryheid, maar as hulle hul professionele 

status vir politieke gewin misbruik, ontstaan daar probleme 

(Politiek en die skool, 1988 : 2). Dit is vir die onderwyser 

nie moontlik om geheel en al onpartydig te wees nie, maar die 

onderwyser moet besef dat die ouerpubliek nie almal dieselfde 

politieke oortuigings huldig nie. In die klaskamer behoort 

persoonlike politieke oortuiging nooit die onderwyser

leerlingverhouding te vertroebel nie en in die personeelkamer 

moet gesonde oordeel en goeie smaak die uitgangspunt wees 

(Die Vrystaatse Onderwyser, 1988 : 2). Die onderwyser mag nie 

sy posisie as onderwyser gebruik om n politieke party se 

belange te bevorder of te benadeel nie of om politiekery te 

bedryf nie (Clase, 1988 : 14). 

Volgens 'n vorige wet, (die Wet op Onderwysaangeleenthede, 

Wet no. 70 van 1988) was die politieke optrede van die Blanke 

onderwyser baie duidelik uitgespel. In artikel 96 van hierdie 

wet word bepaal dat 'n onderwyser nie in die openbaar 

politieke uitsprake mag maak nie en ook nie 'n geskrif onder 
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sy naam ter bevordering of benadeling van die belange van 'n 

politieke party mag publiseer nie (Heyl, 1989 : 114). Dit 

blyk egter dat daar sommige Swart onderwysers was en nog is 

wat wel aktief aan die politiek deelgeneem het. Die krisis in 

die Swart onderwys kon, volgens Van Niekerk (1986 : 171), 

daaraan toegeskryf word dat sommige onderwysers in die 

verlede 'n leidende rol gespeel het in die revolusionere 

aksies in die skole of dat die onderwysers geen gesag oor 

hulle leerlinge gehad het nie. Baie Kleurling onderwysers het 

ook in die laat tagtiger jare toenemend die politieke terrein 

betree (Heyl, 1989 : 114). 

Volgens Loedolff (1991 : 35-36) is dit onder meer die taak 

van die onderwyser om die kulturele en politieke versperrings 

wat tussen verskillende groepe bestaan te probeer verwyder. 

Sy taak is om 'n nuwe visie by kinders te skep, vry van 

wantroue, vooroordeel, haat en oorheersing; 'n toekoms te 

skep waarin almal veilig kan voel en vry van diskriminasie 

kan wees. In 'n plurale land, soos Suid-Afrika, moet 

verskillende bevolkingsgroepe en nasies saam werk en saam 

woon. Die regering se politieke taak is onder andere om 'n 

bydrae te lewer tot hierdie saamwerk en saamwoon. Indien die 

owerhede nie hierdie taak doelbewus en behoorlik bepland aan 

die onderwys opdra nie, behoort die onderwysers dit as 'n 

selfopgelegte taak te aanvaar (Boshoff, 1986 : 13). 
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2.3. Die staat as sosiale instelling. 

2.3.1 Inleiding. 

Die mens se sosiale aard het deur die eeue 'n besonderse en 

bepalende invloed op sy eie ontwikkeling en die van sy 

omgewing gehad. Met die toename in gemeenskaplike behoeftes, 

soos die behoefte.aan beskerming en die behoefte aan 'n 

gesamentlike benutting van natuurlike hulpbronne, het 

bepaalde groeperings van mense ontstaan en ontwikkel. 

Hierdeur het die afsondering van gemeenskappe vervaag, en het 

'n wyer behoefte ontstaan, naamlik die skepping van 'n 

oorhoofse assosiasievorm wat die bestaan van die kleiner 

vorme kon reguleer. Op hierdie wyse het die skepping van die 

staat (owerheid) as waarskynlik die belangrikste 

assosiasievorm sy beslag gekry (Hattingh, 1986 : 1). 

'n Gemeenskap kom ooreen om deur 'n staat (owerheid) regeer 

te word wat oar sekere magte beskik, om onderlinge 

verhoudinge tussen al die lede van die gemeenskap te reel en 

te beheer (Hattingh, 1986 : 1). Die gemeenskap sluit as•t 

ware 'n soort ooreenkoms met die staat waarvolgens die staat 

ooreenkomstig daardie algemene wilsuiting oar die gemeenskap 

sal regeer (Hattingh, 1986 : 1). Alle gemeenskappe het 

regeringsinstellings en hierdie politieke instellings 

verskil van gemeenskap tot gemeenskap en hang grootliks af 

van die volk se geskiedenis, waarde sisteme en bevolkings

grootte. 
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'n Staat is die absolute gesag en word as wettig erken. Geen 

regering (staat) kan aan bewind bly tensy daar nie konsensus 

is by die geme~nskap dat dit in staat is om te regeer nie 

(Hobbs & Blank, 1975.: 278). Dit kan algemeen aanvaar word 

dat die staat uit 'n regering, wat die gesag het om wette uit 

te vaardig en dit af te dwing, bestaan (Haralambos & Holborn, 

1991 : 120). 

Die staat is byvoorbeeld verantwoordelik vir sosiale kontrole 

en dit begin by die internalisering van waardes en norme 

gedurende die vroee kinderjare met die sosialisering van die 

kind in en deur gesinne, skole en kerke. Die staat vorm die 

laaste dee! van die sosialiseringsagente (Leslie, Larson & 

Gorman, 1973 : 626). Hobbs en Blank (1975 : 281) 

identifiseer die volgende vyf funksies van 'n staat: die 

installing van norme; die afdwing van norme; beoordeling van 

konflik; die bevordering van algemene welsyn en die 

beskerming teen eksterne aanvalle (vergelyk Leslie, Larson & 

Gorman, 1973 : 627). 

Samevattend kom dit op die volgende neer: wanneer daar gekyk 

word na 'n samelewing se gesindheid teenoor die staat, hulle 

gewilligheid om gesag te erken, pogings om regeringsbeleid te 

beinvloed en betrokkenheid in die regeringsproses, word 

politiek bedryf (Leslie, Larson & Gorman, 1973 : 634). 
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2.3.2 Die rol van die staat in die onderwys. 

Die rol van die staat in die onderwys is reeds deur die 

Griekse wysgeer Aristoteles (384- 322 v.C.) beklemtoon. Hy 

het naamlik gese dat die staat moet toesien dat die jeug 

opgevoed word in die gees van die konstitusie. Sedert sy 

uitlatings het dit duidelik geword dat, hoe meer 

gesentraliseerd die rol van die staat is, hoe meer is die 

staat by die onderwys betrokke (Spies, 1989 : 69). 

Die rol van die staat in die onderwys is meestal direk 

afhanklik van die tipe politiek wat in daardie staat bedryf 

word. In byvoorbeeld 'n totalitere staat word al die aspekte 

van die onderwys deur die staat beheer; die staat beheer die 

onderwys regstreeks en duld geen inmenging nie. Die 

onderwysinhoude word doelbewus met nasionale simbole en reels 

geintegreer en geen ideologiese afwykings word toegelaat nie. 

In 'n demokratiese staat, aan die ander kant, is die onderwys 

onderhewig aan demokratiese prosedures. Daar is sprake van 

groter vryheid van uitdrukking en kompeterende 

waardestelsels. Gesag is dikwels meer gedesentraliseer en die 

onderwys word deur 'n federale staat of streeksregering 

beheer (Spies, 1989 : 69). 

2.3.2.1 Verantwoordelikheid van die staat ten opsigte van die 

samelewing. 

Van 'n sentrale owerheid word verwag om naas sy tipiese of 

staatlike taak~ ook nie-staatlike take wat in belang van die 
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voortbestaan, bevordering en beskawing van die 

gemeenskapslede is, te onderneem, soos byvoorbeeld die 

onderwys (Van Schalkwyk, 1986 : 98). Ter wille van 'n 

algemene standaard, die regverdige behandeling van almal en 

gelyke geleenthede vir elkeen, is die sentrale owerheid 

verplig om bree en algemene doelwitte sowel as die bree 

struktuur en funksionering van die onderwys te bepaal (Van 

Schalkwyk, 1986 : 98). 

Die staat is gevolglik nie net verantwoordelik vir die 

beskerming van sy burgers nie, maar is ook verantwoordelik 

vir die verskaffing van welsynsdienste en onderwys 

(Haralambos & Holborn, 1991 : 120). Dit is die staat se plig 

om skole te stig in die belang van die samelewing en daarom 

is dit belangrik dat die staat betrokke bly by dit wat in die 

skole onderrig word (Morrish, 1976 : 81). Volgens Durkheim 

(1956 :81) is die rol van die staat hoofsaaklik die uitle van 

basiese en essensiele beginsels in die onderwys. Die staat 

meet sorg dat dit aan die kinders oorgedra word (kyk ook 

Morrish, 1976 : 81). Die staat meet boonop toesien dat elke 

kind die onderwys sal ontvang wat vir homjhaar aanvaarbaar 

sal wees (Morrish, 1976 :83). 

Die staat harmonieer ook al die seggenskappe, insprake, 

regte, bevoegdhede en beperkings wat 'n verskeidenheid 

samelewingskringe met betrekking tot die openbare onderwys 

besit. Die staat koordineer ook die funksionering van die 
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talle onderwysinrigtings in sy gebied in die belang van die 

algemene welsyn. Dit alles word normaalweg deur wetgewing 

gedoen (Stone, 1984 : 85). Wetgewing harmonieer dan die 

verskeidenheid van individuele en groepbelange binne die 

onderwysstelsel sodat dit duidelik is wat die staat, kerk, 

gesin en skool se plek binne die ganse onderwysstelsel is 

(Stone, 1984 : 85; Vos & Brits, 1987 : SO). 

Alle wette, en dus ook die wat die onderwys reel, berus op 'n 

bepaalde lewensbeskouing wat deur die betrokke volk gehuldig 

word. Op grond hiervan formuleer die staat die onderwysdoel, 

skryf die inhoud en duur van die onderwys voor, bepaal die 

vorm van die organisasie en administrasie en finansier die 

onderwys. Verskillende drukgroepe soos politieke partye en 

godsdienstige genootskappe beinvloed natuurlik ook die staat 

se onderwysbeleid (Pistorius, 1976 : 132). 

Ter wille van die vooruitgang van die beskawing is dit die 

staat se verantwoordelikheid om byvoorbeeld leerplig en 

gedifferensieerde onderwys in te stel. (Van Schalkwyk, 1986 

214). Daar word aanvaar dat die staat voldoende en 

doeltreffende onderwysgeleenthede moet voorsien, sodat elke 

kind volgens sy belangstelling, vermoens en aanleg in sy eie 

kultuurmilieu tot sy volle potensiaal kan ontwikkel (Van Wyk, 

1989 : 77). 

Volgens De Lange, Engelbrecht & Taunyane (1989 33) behoort 
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die staat outentieke onderwys wat indoktrinasievry is 

moontlik te maak; gelyke beregtiging in onderwysvoorsiening 

te waarborg; billikheid in onderwysvoorsiening te verseker en 

wee vir die ordelike verskil met dit wat die politieke 

sisteem van die onderwys verwag moontlik te maak. Die staat 

behoort ook inspraak van onderwyskundiges, die gebruikers van 

onderwys en ander belangegroepe in die voorsiening van die 

onderwys, te verseker. 

In 'n land met 'n homogene bevolking is dit waarskynlik nie 

so moeilik vir die staat om sy taak ten opsigte van die 

onderwys uit te voer nie. In 'n land soos Suid-Afrika met sy 

heterogeniteit wat kultuur en ontwikkelingsvlak betref, moet 

die staat egter waak teen 'n egaliserende beleid wat 

individuele verskille misken, maar ook teen 'n 

differensierende beleid wat die regmatige onderwysbehoeftes 

van verskillende groepe misken (King, 1989 : 14). Daar moet 

egter ook gewaak word teen die gevare van te veel staatsgesag 

en inmenging. 

2.3.2.2 Die staat as oprigter van die onderwysstelsel. 

Volgens Steyn (1988 : 408) kan die staat as die oprigter van 

die nasionale onderwysstelsel gereken word wat die 

onderwysbehoeftes moet verwoord en waaraan die 

onderwysstelsel moet verantwoord. Dat die staat bevoeg is om 

as oprigter,. van die nasionale onderwysstelsel op te tree, 

blyk uit qie feit dat die staat die mag het om regsbelange 
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van individue onderling en van verbande onderling te beskerm. 

Kenmerkend van die meeste nasionale onderwysstelsels is die 

noue verweefdheid tussen onderwysstelsel en oprigter (Steyn, 

1988 : 408). Die nasionale onderwysstelsel vertoon nie meer 

'n duidelike onderskeid tussen die plek en funksies van die 

onderwysstelsel en die van die staat nie. oar die algemeen 

bepaal die staat nie net die onderwysbehoeftes waaraan die 

onderwysstelsel moet voldoen en laat dan die professionele 

verantwoordelikheid oor aan funksionarisse in die 

onderwysstelsel om aan die onderwysbehoeftes te voorsien nie. 

Die meeste state (regerings) oorskry die verantwoordelikhede 

van die oprigter, naamlik die bepaling van die 

onderwysbehoeftes en die voorsiening van die fondse wat 

benodig word om in hierdie onderwysbehoeftes te voorsien 

(Steyn, 1988 408). Die staat behoort nie beheer oar die 

onderwys te he nie, maar moet net genoeg kontrole uitoefen om 

te verseker dat geregtigheid geskied aan almal wat die reg 

het tot onderwys en daarby betrokke is (Landman, et al., 1990 

: 67). 

Die staat is nie altyd effektief in die uitvoering van sy 

taak nie en die volgende problema kan onder meer ondervind 

word: Voldoende onderwysgeleenthede en fasiliteite word nie 

aan al die burgers van die land voorsien nie en die staat 

meng in met die interne sake van die skoal, die kerk en die 

gesin. Die staat laat oak nie basiese vryhede toe soos 

godsdiensvryheid, akademiese vryheid en sosiale vryheid nie 
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(Landman, et al., 1990 67). 

In die bepaling van die onderwysbehoeftes behoort die staat 

die behoeftes van ander strukture soos onder meer die kerk, 

die bedryf en die gesin wat belang het in die onderwys in 

berekening te bring. Op grond van die algemene 

lewensbeskouing wat gehuldig word, bepaal die staat egter 

watter strukture se behoeftes in berekening gebring moet word 

ten einde die regte van die verskillende verbande te verseker 

en sodoende 'n goeie sosiale orde tot stand te bring (Steyn, 

1988 : 408). 

2.3.3. Die verwagtings van die staat.ten opsigte van die 

onderwys. 

Uit die voorgaande uiteensetting van die staat se 

betrokkenheid by die onderwys behoort dit duidelik te wees 

dat die staat ook heelwat verwagtinge van die onderwys sal he 

(kyk Bondesio & Berkhout, 1987 : 147). Dit is eintlik 

vanselfsprekend dat, vir sover die staat verantwoordelikheid 

vir onderwysvoorsiening aanvaar, die onderwys ook voorsiening 

sal moet maak vir die opvoeding van die jeug ten aansien van 

dit wat binne die staat as waardevol geag word. Die 

onderwyser kan dus nie in sy onderrig apaties staan teenoor 

dit wat as waardevol in terme van die staatkundige orde geag 

word nie (De Lange, Engelbrecht & Taunyane, 1989 : 4). Byna 

elke nasie se ontwikkelingsplan besit 'n mannekrag

ontwikkelingskomponent wat aan die onderwysstelsel toegewy 
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is. Daar word byvoorbeeld van die skole verwag om die tipe en 

aantal werkers te voorsien wat nodig is vir die 

implementering van die land se sosio-ekonomiese groeiplan 

(Thomas, 1983 : 20). Alhoewel mannekragontwikkeling gesien 

kan word as 'n ekonomiese aspek, is dit egter ook polities 

van aard aangesien elke ekonomiese sisteem 'n innige 

verbondenheid vertoon met die politieke struktuur wat dit 

ondersteun. Die stabiliteit van die politieke organisasie 

hang dus af van hoe goed die onderwysstelsel die 

mannekragontwikkelingsprogram ondersteun (Thomas, 1983 20). 

Bondesio en Berkhout (1987 : 147-149) identifiseer die 

volgende drie verwagtings wat die staat betreffende die 

onderwysstelsel het: 

i) Die eerste verwagting is die van burgerlike 

sosialisering. Die jeug moet nie slegs leer hoe die 

politieke sisteem funksioneer nie, maar moet ook 'n 

positiewe houding daarteenoor aanleer sowel as voldoende 

kundigheid om as volwaardige burgers deel te kan neem aan 

die politiek. Dit blyk uit navorsing dat hoe meer 

geskoold burgers is, hoe groter is hulle deelname aan die 

politieke aktiwiteite van hulle land (Bondesio & 

Berkhout, 1987 : 147). 

ii) Die tweede verwagting is die van politieke werwing. Die 

belangrikheid van die rol van die onderwysstelsel in 

politieke ontwikkeling word veral beklemtoon as gevolg 



43 

van die opvallende rol wat geskoolde leiers in die 

aanvanklike politieke afhanklikheid van derdew~reldlande 

gespeel het. Meeste van die eerste groep leiers is 

opgelei en opgevoed deur die bestaande koloniale 

onderwysstelsel in teenstelling met die tradisionele 

opvolgstelsel van leiers in dieselfde lande. Die 

resultaat hiervan is dat daar van die onderwysstelsel die 

verwagting gekoester word dat opleiding 'n plek verseker 

in die politieke hierargie van die land (Bondesio & 

Berkhout, 1987 : 148; Massialas, 1977 : 274). 

iii) Die derde verwagting van die staat is politieke 
' 

inskakeling of integrasie. Dit beteken dat die jeug 

voorberei moet word op die erkenning van 'n bepaalde 

ideologie en verbandhoudende staatvorm sowel as die 

bekleding van 'n bepaalde posisie of rol in die sosiale 

hierargie of struktuur. Hierdie inskakeling geskied 

gewoonlik op sodanige wyse dat die bestaande struktuur 

aanvaar en gehandhaaf word (Bondesio & Berkhout, 1987 : 

148). 

In 'n outokratiese stelsel, soos byvoorbeeld in 'n 

kommunistiese staat, beheer die party die staat en dus ook 

die onderwys. Dit stel die party in staat om die onderwys aan 

te wend om die partypolitieke ideologie te bevorder. Die 

staat verwag dus dat die onderwys die ideologie van die party 

sal bevorder (De Lange, Engelbrecht & Taunyane, 1989 : 22). 
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Die staat verwag dan ook dat die jeug polities gesosialiseerd 

sal word deur die onderwysstelsel sodat die jeug die bepaalde 

politieke stelsel sal ondersteun, alhoewel die 

teenoorgestelde soms gebeur (Thomas, 1983 : 19). 

Volgens Massialas (1969 : 13) moet die onderwys sekere 

funksies in die politieke stelsel vervul. Die eerste funksie 

is die sosialisering van die jeug in die politieke kultuur. 

Die tweede funksie is die werwing en opleiding van politieke 

leiers. 'n Derde funksie is die politieke integrasie van 'n 

gemeenskap. Die laaste funksie is die vorming van onderwyser

unies en studente organisasies wat die stelsel kan beYnvloed. 

Indien 'n bepaalde politieke stelsel wil oorleef, moet die 

staat die steun van sy burgers verkry. 

Dit behoort duidelik te wees dat sosiale instellings soos die 

skool en die staat 'n integrale deel vorm van 'n land se 

onderwysstelsel. Al hierdie sosiale strukture het sekere 

pligte wat nagekom moet word vir die suksesvolle 

funksionering van die onderwysstelsel. Dit is voorts ook 

duidelik dat elk van hierdie strukture sekere verwagtings van 

mekaar het wat noodsaaklik is vir die voortbestaan van die 

afsonderlike strukture, maar ook vir die onderwysstelsel in 

sy geheel. Hierdie interafhanklikheid van die verskeie 

strukture en die vervlegting van hierdie strukture gaan in 

die volgende afdeling kortliks bespreek word. 
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3. DIE ONDERWYSSTELSEL AS 'N VERVLEGTING MET ANDER SOSIALE 

STRUKTURE. 

3.1 Inleiding. 

Die onderwysstelsel is na sy aard 'n vervlegtingstruktuur, 

dit wil se 'n struktuur waarbinne allerlei sosiale strukture, 

soos die staat, huisgesin, onderwysers-in-organisasie, 

met onderwysinrigtings vervleg in belang van die opvoedende 

onderwys (Stone, 1984 : 131). Die sosiale strukture wat 

betrokke is, kan onderskei word in onderwystipiese strukture 

(skole, kolleges, universiteite) en onderwysbelanghebbende 

strukture (die staat en huisgesinne) (Stone, 1984 : 131). 

Wanneer al hierdie strukture saamwerk om onderwys moontlik te 

maak, word 'n sisteem qeskep waarin elke struktuur 'n bydrae 

lewer tot openbare onderwys (Vos & Brits, 1990 : 34; King, 

1989 : 10). Die onderwys is nie die somtotaal van bogenoemde 

strukture nie, maar 'n vervlegting daarvan. Uit die 

totaliteit van sosiale strukture kom die onderwysstelsel te 

voorskyn as 'n nuwe unieke eenheidstruktuur met sy eie 

identiteit en wese. Die onderwysstelsel is 'n vervlegting van 

allerlei sosiale strukture wat vir die doel van opvoedende 

onderwys saamgetrek word (Van Schalkwyk, 1986 : 210; Van der 

Walt, 1992 : 226). Aldie strukture, soos byvoorbeeld die 

gesin, die skoal en die kerk, toon 'n vervlegting deurdat dit 

vi~ die kind moontlik is om aan al hierdie strukture 

gelyktydig te behoort (Vander Walt, 1992 : 229). 
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Die onderwys, net soos die godsdiens en ekonomie, is 'n 

substruktuur van die totale politieke stelsel en word nie in 

isolasie met die ander substrukture bedryf of instandgehou 

nie (De Lange, Engelbrecht & Taunyane, 1989 : 2). Daar sou 

voorts beweer kon word dat die oorkoepelende politieke 

stuktuur op bepaalde ideologiese oortuigings, soos deur die 

heersende groep bepaal, berus. Hierdie oortuigings mag deur 

die meerderheid van inwoners in die gemeenskap onderskryf 

word, maar mag ook botsend wees teen die gangbare ideologiese 

oortuiging van die meerderheid van die inwoners. In sodanige 

geval sal daar dan bepaalde polere spanningsverhoudinge 

veroorsaak word wat dan ook in die substrukture merkbaar sal 

wees (De Lange, Engelbrecht & Taunyane, 1989 : 3). 

In 'n demokratiese gemeenskap behou elke struktuur sy eie 

besonderse identiteit en is geen struktuur ondergeskik aan 'n 

ander nie. Elke skool het dus die soewereine reg om volgens 

sy eie aard te funksioneer en daarom is dit die staat se plig 

om 'n leidende rol te speel in die koordinering van die 

belanghebbende strukture tot voordeel van die onderwys (Vos & 

Brits, 1990 : 34; King, 1989 : 11)). 

Stone (1984 : 132) som dit soos volg op: "Die nasionale 

onderwysstelsel, die omvattendste kultuurproduk van die mens 

op die gebied van die opvoeding en die onderwys, is 'n 

vervlegtingstruktuur waarin sosiale strukture van 'n bepaalde 

samelewing met die onderwysinrigtings verenig om deur 
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koordinasie van bydraes en deur organisasie die versnelde 

ontsluiting van die jeug binne 'n bepaalde staatsgebied 

teweeg te bring in aansluiting by die kulturele en natuurlike 

eise van tyd en plek." 

3.2 Die skool en die gesin. 

Die gesin is die eerste en die vernaamste bron van opvoeding 

en die ouers is binne gesinsverband prim~r verantwoordelik 

vir die opvoeding van hulle kinders. Die belangrikste 

vormende invloed in die kind se lewe is die ouerhuis en die 

skool, kerk en staat kan hierdie invloed nie vervang nie (Van 

Wyk, 1989 : 71; Pistorius, 1976 : 52). 

Die gesin kom onder alle volke in die wereld voor. Dit is die 

kleinste sosiale eenheid wat aangetref word en ook die 

belangrikste, want dit is die basiese eenheid waaruit al die 

groter sosiale groepe 6f direk 6f indirek hulle ontstaan het 

(Coertze, 1961 : 95). Die gesin verrig in enige gemeenskap 

sekere funksies wat vir sowel die individu as die 

voortbestaan van die gemeenskap as 'n geordende eenheid van 

groot betekenis is. Coertze (1961 : 96) identifiseer die 

volgende ses funksies van die gesin: 

i). Daar is die vootplantingsfunksie. Die gesin is die 

enigste sosiale eenheid waarbinne die geboorte van 

kinders gewettig is. 

ii). Uit die voortplantingsfunksie vloei die 

versorgingsfunksie. 
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iii). Die versorgingsfunksie word opgevolg deur die 

opvoedkundige funksie. Die eerste voorbereiding wat die 

kind vir sy latere lewe ontvang, geskied binne die 

gesinsverband. Hier leer die kind sy eerste 

gedragsreels en houding teenoor die ander lede van die 

gemeenskap. 

iv). Die gesin is verder ook 'n ekonomiese eenheid. 

v). Die gesin vorm by talle volke 'n godsdienstige eenheid 

deurdat die lede van die gesin gesamentlik onder leiding 

van die gesinshoof die bonatuurlike dien. 

vi). Die gesin is ook 'n regeringseenheid. Elke gesinslid 

het bepaalde gedragsreels, pligte, en verpligtinge wat 

hy moet nakom en andersyds sekere regte en voorregte 

waarop hy kan aanspraak maak, sodat die gesin 'n 

geordende eenheid vorm. By die meeste volke berus die 

gesag binne die gesin by die ouers en die kinders moet 

hulle aan daardie gesag onderwerp (Coertze, 1961 : 96). 

As gevolg van tegnologiese ontwikkelings en arbeidsverdelings 

het 'n gekompliseerde maatskappysituasie tot stand gekom wat 

daartoe aanleiding gegee het dat daar 'n groter gaping tussen 

die gesin en samelewing ontstaan het. Die ouers is nie meer 

in staat om die kind die berpepsvolwassesituasie binne te lei 

nie en het aanvulling nodig. Om die ouer te help om hierdie 

kloof te oorbrug wat tussen die primere en sekondere 

samelewingsituasie ontstaan het, word'n gespesialiseerde 

.sosialiseringsinrigting, naamlik die skool, ingestel 
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(Pistorius, 1976 120). 

Ter wille van die opvoeding van die kind is dit noodsaaklik 

dat die gesin en die skoal geed sal saamwerk. Die skoal 

staan eintlik tussen die huis en die gemeenskap en as sulks 

het die skool'n belangrike funksie om te verrig in die 

sosiale opvoeding van elke opkomende geslag, tot goeie 

burgers van die samelewing en die staat, d.i. tot sosiale 

volwassenheid (Gunter, 1977a : 206). Omdat die gesin die 

basis van alle opvoeding en die skoal slegs 'n 

gespesialiseerde weg tot opvoeding is, is dit noodsaaklik dat 

die ouer sy reg op seggenskap in die formulering en 

uitvoering van die onderwysbeleid meet behou en ten valle 

meet uitoefen. Hiervoor maak plaaslike beheerinstansies en 

ouer-onderwysersverenigings voorsiening (Pistorius, 1976 : 

135). 

3.3 Skoal en kerk. 

Wanneer die eerste vorme van geYnstitusionaliseerde onderwys 

nagegaan word, kan waargeneem word dat hierdie instelling in 

meeste gevalle onder beheer van die kerk tot stand gekom het. 

Ook in Suid-Afrika is hierdie verband tussen die kerk ·en die 

onderwys baie sterk waarneembaar. Die hoofdoel van die eerste 

skoal aan die Kaap was om die kinders te leer lees, skryf en 

reken met die oog op die voorbereiding vir kategese. Die 

meeste vorme van groepsonderwys in die Voortrekkertyd het ook 

veral random die Godsdiens gedraai (Bondesio & Berkhout, 1987 
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144; Pistorius, 1976 134). 

Afgesien van sy primere taak om die woord van God te 

verkondig en daardeur in die godsdiensbehoeftes van die mens 

te probeer voorsien, bet die kerk 'n baie belangrike aandeel 

in die opvoedingsgebeure. Die kerk moet waak teen 

humanistiese of neutrale onderrig aan die kinders wat sy 

dooplidmate is. Die kerk sal sy plig versuim as hy toelaat 

dat die kind op 'n manier opgevoed word wat ondermynend mag 

wees vir Christelike norme (VanWyk, 1989 : 75). Die kerk se 

lidmate is, onder andere, ouers of onderwysers van 'n skool, 

en sy katkisante is die leerlinge van die skool. Daarom mag 

die kerk nie onverskillig teenoor die skool staan nie, veral 

nie ten opsigte van die gees, rigting en leerinhoude van die 

skool nie. Om die kind so volledig as moontlik vir sy roeping 

toe te rus, moet die kerk die kind vir sy lidmaatskap van die 

kerk toerus, maar ook saam met die huis en die skool 

verantwoordelikheid vir die kind neem. Dit bring mee dat die 

kerk 'n aandeel het aan die opvoeding van die kind, maar ook 

dat dit vervleg is met die skool se taak (Van Wyk, 1989 : 

76). 

Die kerk het egter geleidelik sy belangrike inspraak in die 

oprigting en bedryf van skole verloor terwyl die staat steeds 

meer en meer die verantwoordelikheid vir die voorsiening van 

skole aanvaar het. Wanneer daar uiteenlopende godsdienstige 

en lewens- en wereldbeskouinge in 'n gemeenskap bestaan, word 
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dit moeilik om 'n sentrale een te handhaaf. Die gevolg 

hiervan is dat die kerk sy invloed op die skole verloor 

(Bondesio & Berkhout, 1987 : 144). 

In Suid-Afrikaanse skole het die kerk vandag nie meer direkte 

inspraak nie. Dit is egter nie 'n teken dat geen lewens- en 

w~relbeskouing meer oorgedra word nie, maar slegs dat die 

kerk nie meer as die enigste beheerder en formuleerder van 

lewens- en w~reldbeskouing gesien kan word nie (Bondesio & 

Berkhout, 1987 : 144). Die kerk bepaal nie meer die inhoude 

(of kurrikulums) van die skole nie en ook die kriteria vir 

die seleksie van onderwyspersoneel het verander (Bondesio & 

Berkhout, 1987 : 145). Die kerk het in die meeste 

onderwysstelsels slegs indirekte inspraak, naamlik deur sy 

lidmate wat ook onderwysers en ouers is (Van Schalkwyk, 1986 

: 223 ; Pistorius, 1976 : 134). 

3.4 Skoal en staat. 

Kenmerkend van die meeste nasionale onderwysstelsels is die 

noue vervlegtheid tussen die onderwysstelsel en die staat 

(Steyn, 1988 : 408). Skole verkeer in 'n territoriale 

vervlegting met die staat. Dit wil s~ dit val binne die 

ruimtelike sfeer van die staat se regsbevoegdheid. Ook 

verkeer die staat in sy territorium in 'n korrelatiewe 

vervlegting. Dit wil s~ dat daar 'n wedersydse afhanklikheid 

is (Stone, 1984 : 127). 
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Die skool is die belangrikste instrument in politieke 

sosialisering (Massialas, 1977 : 281), en aangesien die 

onderwys basies 'n sosialiseringsfunksie het ten opsigte van 

die kind, kan die staat nie onverskillig staan teenoor die 

onderwys nie. Enige iets wat iets te doen het met die 

onderwys, moet in 'n mate deur die staat beheer word. Dit 

beteken nie dat die staat 'n monopolie oor die onderwys moet 

he nie. Dit is ondenkbaar dat die funksie van die onderwyser 

deur enige persoon uitgevoer kan word wat nie sekere 

waarborge kan verskaf soos deur die staat goedgekeur nie. 

Geen skool kan byvoorbeeld ongehinderd toegelaat word om 'n 

antisosiale onderwysprogram te volg nie (Durkheim, 1956 : 

80). 

Reeds vanaf die vroegste tye bestaan daar 'n verband tussen 

die werk van die staat en die van die skool. Een van die 

belangrikste gronde vir staatsinmenging in die onderwys is 

die geweldige groei in bevolkingsgetalle. Die groterwordende 

getalle verhoog die vraag na basiese lewensmiddele, behuising 

en verdienste en dit is 'n probleem wat slegs deur 

doeltreffend opgeleide mense opgelos kan word. Net so het die 

probleem van werkloosheid vandag 'n politieke faktor geword 

wat regerings laat staan of val. Geskooldheid hou direk 

verband met werksgeleentheid en dit as sodanig laat owerhede 

dikwels na die onderwys gryp om bulle politieke posisie, wat 

deur werkloosheid bedreig word, te probeer red (Van 

Schalkwyk, 1986 : 215). 
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Die opkomende emansipasie van die mens is volgens Van 

Schalkwyk (1986 : 216) nog 'n rede waarom die staat by die 

onderwys betrokke raak. Die gevolg van hierdie bewuswording 

van die mens se eie waarde en eie grootheid is onder meer sy 

siening dat dit sy reg is om onderwys te ontvang. Dit gee 

weer aanleiding tot die gedagte van universele onderwys, wat 

weer eens geweldige druk plaas op die land se ekonomie. Onder 

die druk van die ideaal van universele onderwys is en was 

regerings genoodsaak om in die onderwys in te gryp in 'n 

poging om daardie ideaal te verwesenlik (Van Schalkwyk, 1986 

: 216) 

Volgens Harber (1989 : 2) is die skool een van die 

belangrikste agente waardeur politieke verandering teweeg 

gebring word. Dit blyk dat veral in Afrika die skole makliker 

deur die staat gemanipuleer word deurdat tradisionele waardes 

wat deur die familie en gemeenskap oorgedra word, deur die 

skool weerspreek word (Harber, 1989 : 2). Volgens Van den 

Berg (1985 : 6) is skole politieke instansies omdat hul 

ontstaan, beheer, kurrikula en finansies bepaal word deur die 

formele politieke instelling wat dit deur wetgewing afdwing. 

Skole is ook politieke instellings omdat die skole bepaal 

watter mense watter aspekte van die arbeidsmark sal betree en 

ook wat bulle gesag en status in die arbeidsmag sal wees. 

Skole onderrig dan ook slegs sekere aspekte van die 

werklikheid soos dit bepaal word deur diegene wat die skole 
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beheer (Van den Berg, 1985 6-7). 

Die skool mag egter nie die besitting van 'n politieke party 

wees nie. Bykans drie dekades gelede het Durkheim (1956 : 81) 

hom uitgelaat en gese dat 'n onderwyser verkeerd is indien hy 

sy gesag misbruik om die kinders te probeer beinvloed volgens 

sy eie vooropgestelde mening, al voel hy ook dit is 

geregverdig (Durkheim, 1956 : 81). 

Vandag word saamgestem dat dit die staat se plig is om gelyke 

onderwys-en opvoedingsgeleenthede vir alle kinders te verskaf 

ongeag hulle gesinsagtergrond of finansiele posisie. Die 

verskaffing van skoolonderwys is die staat se plig en funksie 

en daarom is dit ook polities van aard, omdat die staat deur 

'n besondere politieke party beheer en bestuur word. Oor die 

inhoud en metodes van onderrig in die skool sal die staat 

vanselfsprekend invloed wil uitoefen om te verseker dat die 

burgers van more die soort toerusting ontvang wat van hulle 

goeie staatsburgers sal maak (De Vries, 1987 : 6). 

4. KENMERKE VAN POLITIEK. 

4.1 Inleiding. 

Soos reeds in hoofstuk 1, p.16, onder die subhoof 

termontleding van politiek gese is, dui politiek op die 

beginsels waarop 'n staat regeer word en om te politiseer 

beteken dat daar oor die politiek geredeneer word. 'n 

Redenasie vind gewoonlik tussen twee of meer partye plaas wat 
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verskillende standpunte aangaande dieselfde saak het. 

Hierdie verskil in standpunte gee aanleiding tot konflik 

tussen die partye. 

Hierdie politieke konflik het sekere eienskappe waaraan dit 

geidentifiseer kan word en dit gaan vervolgens kortliks 

beskryf word. 

4.2 Die verband tussen politiek en konflik. 

4.2.1 Politiek is konflik. 

Konflik is deel van politiek. Dit is 'n basiese stryd tussen 

mense wat verskillende doelwitte nastreef om teenoorgestelde 

belange te bevredig (Ranney, 1987 : 5). Konflik kom in 

verskeie situasies na vore. 

4.2.2 Konflik in die mens self. 

Mense leef nie afsonderlik van mekaar nie, maar leef binne 'n 

bepaalde gemeenskap. Om mens te wees moet daar interaksie 

wees met ander mense, maar alle mense is nie dieselfde nie. 

Mense het verskillende waardesisteme en hierdie verskillende 

waardesisteme gee aanleiding tot konflik onder mekaar 

(Ranney, 1987 : 6). 

4.2.3 Politieke konflik in die gemeenskap. 

Wanneer mense saam in 'n gemeenskap woon, bestaan daar 

basiese reels wat van toepassing is op alle lede van die 

gemeenskap. Die staat is verantwoordelik vir die neerlegging 
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van die reels. Konflik oor wat hierdie reels behoort te wees, 

is politieke konflik (Ranney, 1987 : 7). 

4.2.4 Politieke konflik is meestal groepskonflik. 

Politieke konflik is selde individueel van aard, maar vind 

meestal in groepe plaas wat min of meer dieselfde oor 'n 

bepaalde saak voel. Politieke konflik is dus eerder 'n 

konflik tussen groepe as tussen individue (Ranney, 1987 8). 

5. POLITIEK EN GESAG. 

5.1 Inleiding. 

In die politiek word reels neergele om ordelikheid, 

stabiliteit, vooruitgang en die akkomodering van belange 

moontlik te maak (Kapp, 1989 : 9). Politiek betaken onder 

meer ook die uitoefening van gesag (Thomas, 1983 : 2) Uit die 

verskeie definisies van die begrippe "politiek" en "onderwys" 

kan die afleiding gemaak word dat gesag 'n basiese 

voorvereiste is vir die suksesvolle beoefening van politiek 

en onderwys. 

Dit moet weer beklemtoon word dat baie besluite in 'n staat 

geneem moet word en dat hierdie besluite volgens staatsbeleid 

gemaak word (Ranney, 1987 : 3-4; De Vries, 1987 : 6). 

Politiek is die proses waardeur die staat funksioneer, beleid 

gevorm en uitgevoer word en reels neergele word om 

ordelikheid, stabiliteit en vooruitgang moontlik te maak 

(Kapp, 1989). Om hierdie beslissings te maak is gesag 
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noodsaaklik. 'n Politieke stelsel funksioneer indien dit 

gesaghebbende besluite kan neem en hierdie besluite nie 

bevraagteken word nie (Massialas, 1969 : 6). 

Gesag dui onder meer op die wettige reg om te regeer 

(Schoonees et al., 1975 : 206). Gesag is nie vreemd aan die 

wese van die mens nie. Dit is kenmerkend van die mens dat hy 

ter wille van sy eie veiligheid en geborgenheid seek na gesag 

wat eise aan hom stel, 'n opdrag aan hom gee, 'n aanspraak op 

sy toewyding en diens maak, gehoorsaamheid van hom vra en 

beslag le op sy lewe (Van Rensburg & Landman, 1984 : 68). 

Vryheid kan as die teenpool van gesag gesien word. Vryheid 

kan selfs bandeloosheid beteken en dit word dan 

geinterpreteer as 'n vryheid sander enige beperking of 

inperking. Dit kom neer op vryheid van ekonomiese beperkinge, 

'n vryheid van die staat en 'n vryheid van die kerk (Landman 

& Kilian, 1973 : 42). Daar behoort 'n balans tussen vryheid 

en gesag te wees. n Oorbeklemtoning van gesag het 'n 

dempende uitwerking op menslike optrede terwyl vryheid, 

sander gesag, weer kan lei tot ondoeltreffendheid en 

verdeeldheid (Van Schalkwyk, 1986 : 95). Sander gesag sal 

vryheid ontaard in willekeur, bandeloosheid en selfsug. N6g 

vryheid n6g gesag moet verabsoluteer word - hulle moet in 

korrelasie met mekaar gesien word (Kruger, 1992 : 40). 

Vryheid ontleen sy werklike inhoud aan gesag, terwyl gesag op 

sy beurt alleen onvervals is as dit vryheid bevorder en 
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besker.m. Die mens wat werklik vry wil wees, onderwerp hom 

vrywillig aan gesag (Kruger, 1992 : 41). 

Volgens Van Niekerk (1986 : 188) was gesagsloosheid een van 

die kenmerkendste eienskappe van die skole-onrus in Suid

Afrika die afgelope twee dekades. Dit is noodsaaklik om die 

verband tussen gesag, die onderwys en die politiek te 

ondersoek. 

5.2. Die verband tussen politiek en gesag. 

Politiek word in alle gemeenskappe gevind omdat mense nie 

altyd oor alles saamstem nie. Besluite moet geneem word en 

daarvoor is gesag nodig. Daar moet gesag uitgeoefen word deur 

diegene wat die besluite neem asook deur diegene wat poog om 

die besluite te beinvloed (Harber, 1989 : 1). 

Binne elke politieke eenheid kan die aanwesigheid van 'n 

gesagsinstelling aangedui word wat die gemeenskap binne die 

vaderlandsgebied oor hulle erken. Hierdie gesag orden die 

gemeenskap na binne en lei die gemeenskap deur optrede na 

buite (Coertze, 1961 : 141). 'n Politieke stelsel funksioneer 

indien dit besluite met gesag kan neem en die besluite nie 

bevraag~eken word nie (Massialas, 1969 : 6). Die uitoefening 

van politieke gesag is gegrond op twee hoekstene, naamlik: 

die gewilligheid om aan die gesag onderdanig te wees en die 

reg om die gesag uit te oefen (Coertze, 1961 : 144). 

Gesagsverhoudings word dan ook binne 'n demokrasie 
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veronderstel en wel omdat die regering van die dag deur die 

kiesers daargestel is om besluite, gegrond op die sanksie wat 

deur die verkiesing verleen is, te neem. waar sodanige 

sanksie ontbreek, ontbreek demokrasie (De Lange, Engelbrecht 

& Taunyane, 1989 : 3). 

Die staat word beskou as 'n organisasie wat verantwoorde

likheid aanvaar vir die uitvoering van bepaalde politieke 

funksies en dus oak die nodige gesag het om dit te kan 

uitvoer. Sander staatsgesag is dit vir 'n gemeenskap 

onmoontlik om vooruitgang te toon (Morrish, 1976 : 81). 

Volgens Hattingh (1986 : 1) bestaan daar 'n onderlinge 

ooreenkoms tussen 'n gemeenskap en die staat. Wat inderdaad 

vir alle praktiese doeleindes plaasvind, is dat elke lid van 

die gemeenskap, ter wille van orde, sy individuele "vryheid" 

en ongebondenheid prysgee, terwyl die geskepte owerheid oak 

onder 'n verpligting staan teenoor die individu, en derhalwe 

teenoor die gemeenskap as geheel, om die belange van die 

gemeenskap deur eenvormige optrede te bevorder (Hattingh, 

1986 : 1). 

Politiek kan oak gesien word as daardie proses waardeur 

konflik in 'n gemeenskap vermy word. Dit kan gebruik word as 

'n metode om as bemiddelaar op te tree tussen verskillende 

belangegroepe in 'n gemeenskap. Dit veronderstel dat diegene 

wat in so 'n posisie geplaas word om as bemiddelaars op te 
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tree die nodige gesag sal moet he om dit te kan doen (Venter, 

1989 : 12; Harber, 1989 1; Hobbs & Blank, 1975 : 278). Dit 

word veral bemoeilik in 'n plurale samelewing soos Suid

Afrika, waar mense geneig is om lojaal te wees teenoor sy 

eie kultuur, taalgroep of ras (Venter, 1989 : 12). 

Sosioloe onderskei dikwels tussen twee vorme van gesag, 

naamlik outoriteit en dwang. Outoriteit is die vorm van gesag 

wat as wettig beskou word en as sodanig aanvaar word. Dwang 

is, aan die ander kant, die vorm van gesag wat nie deur 

diegene wat daaraan onderwerp word as wettig beskou word nie 

(Haralambos & Holborn, 1992 : 117). Wettigheid bestaan indien 

die samelewing of gemeenskap die gesag van die staat aanvaar 

en die staat respekteer en ondersteun (Massialas, 1969 : 6). 

Die afbakening van 'n volk op politieke terrein geskied 

hoofsaaklik op grond van die gemeenskaplike onderhorigheid 

aan 'n gesagsinstansie. Die ordening van politieke eenhede 

het oral te ·make met die reeling van verhoudinge tussen 

owerheidsgesag en onderdaan asook die reeling van verhoudinge 

tussen die outonome owerheidsinstansies van verskillende 

volke (Coertze, 1961 : 140). 

5.3. Die verband tussen onderwys en gesag. 

Die kwessie van gesagsuitoefening in die onderwys is vandag 

op die voorgrond. In sommige gevalle is daar sprake van die 

verwerping van gesagsfigure en die gesagsleiding deur 
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kinders, in so 'n mate dat geredelik na 'n gesagskrisis 

verwys kan word. Benewens die natuurlike opstand teen 

ouerlike en ander vorms van pedagogiese gesag is die krisis 

in die onderwys ook grootliks toe te skryf aan volwassenes 

wat die skoolsituasie politiseer en die jeug dus betrek in 

radikale maatskappy-kritiese aksies (Du Toit, 1986 : 248). 

Die skool is vanwee sy opvoedende onderwysfunksie direk 

gemoeid by die gesagsvraag (Du Toit, 1986 : 248). Die 

sistematiese verloop van die onderrig-en leeraktiwiteite 

vereis gesag en dissipline as absolute voorwaardes (Du Plooy, 

Griessel & Oberholzer, 1983 : 197). Sender die 

teenwoordigheid van gesag in die een of ander vorm kan daar 

geen sprake van 'n opvoedingsituasie wees nie. Die 

uitoefening van gesag deur die opvoeder enersyds en die 

erkenning en aanvaarding van, en gehoorsaamheid aan sy gesag 

deur die opvoedeling andersyds, is konstituerend van elke 

opvoedingsituasie en is wesenseie aan die opvoedings

verskynsel en dus ook aan die onderwys (Gunter, 1979a 39-

40). 

Dit is duidelik dat die gesagsverhouding in die 

opvoedingsituasie nie alleen wenslik is nie, maar ook 

gebiedend noodsaaklik (Du Plooy, Griesel & Oberholzer, 1983 : 

107). Sender gesag is die opvoedingsgebeure net nie moontlik 

nie (Landman, Roos & Liebenberg, 1975 : 77). 
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5.4 Die oorsake van gesagsloosheid. 

5.4.1 Oorsake in die Gesin. 

Die kind wat geen liefde van sy ouers ontvang nie, sal geen 

respek vir hulle he nie en dit kan daartoe aanleiding gee dat 

die gevoel oorgedra word na ander volwassenes en gesagsfigure 

(Mwamwenda, 1990 : 223). 

Die verval van ouerlike gesag by Swart leerlinge in die vroee 

tagtiger jare van die twintigste eeu in die Suid-Afrikaanse 

onderwysgeskiedenis, word toegeskryf aan die ouers se 

onvermoe om die Swartmense se lot op politieke, ekonomiese en 

sosiale terreine te verbeter. Die Swart jeug het hulle ouers 

verbygegaan in hulle strewe na 'n ander bestel (Heyl, 1989; 

Adam & Moodley, 1986 : 114). Die gesag van die Swart ouer is 

aangetas deur kultuurverwarring asook die waarde- en 

normverduistering wat gepaardgaan met verskynsels soos 

verwestering en verstedeliking wat 'n aanpassing in die 

tradisionele waardes, sedes, geloof ensovoorts meebring (Van 

Niekerk, 1986 : 190). 

5.4.2 Oorsake in die Gemeenskap. 

Met die verval van ouerlike gesag het portuurgroepe in die 

moderne samelewing die belangrikste sosialiseringsagent 

geword. In skole vorm portuurgroepe drukgroepe wat deur 

intimidasie die revolusionere gees aanblaas (Heyl, 1989 

116). Gesagsloosheid word dikwels doelbewus teweeggebring om 

verandering af te dwing. Gesagsafbreking dien 'n politieke 
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doelwit aangesien dit inskakel by die strategie om 'n land 

onregeerbaar te maak (Van Niekerk, 1986 : 189). 

Die gemeenskap meet derhalwe ook verantwoordelikheid neem vir 

die afbreek van gesag. Die onderdrukking en uitbuiting van 

een etniese groep deur 'n ander gee aanleiding tot afkeur en 

weerstand in die onderdrukte groep. Dit kom nie slegs voor in 

die gemeenskap self nie, maar ook in die skool (Mwamwenda, 

1990 : 223). 

6. KULTUUR, ONDERWYS EN POLITIEK. 

6.1 Inleiding. 

Kultuur is vir die onderwys en die opvoeding van 

fundamentele belang. Dit bepaal inderdaad die besonderse 

aard, wese en inhoud van die onderwys en opvoeding (Kapp, 

1989 : 8). Die staat is verantwoordelik vir die 

implementering van 'n onderwysbeleid en die onderwysbeleid 

word bepaal volgens die kultuur van die gemeenskap. Die doel 

van hierdie afdeling is om die verband tussen politiek, 

kultuur en onderwys te ondersoek. 

6.2 Kultuur en Politiek. 

Die kultuurvraagstuk in Suid-Afrika is onlosmaaklik deel van 

die land se politieke vraagstukke. In sy wese is dit die 

vraag cor hoe politieke mag en belange struktureel en 

funksioneel hanteer meet word in 'n land met botsende 

kultuurbelange wat wortel in 'n subkontinent van verskillende 
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volke, rasse, kulture, ontwikkelingspeile en ver.moens. Dit is 

om hierdie rede dat die verhouding politiek-kultuur in Suid

Afrika 'n komplekse en gevoelige een is wat daarom juis ook 

vir die onderwys gewigtige implikasies het. Kulturele en 

politieke gevormdheid het 'n wedersydse verhouding wat die 

taak van die onderwys in hierdie opsig 'n baie belangrike een 

maak (Kapp, 1989 : 18). 

Die aard en omvang van die politieke ordening wat by 'n 

bepaalde volksorganisme aangetref word, word baie uitdruklik 

deur die res van die kultuur van daardie volk bepaal 

(Coertze, 1961 146). Elke gemeenskap het sekere waardes en 

gesindhede wat dit onderskei van ander gemeenskappe. 

Wetenskaplikes verwys na hierdie gedragspatrone as die 

kultuur van die gemeenskap. Hierdie waardes is aangeleerde 

gedrag of sosialisering en word oorgedra deur die gesin, 

skool en die massamedia (Harber, 1989 : 1). Hierdie kulturele 

werklikheid is ook 'n politieke werklikheid omdat die mens 

essensieel ook medemens is wie se menslikheid hom juis ook in 

sy medebestaan met andere voltrek. Daarom impliseer die 

kulturaliteit van die mens ook sy besig wees met die skep van 

'n eie staatstruktuur om so reg aan sy kultuuropdrag te laat 

geskied (TrUmpelmann, 1986 : 52). 

Die politieke organisasie van 'n volk is 'n aspek van die 

geheel van die kultuur van so 'n volk. Onder mense met 

eenvormige kultuurbesit, bestaan daar dikwels verskillende 
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politieke eenhede en binne een politieke eenheid is daar 

dikwels draers van verskillende kulture. Die afbakening van 

'n volk op politieke terrain geskied, volgens Coertze (1961 

140), hoofsaaklik op grand van die gemeenskaplike 

onderhorigheid aan 'n gesagsinstansie. Harber (1989 ; 1) 

sluit aan by bogenoemde stalling en volgens hom is 'n 

belangrike aspek van kultuur die gesindheid van 'n gemeenskap 

teenoor politiek. 

Die slotsom waartoe gekom kan word, is dat politiek en 

kultuur onlosmaaklik met mekaar verbind is. Die kultuur van 

'n gemeenskap bepaal die wyse waarop die politiek beoefen 

word. Politiek in sy bree sin is deel van die kultuur van die 

gemeenskap (Trlimpelman, 1987 : 91). Die mens is 'n politieke 

en kulturele wese. 

6.3. Kultuur en onderwys. 

6.3.1. Inleiding. 

Onderwys het kulturele fondasies. Die feit dat onderwys 

verband hou met die kultuur van die gemeenskap word ten valle 

deur die meeste kultuurantropoloe erken en aanvaar (Mncwabe, 

1987 : 3; Leslie, Larsen & Gordon, 1973 : 552). Opvoedkundig

verantwoordelike en verantwoordbare onderwys is onderwys wat 

saam met opvoedkundige beginsels, oak die beginsels van 

kultuur, naamlik integrasie, differensiasie en kontinuiteit 

toepas. Die beginsel van integrasie vereis dat die 

gemeenskaplike, algemene, universele, en die grater spektrum 
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van onderwys inaggeneem moet word (Van Schalkwyk, 1988 

231). Die beginsel van differensiasie vereis dat die 

besondere, die verskeidenheid en die individuele in die 

antwerp van die onderwys in valle berekening gebring moet 

word. Kultuurkontinuiteit word vergestalt in die 

ononderbroke kulturele ontplooiing, ontwikkeling, vernuwing 

en vooruitgang wat altyd nodig sal wees (Van Schalkwyk, 1986 

: 288 -289). 

Viljoen (1980 : 127) wys daarop dat onderwys die kind moet 

voorberei vir die onontwykbare kontaksituasie van 'n 

veelvolkige leefwereld. Benewens die beklemtoning van die 

uniek- afsonderlik eie moet die onderwys ook 'n bewustheid en 

waardering kweek vir die universele en multikulturele 

werklikheid waarmee die kind gekonfronteer gaan word. 

Wat dus altyd in gedagte gehou moet word, is dat 'n 

onderwysstelsel die mens se omvattendste kultuurproduk op die 

terrein van die onderwys is (Stone, 1984 : 63). Weens die 

noue verbintenis tussen kultuur en onderwys is dit dan ook 

logies dat kultuur en die wyse waarop kultuur aan 'n groep 

mense oorgedra word, die onderwysstelsel en onderwys as 

handeling, sal beinvloed. 

6.3.2. Kultuur as determinant van die onderwysstelsel. 

Die onderwysstelsel met sy skole is 'n geintegreerde deel van 

die nasionale kultuurmilieu. Die onderwysstelsel vorm 'n brug 
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tussen die milieu van die leerling tuis en die breer 

nasionale kulturele milieu. VanWyk (1987 28) beskou die 

onderwysstelsel as 'n vervlegting van die kultuur van die 

gemeenskap waartoe die kind behoort, met die breer kultuur

wereld. (Vergelyk ook Bondesio & Berkhout, 1987 : 145). 

Uit 'n ontleding van onderwysstelsels dwarsdeur die wereld 

blyk dit dat daar drie wyses is waarop kulturele 

differensiasie in die onderwys in lande met multi-kulturele 

samelewings, soos in die geval van Suid-Afrika, toegepas kan 

word naamlik: die segregasiepatroon, die assimilasiepatroon 

en die patroon van kulturele pluralisme. Volgens die 

segregasiepatroon word die verskillende kultuurgroepe 

afsonderlik bedien, terwyl die assimilasiepatroon daarvoor 

voorsiening maak dat die verskillende kultuurgroepe deur 

dieselfde onderwys en onderwysstelsel bedien word met die 

kultuur van die dominante groep as vertrekpunt. Volgens die 

patroon van kulturele pluralisme word die verskillende 

kultuurgroepe in dieselfde onderwysstelsel bedien, maar daar 

word gepoog om die eie kulture van die verskillende groepe as 

vertrekpunte te neem (Steyn, 1985 : 264). 

In Suid-Afrika was die segregrasie stelsel toegepas 

waarvolgens elke kultuurgroep op sy eie bedien is. Die 

onderwys was egter deur 'n spesifieke kultuurgroep beheer en 

het nie die ander groepe inspraak in die onderwys gegee nie. 
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6.3.3. Die verband tussen kultuur en kurrikulum. 

Die skoolkurrikulum is 'n seleksie uit die kultuurskat van 

die gemeenskap (Taylor, 1989 : 191). Sekere lewenswyses, 

kennis, gesindhede en waardes word as s6 belangrik beskou dat 

die oordra daarvan aan die volgende geslag nie aan toeval 

oorgelaat kan word nie, maar aan die onderwysers en die skool 

toevertrou word vir oordrag. Ook nie alle aspekte van die 

kultuur word as ewe belangrik beskou nie en di~ feit bring 

mee dat daar 'n bepaalde seleksie gemaak moet word. 

Verskillende skole en verskillende onderwysers maak self 

ook verskillende seleksies uit die kultuur. Die begrip 

kurrikulum word dan gebruik om hierdie seleksies uit die 

kultuur aan te dui (Lawton, 1975 : 6-7). 

6.4. Onderwys en politiek. 

6.4.1 Inleiding. 

In die tweede helfte van die negentiende eeu het die 

opvatting, vera! in Amerika, bestaan dat onderwysstelsels a

polities moet wees. Dit was aanvaar dat die onderwys en 

politiek niks met mekaar te doen het nie en hulle is 

gevolglik as aparte aspekte van die samelewing beskou 

(Harman, 1979 : 8). Hierdie siening dat onderwys a-polities 

is, het gedurende die sewentiger jare van die twintigste eeu 

grootliks verander as gevolg van die verpolitisering van die 

onderwys (Harman, 1979 : 12). 

Onderwys kan ook omskryf word as die totaliteit van aksies en 
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strategiee wat binne 'n staat aangewend word om persone se 

kennis, vaardighede en gesindhede positief te ontwikkel ten 

einde hulle in staat te stel om effektief by die samelewing 

in te skakel en 'n bydrae tot die ontwikkeling van die land 

te !ewer. By hierdie omskrywing is politiek reeds ingebou en 

volgens De Lange et al. (1989 : 4) is dit te betwyfel of dit 

moontlik is om politiek uit enige omskrywing of definiering 

van onderwys te weer. 

6.4.2 Die verband tussen politiek en onderwys. 

Reeds van die vroegste tye af was daar 'n wedersydse 

beinvloeding tussen die onderwys en die politiek. Die 

lewensvatbaarheid van die Griekse onderwys het sy oorsprong 

byvoorbeeld in die feit dat die onderwys beskou is as die 

hoof arena waar daar cor politieke verskille gestry en 

geredeneer ken word. Dit het daartoe aanleiding gegee dat 

alma! wat aan die politieke debat wou deelneem, onderwys 

nodig gehad het (De Jager, Coetzee & Bisschoff, 1983 : E43). 

Ietwat later was uit die Romeinse senaat wat die forum vir 

politici was. Die onderwys was daarom belangrik sodat 

sprekers vir die senaat opgelei kan word (De Jager, Coetzee & 

Bisschoff, 1983 : E43). 

Lenin het in die vroee. negentiende eeu reeds beweer dat 
~ 

onderwys in die eerste en die laaste plek 'n politieke 

aangeleentheid is en dat elkeen wat dit ontken 'n huigelaar 

of 'n leuenaar is (Roes, 1986 : 241). Die doel van onderwys 
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is om die kind intellektueel, fisies en volgens die morele 

standaarde wat deur die politieke gemeenskap vereis word, te 

ontwikkel (Durkheim, 1956 : 28). Onderwys is 'n politieke 

saak. Wat die toestand ook al is, die opvoeding van kinders 

bly gebaseer op die waardesisteem van die gemeenskap en dit 

is onmoontlik om die onderwysstelsel te verstaan sender om 

polities betrokke te raak (Weiler, 1984 : 462). Stone (1984 

877) brei hierop uit en se dat verskillende state se 

onderwysstelsels van mekaar verskil omdat die onderwys 'n 

spieelbeeld is van nasionale oortuigings en die politieke 

beleid in elke land. 

Die onlosmaaklikheid tussen politiek en onderwys kan nie 

betwyfel word nie. Onderwys kan en sal nooit los van die 

politiek staan nie (De Jager; Coetzee & Bisschoff, 1993 : 

A65; Harber, 1989 : 3; Van den Berg, 1985 : 12)). Volgens 

Boshoff (1986 : 13) staan die onderwys met albei sy voete 

stewig geplant in elke faset van die menslike !ewe en dus ook 

in die politiek. 

Weiler (1984 : 462) identifiseer vier redes waarom onderwys 

en politiek so 'n noue verbintenis met mekaar toon. Eerstens 

is daar in die meeste gemeenskappe 'n verband tussen die 

persoon se status en die onderwys wat hy ontvang. Dit is 

hierdie differensiasie (van wie watter soort onderwys 

ontvang) wat aanleiding gee tot politieke konflik. Tweedens 

speel die skool 'n belangrike rol in die vorming van 
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gesindhede aangaande die wereld en die gemeenskap. Daarom 

beskou politici die skoal as een van die belangrikste 

meganismes om bestaande idiologiee te onderhou en te versprei 

(Weiler, 1984 : 463). Derdens bring die moontlike verband 

tussen sosiale verandering en die onderwys mee dat sommige 

politici die onderwys sien as 'n plek waar politieke 

veranderinge teweeggebring kan word (Weiler, 1984 : 463). Die 

vierde rede waarom daar, volgens Weiler (1984 : 463), 'n neue 

verband tussen onderwys en politiek bestaan, is omdat die 

onderwys 'n groat aanspraak maak op openbare bronne soos 

byvoorbeeld finansies. 

Die omvang van die politieke invloed op die onderwys verskil 

van gemeenskap tot gemeenskap en van tyd tot tyd. Politieke 

groepe noem hulle aanwending van invloed sosiale kontrole, of 

in belang van die openbare belang, terwyl opvoedkundiges dit 

bloat inmenging noem (Thomas, 1983 : 10). Thomas (1983 10) 

identifiseer die volgende sewe aspekte waarvolgens die 

interaksie tussen onderwys en politiek georganiseer kan word: 

beleid, administrasie, kurrikulum, evaluering, sertifikate, 

studente en onderwysers. 

Politiek kan in diens van die onderwys gestel word deur die 

leerlinge polities intelligent te maak. Die gedagte hier is 

nie om party-politieke gedagtes of ideologiee te verkondig 

nie, maar eerder om kennis en vaardighede oor te dra en 

houdings by leerlinge te kweek waardeur hulle 'n kritiese 
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ingesteldheid meet ontwikkel om verskillende perspektiewe 

objektief teen mekaar te kan opweeg (Thirion, 1989 : 12). 

6.4.3 Die verpolitisering van die onderwys. 

Die aanvaarding van die feit dat onderwys en politiek in neue 

verband met mekaar staan, beteken nie dat die onderwys die 

gewillige politieke slaaf meet of behoort te wees wat alles 

onbevraagd aanvaar en toepas wat deur die bestaande stelsel 

aan hom opgedra word nie. Dit sou neerkom op die totale 

verpolitisering van die onderwys (De Lange, et al., 1989 

30). 

Volgens Thomas (1983 : 7) is politisering die pogings van 

groepe buite die onderwysstelsel om die onderwysstelsel te 

beheer. Onderwys word verpolitiseer wanneer die politieke en 

ideologiese inhoude die onderwys dermate penetreer sodat die 

onderwys irrelevant raak deurdat politieke inhoude, inhoude 

wat noodsaaklik is binne die volwasse lewenswerklikheid, 

verdring. Verpolitisering gee verder daartoe aanleiding dat 

die onderwys ontwrig word deur skoolboikotte en dat die 

menswaardigheid van die individu geskaad word. Verder gee dit 

ook daartoe aanleiding dat die onderwys in politieke 

indoktrinasie ontaard en rewolusioner raak (De Lange, et al., 

1989 : 31). 

Om egter te verwag dat onderwys a-polities of polities 

neutraal meet wees, is teenstrydig met die eie aard van 
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opvoeding. Dit sou beteken dat waardes en norme wat 

noodsaaklik is vir die instandhouding van 'n ordelike staat 

en goeie burgerskap, doelbewus verswyg word. Dit sou meebring 

dat die kind polities normloos opgevoed en onderrig meet 

word. Die gevolge sal wees dat die kind 'n gebrek aan 

patriotisme en 'n gebrek aan deelname aan staatkundige 

prosesse sal openbaar. Dit sal uiteindelik tot die ondergang 

van die staat lei (De Lange, et al., 1989 : 32). 

Verskeie nasies en gemeenskappe het reeds in die verlede 

tydperke beleef waartydens die onderwys verpolitiseer was. 

Die opvoeders het egter gewoonlik daarin geslaag om beheer 

cor hulle eie sake te verkry en 'n redelike mate van 

outonomie te handhaaf (Thomas, 1983 : 7). Dit is die 

skoolhoof, die bestuursraad en die ouergemeenskap se plig en 

verantwoordelikheid om toe te sien dat die skoal nie 

verpolitiseer word nie. Verpolitisering versteur die 

verhoudings tussen ouers en kinders en tussen huis en skoal 

tot nadeel van die skoal se onderwysfunksie (Clase, 1988 : 

15). 

6.4.4 Konflik in die onderwys. 

Aangesien die onderwys 'n instelling van die gemeenskap is, 

reproduseer dit onvermydelik konflik in die gemeenskap of 

manifesteer dit onderdrukte konflik. Hoe meer konflik daar in 

'n gemeenskap bestaan, hoe meer waarskynlik is dit dat dit in 

die onderwys na vore sal kom (Spies, 1989 ; 71). 
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In 'n moderne gemeenskap word die onderwys beskou as 'n 

noodsaaklike voorwaarde vir opwaartse sosiale mobiliteit. In 

die na-koloniale tydperk was formele onderwys ook belangrik 

vir top poste en politieke leierskap. Dit het aanleiding 

gegee tot die mite dat onderwys noodsaaklik is vir sosiale 

vooruitgang. Enige blokkasie tot onderwysvoorsiening sal 

daarom tot ernstige konflik en frustrasie aanleiding gee 

(Spies, 1989 : 71). 

Die heersersklas gebruik dikwels die onderwys om hulself te 

bevoordeel wanneer dit by werkverskaffing en belangrike poste 

kom. Die gevolg hiervan is dat die formele onderwys dikwels 

aanleiding gee tot heterogeniteit en ongelykheid in 

gemeenskappe. Daar word dan ook dikwels gediskrimineer 

volgens taal, godsdiens of etnisiteit (Spies, 1989 : 71). 

Die volgende paar afdelings sal kyk word hoe die konflik in 

die Suid-Afrikaanse onderwys ontstaan het en die gevolge 

daarvan. 

6.4.5 Onderwys en politiek in Suid-Afrika. 

Die verband tussen onderwys en die politiek is in Suid-Afrika 

. duidelik sigbaar. Die stryd in die onderwys is om die beheer 

van die organisatoriese strukture en onderwysinhoud (Spies, 

1989 : 72). Dwarsdeur die vroee geskiedenis van Suid-Afrika 

was die doel van die onderwys om die politieke, ekonomiese en 
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kulturele tradisies van die Blanke te beskerm tot nadeel van 

die ander bevolkingsgroepe (Spies, 1989 : 73). Suid

Afrikaners, net soos ander sarnelewings, sien die onderwys as 

die belangrikste manier van sosio-ekonomiese bevordering. 

Die ondergeskikte Swart onderwys wat die gevolg was van 

demografiese faktore, gemeenskaps - en kulturele faktore en 

apartheid het die sosio-ekonomiese vooruitgang van Swartes 

belemmer. Dit was die hoof oorsaak van fustrasie en gramskap. 

Toenemende werkloosheid, vera! onder die beter geskoolde 

mense, het verder aanleiding gegee tot ontevredenheid en die 

gevoel dat die Swart onderwys minderwaardig is (Spies, 1989 : 

72). 

Bogenoemde gee aanleiding tot die strewe na onderwys van 'n 

goeie standaard, terwyl die heersersklas weer vrees dat die 

daling van standaarde sosiale toestande sal versleg. Die 

minder bevoorregtes sien onderwysgelykheid as die sleutel tot 

sukses in die kompeterende wereld. Dit is dan geen wonder dat 

die diskriminasie en ongelykhede wat ontstaan het as gevolg 

van 'n rasgedifferensieerde onderwysstelsel aanleiding gegee 

het tot onderwysboikotte, onluste en die eis om'n 

alternatiewe onderwysstelsel nie (Spies, 1989 : 72). 

6.4.6 Die Afrikaner onderwyser en politiek. 

Deur die jare het die Afrikaner onderwyser, predikant en 

gemeenskapsleier nie eenkant gestaan in die strewe om 

politieke regte vir die Afrikaner nie; hulle was dee! van die 
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stryd. Hulle was op die voorgrond om hulle gemeenskap op 

enige wyse te dien en te help om menings te vorm. Die 

Afrikaner onderwyser het besef dat politiek nie geskei kan 

word van die stryd en alledaagse !ewe van die onderdrukte 

Afrikaner nie. Onderwys, godsdiens en kultuur is verweef met 

die politiek en dit is naief om te verklaar dat die Afrikaner 

onderwyser hom nie met politiek moet bemoei nie (Sonn, 1986 

18). Dit is vera! duidelik sigbaar in die optredes van die 

Suid-Afrikaanse Onderwysunie se optredes in 1913, 1948, en in 

1957 waartydens die SAOU hom tot apartheid in die onderwys 

verbind het. Dit is duidelik dat die Afrikaner onderwyser ten 

nouste betrokke is in sy gemeenskap en dat hy in 'n groot 

mate sy onderwysvereniging gesien het as 'n werktuig om nie 

aileen sy professionele doelstellings te bereik nie, maar ook 

om sy politieke oogmerke te verwesenlik (Sonn, 1986 : 19). 

6.4.7 Die verborge kurrikulum in die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel. 

Soos reeds in paragraaf 2.2.3, p. 30, opgemerk is, is die 

verborge kurrikulum dit wat nie amptelik dee! van die 

leerplan vorm nie, maar wat nogtans informeel aan die kinders 

oorgedra word. Christie (1989 : 126) beweer dat die aparte 

onderwysdepartemente in Suid-Afrika die kinders voorberei het 

vir 'n sosiale skeiding na skool. 

'n Verdere voorbeeld van die werksaamheid van die verborge 

kurrikulum in die Suid-Afrikaanse onderwys is die 
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teenwoordigheid van die weermag. In die Blanke skole is die 

leerlinge in die Jeugweerbaarheidsprogram deur middel van die 

kadetstelsel voorberei vir die "totale aanslag" (Christie, 

1989 : 133 en 169). In die Swart skole was daar onderwysers 

in uniform en was daar 11 jeug kampe" deur die weermag gereEH 

(Christie, 1989 : 133). 

7. SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGE. 

Politiek is inderdaad 'n menslike verskynsel en as sodanig is 

dit vervleg met al die sosiale aspekte van menswees. Daar 

bestaan 'n vervlegting tussen die onderwys, die staat, die 

kerk en die gesin. Al die instellings is afhanklik van 

mekaar. Elke instelling het ook 'n bepaalde rol wat vervul 

meet word om die vooruitgang van die gemeenskap wat dit 

bedien, tot voordeel te strek. Die rol wat elke instelling 

meet speel hang ten nouste saam met die tipe gemeenskap wat 

dit bedien. 

In sommige gevalle is dit moontlik dat 'n bepaalde sosiale 

instelling soos byvoorbeeld die staat, sy bepaalde rol 

oorskry met die doe! om bepaalde politieke doelstellings te 

bereik. In sulke gevalle word die onderwys van die kind 

nadelig geraak. In ander gevalle word die onderwys weer 

gebruik om politieke verandering te weeg te bring en ook dit 

werk negatief in op die opvoeding van die kind. 

Sender konflik is politiek nie moontlik nie. Mense wat 
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verskillend oor dieselfde saak voel, sal daaroor redeneer en 

sodoende word politiek bedryf. In Suid- Afrika het die 

onderwysvoorsiening dikwels aanleiding gegee tot konflik 

tussen die staat en groepe mense wat nie die reels wat die 

staat neergele het ten opsigte van die onderwys, erken het 

nie. Die grootste konflik was oor die verskil in Swart en 

Blanke onderwys. Swart mense het gevoel dat die onderwys wat 

hulle van die staat ontvang het van 'n swakker gehalte was. 

Afrikaners het ook in die verlede in opstand gekom teen die 

regerende party toe hulle gevoel het dat die onderwys gebruik 

is om hulle te probeer verengels. 

Daar is 'n verband tussen gesag, die gesin, die skool en die 

staat. Al die instansies is afhanklik van die erkenning van 

die gesag wat hulle behoort te he. Indien die outoriteit van 

een van hierdie instansies nie erken word nie, ontstaan daar 

problema wat die onderwys weer eens negatief beinvloed. 

Kultuur en politiek in Suid- Afrika is vervleg met mekaar. 

Die veelheid van bevolkingsgroepe wat in Suid-Afrika 

aangetref word, elk met sy eie kultuur en taal, gee daartoe 

aanleiding dat daar verskillende politieke standpunte 

aangaande die onderwys bestaan wat dan ook noodwendig tot 

konflik aanleiding gee. 

Die verbintenis tussen politiek en onderwys het 'n lang 

geskiedenis. Die onderwys het in die afgelope dekades al hoe 
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meer verpolitiseerd geraak. Dit bet aanleiding gegee tot 

konflik in die Suid-Afrikaanse onderwyssituasie. Die konflik 

was meestal tussen Blank en Swart Suid-Afrikaners. Die 

Blankes bet van allerlei metodes, soos byvoorbeeld die 

verborge kurrikulum gebruik gemaak om bulle wil en gesag in 

die onderwys af te dwing. 
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HOOFSTUK 3 

'N EKSEMPLA~IESE ONDERSOEK NA DIE VERPOLITISERING VAN DIE 

ONDERWYS IN EUROPA. 

1 INLEIDING. 

Om kinders op te voed en te onderrig is van die vroegste tye 

af deel van die menslike bestaanswyse. Die doel van opvoeding 

was aanvanklik met die oog op oorlewing. Die eerste 

doelbewuste pogings om kinders formeel op te voed, word in 

die drie antieke kultuurgroepe naamlik die Jode, die Grieke 

en die Romaine gevind (Coetzer & Van Zyl, 1993 : 1; Kruger 

[red.], 1986 : 20). Volgens Pistorius (1975 : 83) berus die 

Westerse beskawing op vier pilare, naamlik op die liefde vir 

eerlike en onbevooroordeelde denke wat 'n erfenis van die 

Grieke is; op die Romeinse nalatenskap van praktiese vernuf 

en organisatoriese talent waardeur beginsels werklikheid 

gemaak word; op die Israelitiese monoteistiese godbegrip wat 

God as die Verbondsgod sien en die mens as sy medewerker en 

laastens op Christus se gebod van liefde vir alle mense. 

Stone (1984 : 111) gaan 'n bietjie verder deur te se dat die 

Griekse vorm-materie-motief, die Christelike, die Skolastiese 

en die Humanistiese grondmotiewe die grondmotiewe is wat die 

hoofrol gespeel het in die Westerse onderwysontwikkeling en 

waarvan die uitwerking vandag nog in die onderwys waargeneem 

kan word. Dit is hierdie kultuurmagte wat, gelei deur hul 

basiese motiewe, oortuigings en sekerhede, die leiding geneem 

het by 'n beskawingsontwikkeling in die Weste. Dit het ook 
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aanleiding gegee het tot die ontstaan van nasionale 

onderwysstelsels. 

Die onderwysstelsels van die Westerse lande is gebaseer op 

die godsdienstige tradisies van die Jade, terwyl die Griekse 

filosowe, Plato en Aristoteles, invloedryke denkers was 

aangaande die onderwys. Die doel van die onderwys in 

Griekeland was om mense op te lei om 'n leidende rol in die 

staat en politiek te speel. 

Om die verpolitisering van die onderwys in Suid-Afrika beter 

te kan verstaan, is dit nodig om na die historiese oorsprong 

van hierdie vervlegting tussen staat, onderwys en politiek te 

seek. Die genoemde grondkulture sal in hierdie hoofstuk 

bestudeer word omdat dit lig kan werp latere gebeure en 

ontwikkelinge in Europa en uiteindelik ook in Suid-Afrika. 

Die tradisionele stamlande waaruit die Suid-Afrikaanse 

samelewing ontwikkel het, naamlik Engeland, Nederland en 

Frankryk, sal ook ondersoek word om die invloed wat die 

politiek op hulle onderwysstelsels gehad het, en later Suid

Afrika, aan te toon. Teen die einde van die hoofstuk sal daar 

ook aangetoon word in hoeverre die Marxisme en kommunisme, as 

politieke ideologiee, 'n invloed op Suid-Afrika uitgeoefen 

het en neg steeds uitoefen. 
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2 DIE VERVLEGTING VAN ONDERWYS EN POLITIEK IN DIE 

GRONDKULTURE. 

2.1 Inleiding. 

Die drie ou beskawings naamlik die ou Grieke, die Romeine en 

die Jade vorm die bakermat van die Westerse Kultuur (Kruger, 

etal., 1992 : 20). Sommige skrywers verwys selfs na die 

antieke Griekse beskawing as die oorsprong van die Westerse 

kultuur (Gutek, 1972 : 14). 

In die volgende onderafdelings sal die verband tussen 

politiek en onderwys in hierdie vroee tye onder die loep 

geneem word. Dit sal deurslaggewend wees om die invloed van 

die politiek op die Westerse onderwys en later die Suid

Afrikaanse onderwys te verstaan. 

2.2 Onderwys en politiek onder die ou Grieke (480 -338 v.C.). 

2.2.1 Kart orienterende opmerkings. 

Die grootste bydrae van die Griekse onderwys was op 

staatkundige gebied. Die Grieke was veral besorg oor die 

verhouding tussen die individu en die gemeenskap. Griekse 

denkers het hiervoor oplossings gesoek in die gedagte dat die 

goeie mens ook die goeie burger is. Vir die Griekse denker 

het die deug as ideaal altyd verbind gestaan met die staat as 

ideaal: los van die staat het die individu geen redelike 

bestaan gehad nie (Coetzee, 1977 : 34; Gutek, 1972 : 20). 

Die individu het homself so met die groep geidentifiseer dat 

hy heelwaarskynlik nie eers agtergekom het dat hy ander 
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belangstellings kon he wat teenstrydig met staatsbelange was 

nie (Brubacher, 1966 : 25). 

Die sleutel tot die verstaan van die Griekse beskawing was 

die polis of stadstaat wat ontwerp was om die algemene welsyn 

en sekuriteit van die burgers te bevorder. As bron van 

waardes, norme en gedrag het die polis gedien as 'n informele 

opvoedingsagent en het dit 'n sterk invloed uitgeoefen op die 

vorming van die inwoners se gedrag en karakter (Gutek, 1972 

20). Die stadstaat, wat gebaseer was op stamgetrouheid, was 

die eerste politieke assosiasies in die vroee stadiums van 

die beskawing. Die Griekse berge, baaie en eilande het 

natuurlike versperrings gevorm wat aanleiding gegee het tot 

hierdie reelings (Perry, et al., 1989 : 49). Die Griekse 

stadstate het aanvanklik begin as 'n godsdienstige instelling 

waartydens die burgers hulle aan hul gode toegewy het, maar 

later is die gode se rol in die politiek onderdruk en is die 

staat bedryf op menslike intelligensie wat deur die 

gemeenskap tot uiting gebring is (Perry, et al., 1989 49). 

Sparta en Athene is voorbeelde van sodanige stadstate. Die 

onderwys in Sparta was vera! verpolitiseer. Sparta word nou 

kortliks bespreek as voorbeeld van die uiterste vorm van 

staatsbetrokkenheid in die onderwys. 

2.2.2 Staatsinvloed op die onderwys van Sparta. 

Die twee belangrikste doelstellings van die aristokratiese 
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onderwys was om die individuele held te produseer wat sy 

tydgenote kon oortref en dat dit deur persoonlike voorbeeld 

gedoen kon word. Sparta was die eerste stadstaat wat hierdie 

doelstellings laat vaar het. In plaas van persoonlike sukses 

is die sukses van die staat voorop gestel en is die onderwys 

volkome deur die staat beheer (Barrow, 1976 : 23). Hierdie 

verandering van onderwysbeleid het tussen 750 v.C. en 650 

v.C. plaasgevind en hierdie politieke stelsel is vir 'n paar 

eeue nagevolg. Sparta het beheer verkry oor Lakonia en die 

oorspronklike burgers verslaaf. Hierdie slawe het as helote 

bekend gestaan en was van 'n ander ras as die Spartane 

(Barrow, 1976 : 23). Nadat die Spartane nog 'n aantal state 

verower het, het hulle 'n groot probleem gehad en dit was 

naamlik hoe om al hierdie helote te beheer sodat hulle nie in 

opstand kon kom nie (Barrow, 1976 24). Hierdie helote het 

die Spartane, getalwys, tien teen een oortref. Die Spartane 

was verder ook vir hulle eie voortbestaan afhanklik van 

hierdie mense (Castle, 1969 : 16). Die veiligheid van die 

stad was in die weegskaal (Castle, 1969 : 15). Die probleem 

is opgelos deur die hele Spartaanse bevolking in soldate te 

verander. Die belangrikste doel van Sparta was sekuriteit en 

die beheer oor die helote. Hierdie oorweging het die onderwys 

van Sparta oorheers (Barrow, 1976 : 24; Castle, 1969 : 17). 

Die Spartaanse opvoeding was in nasionale belang. Die staat 

vorm die fokuspunt van die menslike gedrag. Om dit te kon 

bereik was die onderwys so georganiseer dat die individu van 
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geen belang was nie (Gutek, 1972 : 23). Die taak van die 

onderwys was om die leerling voor te berei tot absolute 

aanvaarding en beskerming van staatsideale (Verster, Van 

Heerden & Van Zyl, 1982 : 7). Daar was geen sprake van 

kulturele of wetenskaplike onderwys nie. Die enigste doel van 

onderwys was om goeie soldate op te lei wat lojaal aan die 

staat was (Russel, 1961 : 113; Barclay, 1961 : 66; Cubberley, 

1920 : 3; Castle, 1969 : 17). 

Die onderwys in Sparta het besonderse nadele gehad. Onderwys 

in Sparta was op oorlog gebaseer en as gevolg daarvan was dit 

brutaal. Kinders was slegs onderrig om oorlog te maak en 

niks anders nie (Barclay, 1961 : 75). Die onderwys van Sparta 

was, volgens Barclay (1961 : 76) gebaseer op slawerny. Daar 

was 'n groot verskil in onderwys tussen die paar bevoorregtes 

en die groot aantal minderbevoorregtes. Geen samelewing kon 

so voortbestaan nie. Op een of ander stadium sou die 

minderbevoorregtes in opstand kom (Barclay, 1961 ; 77; 

Castle, 1969 : 28). 

Die onderwysstelsel van Sparta het egter in sy doel geslaag, 

naamlik om 'n stabiele staat en 'n verenigde gemeenskap te 

skep. Die onderwys was aangewend om 'n potensiele gevaarlike 

situasie te beheer. Dit is daarom dat sommmige gemeenskappe 

na Sparta gekyk het wanneer dit gelyk het asof die 

demokratiese stelsel gaan verval (Castle, 1969 : 23). Castle 

(1969 : 23) beweer dat die onderwysstelsel van Sparta veral 
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in die negentiende eeu in Engeland nagevolg is om 

gehoorsaamheid en heldhaftigheid te bevorder. Die leiers van 

Nazi Duitsland en Kommunistiese Rusland het die vormkrag van 

die onderwys besef en met die Spartane as voorbeeld, dit 

slaafs nagevolg (Castle, 1961 : 24). Sparta was selfs vir 

Plato die ideale stadstaat en dit het 'n groot invloed gehad 

op sy siening aangaande die onderwys en politiek (Russel, 

1961 : 122). 

2.2.3 Die verband tussen onderwys en politiek volgens 

Plato (427- 347 v.C.). 

Plato was die eerste filosoof op die gebied van die onderwys. 

Volgens hom is onderwys 'n onskeibare deel van die lewe van 

'n volk (Pistorius, 1975 49). Plato het geglo dat die 

wortels van die onderwys in die godsdiens en die filosofie 

geanker le (Landman, et al., 1990 : 10). 

Volgens Plato was daar spesifieke doelstellings wat in die 

onderwys bereik moes word. Plato het ook die rol van die 

staat in die onderwys probeer aantoon. Die doel van die 

onderwys tydens die tydperk van Plato en die rol van die 

staat in die onderwys sal kortliks aangedui word. 

2.2.3.1 Doel van die onderwys. 

Volgens Plato moes die individuele onderwys ondergeskik 

gestel word aan die goeie staatsburgerlike funksionering. Die 

individu moes ook die heil van die staat bo sy eie 
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geluksaligheid gesien het (Verter, Theron & Van Zyl, 1982 

5). Plato was verder van mening dat die funksie van die 

onderwys en die hoogste ideale wat daardeur verwesenlik kon 

word daarin gelee is om die besondere talente by elke persoon 

te ontdek waarvolgens hy by een van die drie stande, naamlik 

die regeerders of filosowe, die verdedigers van die land of 

die werkers en nywerheidsgroep ingedeel kon word. Op die 

manier is deug in die individu, geregtigheid in die 

samelewing en die voortbestaan van die ideale staat verseker 

(Kruger [red.], 1986 : 23, Russel, 1961 : 125). Slegs die 

regeerders of filosowe het politieke regte gehad (Russel, 

1961 : 124). 

Plato het beweer dat die onderwys vir mans en vrouens 

dieselfde moet wees aangesien beide geslagte die bekwaamheid 

besit het om te regeer of om goeie soldate te wees en dat dit 

niks met politiek te doen gehad het nie (Russel, 1961 128). 

Plato wou he dat die onderwys in twee afdelings verdeel moes 

word, naamlik musiek en gimnastiek. Hierdie twee afdelings 

het egter 'n wyer betekenis gehad aangesien musiek amper 

kultuur genoem kon word, terwyl gimnastiek enige iets was wat 

met fisiese opleiding en fiksheid te doen gehad het (Russel, 

1961 : 126). Vir Plato het dit daarop neergekom dat, nadat 

die kinders gimnastiek en musiek bemeester het, die staat die 

onderwys oorneem en vereis dat die kinders die wette van die 

staat moes leer sodat hulle kon leef soos wat die staat dit 

vereis (Cubberley, 1920 : 5). 
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2.2.3.2 Die rol van die staat in die onderwys. 

Gedurende sy leeftyd publiseer Plato 'n aantal geskrifte of 

dialoe waarin hy oor belangrike aspekte van sy tydperk 

filosofeer. In "Wette" en in "Republiek" word die rol van 

onderwys en die staat bespreek (Painter, 1905 : 8). In sy 

"Republiek" toon Plato dat die probleme aangaande onderwys en 

staat reeds van die vroegste tye af bestaan. Plato kon nie 

bevredigende antwoorde verskaf op al die probleme van sy tyd 

nie, maar het nogtans 'n belangrike bydrae gelewer tot die 

rol van die staat in die onderwys (Ulich, 1979 : 31). 

Onderwys was, volgens Plato, die beste middel om sosiale en 

politieke hervorming te weeg te bring. Die belangrikste taak 

van die staatsman is om van sy onderdane beter mense te maak. 

Daarom is die opvoedingstelsel deel van die staatstelsel 

(Pistorius, 1975 : 49). In Plato se ideale stadstaat sou alle 

kinders staatskinders wees en daarom sou alle opvoeding en 

onderwys deur die staat vir die staat geskied (Verster, Van 

Heerden & Van Zyl, 1982 : 129). 

Plato het die lewe as 'n allesomvattende geheel gesien. Die 

staat was vir hom 'n geheel wat die individu se hoogste 

belange verteenwoordig het. Daarom is die staat se belange bo 

die van die individu gestel, want die dele het slegs bestaan 

ter wille van die geheel en die staat was net 'n "groter 

individu". Sy onderwysstelsel het dus geen plek gelaat vir 
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die enkeling of selfs vir die gesin nie. Sy ideaal was •n 

samelewing waarin alles volgens die eise van die verstand 

gereel is (Pistorius, 1975 : 51). 

Plato se siening aangaande die onderwys was in lyn met die 

Griekse beskouing van sy tyd. Die individu was slegs 'n 

middel wat deur die staat gebruik is om die staatsdoel

stellings te verwesenlik (Power, 1970 : 94). Volgens Plato 

was dit ook noodsaaklik om die beste onderwysers te kry wat 

moontlik was sodat dit wat hulle gedoen het tot voordeel van 

die staat sou wees (Ulich, 1979 : 37). 

Plato het meer belanggestel in die openbare deugde van die 

politiek as in militere dapperheid. Hy het ook nie baie 

belanggestel in die onderwys van die gewone burger nie, maar 

eerder op die opleiding van politieke kenners wat as 

raadgewers vir konings en leiers kon optree (Marrou, 1956 

65). 

2.2.4 Die verband tussen onderwys en politiek volgens 

Aristoteles (384- 322 v.C.) 

Aristoteles was 'n leerling maar geen volgeling van Plato 

nie. Hy het Plato se ideeleer verwerp en ook sy grondstelling 

dat kennis deug is (Coetzee, 1977 : 50). Aristoteles se 

siening aangaande die onderwys is nie so volledig soos die 

van Plato nie. In die sewende en agste boek van sy "Politiek" 

raak Aristoteles aan 'n aspek van die onderwys wat in sy tyd 
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van belang was, naamlik of onderwys privaat of deur die staat 

beheer moet word en wat die funksie van die onderwys moet 

wees (Power, 1970 : 112; Painter, 1905 : 44). Die 

gevolgtrekking waartoe Aristoteles gekom het, dat onderwys 

verkieslik openbare onderwys moes wees en dit wat alle 

burgers in gemeen gehad het, onderrig moes word (Painter, 

1905 : 44). 

2.2.4.1 Doel van die onderwys. 

Aristoteles het 'n tweerlei doel onderskei: 'n individuele en 

'n staatburgerlike. Hy het die eerste beskou as ondergeskik 

aan die tweede. Die hoogste doel van die onderwys is die 

bereiking van geluk, maar belangriker as die individuele 

geluk, is die staatsburgerlike geluk: die individu moet bo 

alles 'n deugsame burger in diens van die staat wees 

(Coetzee, 1977 : 53). 

Die Grieke het die mens hoog geag. Sy verantwoordelikheid het 

in staatsburgerskap gele, maar goeie burgerskap vereis 

individuele deugsaamheid. Om as redelike en sedelike wese sy 

gemeenskap en staat te dien, is die mensekind aangewese op 

opvoeding, wat oor 'n lang tydperk intensioneel geskied (Van 

Zyl, 1975 : 52). 

2.2.4.2 Die rol van die staat in die onderwys. 

In boek VIII van "Politiek" het Aristoteles beweer dat alle 

wetgewers aandag moes gee aan die onderwys van die jeug omdat 
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die verwaarlosing van die onderwys tot nadeel van die staat 

was. 'n Individu moes gevorm word om aan te pas by die 

regering waaronder hy leef (Painter, 1905 : 44, Ulich, 1979 

65). 

Volgens Aristoteles moes die onderwys ook gerig wees op die 

vorming van 'n deugsame burger wat sy rol in die staat 

doeltreffend kon vertolk. Die individu is dus ook ondergeskik 

gestel aan die staat (Venter, Theron & van Zyl, 1982 : 5; 

Pistorius, 1975 : 56). Die grondslag van Aristoteles se 

politiek was die Griekse stadstaat (Perry, et al., 1989 

77). Sy opvattinge oor politiek is 'n onderdeel van sy 

etiek. Volgens hom is die volmaakte deug nie aangetref in 

die individuele lewe nie, maar alleen in die gemeenskaplike 

lewe van gelykgesinde individue. Daarom is die staat met sy 

bestuur en wetgewing, sy organisasie en regeermag, die 

noodsaaklike voorwaarde vir die ontwikkeling van die deug en 

vir die onderwys. Die doel van die staat is dus eties van 

aard: die staat beoog in die eerste plek nie die fisieke 

welsyn van die burgers nie, maar wel hul opvoeding tot 'n 

deugsame lewe. Die staat gaan uit van die menslike natuur, 

want die mens is 'n maatskaplike wese, ingestel op samelewing 

in die gesin, die maatskappy en die staat (Coetzee, 1977 : 

52; Kruger (red.], 1986 : 23). Om 'n deugsame lewe te lei, 

moet die mens, volgens Aristoteles, deel wees van die 

politieke gemeenskap en dit kan slegs in 'n stadstaat bereik 

word (Perry, et al., 1989 : 77). Aristoteles het 'n stelsel 
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van staatsonderwys bepleit waarin sowel die buis as die staat 

'n rol gespeel bet (Verster, Van Heerden & Van Zyl, 1982 : 

129; Kruger (red.], 1986 : 24). 

Onderwys is die plig van die staat en alle burgers moet 

opgevoed word, want die staat kan slegs voortbestaan as al sy 

onderdane wys en gelukkig is. Aristoteles is 'n voorstaander 

van die klein, totalit~re staat en bet ook geglo aan die 

Spartaanse regimentering, want gelykbeid voorkom rewolusie 

(Pistorius, 1975 : 57). 

2.2.4.3 Onderwysbebeer volgens Aristoteles. 

Volgens Aristoteles moes die onderwys goed bebeer word en die 

staat is die beste toegerus om dit te doen. Die staat moet 

die jeug opvoed volgens nasionale doelstellings. Hy bet 

aanvaar dat die agente van die staat wat die onderwys bestuur 

dit volgens logiese beginsels sal doen. Alboewel dit nie 

altyd volmaak sal wees nie, is dit beter as wanneer die 

onderwys deur privaat persone of onafbanklike onderwysers 

bebeer word (Power, 1970 : 114). 

Aristoteles bet die volgende redes aangevoer waarom die staat 

vir die onderwys verantwoordelik moes wees: Die stabiliteit 

van die staat is afbanklik van onderwys en die staat, wat 'n 

politieke gemeenskap is, bet die reg om bomself te beskerm. 

Politieke gemeenskappe bet goeie doelstellings vir die mense 

in bul gemeenskap en dit kan slegs bereik word deur 'n 
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onderwysstelsel wat die doelstellings en belange van die 

mense waarborg. Staatsbeheer van onderwys elimineer verskille 

in onderwysaangeleenthede aangesien almal, die rykes sowel as 

die armes, dieselfde geleenthede gebied word. 'n Verdere doel 

van staatsbeheer van die onderwys is om te verseker dat die 

gemeenskaplike morele en sosiale doelstellings aanvaar word. 

Om dit te kan bereik, meet al die burgers van die staat 

dieselfde onderwys kry en dit kan slegs gedoen word indien 

die staat die onderwys beheer (Power, 1970 : 114-115; Ulich, 

1979 : 65; Painter, 1905 : 44). 

2.3 Staatsbetrokkenheid by die Romeinse onderwys. 

2.3.1 Inleiding. 

Die Romeinse onderwys en opvoeding kan breedweg in twee 

tydperke verdeel word, naamlik die vroee Romeinse tydperk 

(753-250 v.C.) en die Grieks-Romeinse of die gehelleniseerde 

Romeinse tydperk (250 v.C. - 65 n.C.) (Verster, Theron & Van 

Zyl, 1982 : 33; Pistorius, 1975 : 59-62; Kruger [red.], 1986 

: 24). Rome is baie beinvloed deur die Griekse en 

Hellinistiese denkwyses aangaande die onderwys (Power, 1970 

147). Die Romeinse onderwys was egter nie bloot 'n 

duplisering van die Griekse of Hellinistiese onderwys nie, 

want hulle het hul eie tradisies gehad wat eerbiedig moes 

word (Power, 1970 : 148). 

Die Romeinse staat het geleidelik meer betrokke geraak in die 

onderwys soos wat die staat die belangrikheid van die 
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onderwys begin besef het. Die staatsinvloed in die Romeinse 

onderwys kan in twee tydperke verdeel word, naamlik: die 

vroee Romeinse opvoeding en die Grieks-Romeinse periode. 

2.3.2 Staatsinvloed op die onderwys gedurende die vroee 

Romeinse opvoeding (753-250 v.C.) 

Die vroee Romeine was eenvoudige landelike mense en hulle het 

min van die onderwys verwag. Hulle het nie roem nagejaag nie, 

maar eerder belanggestel in die fundamentele deugde (Power, 

1970 : 148). 

Voor 146 v.C. was daar geen openbare onderwys binne die 

Romeinse Ryk nie (De Jager, et al., 1983 : 76). Die kind het 

van die vader geleer wat vir die volwasse lewe as noodsaaklik 

geag was en was geheel en al in die mag van hul vader (Curtis 

& Boultwood, 1977 : 47; Verster, Theron & Van Zyl, 1982 : 33; 

Cowell, 1972 37). Die onderwys van die kind het tuis 

plaasgevind en skoal was tot die minimum beperk (Barclay, 

1961 : 147). Die onderwys van die vroee Romeinse kind was 

nooit gestandardiseer nie. Daar was geen voorgeskrewe 

kurrikulum nie en geen staatsinmenging nie (Braclay, 1961 

148). Opvoeding was prakties en beroepsgerig. Die doe! van 

die vroee suiwer Romeinse onderwys was die vorming van die 

jongmens tot praktiese bekwaamheid sodat hy sy pligte en 

verantwoordelikhede as burger van die staat kon volbring 

(Coetzee, 1977 : 57). 
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Die Romeine was praktiese mense, nie letterkundiges, filosowe 

en teoretici nie. Daarom het hulle op die terrein van 

praktiese wetgewing, oorlogvoering, praktiese politiek en 

administrasie 'n blywende, oorspronklike bydrae gelewer. Van 

betekenis vir die Romein was sy groepsverband, sy lidmaatskap 

van 'n gesin en gemeenskap en uiteindelik die Romeinse ryk. 

Hierdie verbondenheid en gevolglike eenheid na buite het die 

Romeinse beskawing met volharding en gewilligheid laat 

voortbloei (Swart & Zietsman, 1974 : 34; Brubacher, 1966 

29). Die vroee Romeine het 'n belangrike opvoedingsbeginsel 

besef en dit was om die kind 'n eie waarde vir sy gemeenskap 

te laat besef; asook om die kind te onderrig volgens die 

leefwereld waarin hy hom bevind (Landman, et al., 1990 : 19). 

Namate die staat gegroei en die samelewing meer gekompliseerd 

geword het, kon hierdie eenvoudige, hoogstaande sedelikheid 

nie meer gehandhaaf word nie. Die eertydse, ongekunstelde 

opvoeding het nie meer bevredig nie en openbare onderwys het 

noodsaaklik geword (Pistorius, 1975 : 61; Power, 1970 : 151). 

2.3.3 Staatsinvloed op die onderwys gedurende die Grieks

Romeinse periode (250 v.C. - 65 n.C.) 

Gedurende die gehelleniseerde Romeinse periode het die term 

"humanitas" die opvoedingsideaal gekenmerk -'n term wat 

betreffende die doel van die onderwys dit meegebring het wat 

in die meer intellektualistiese Griekse ideaal, naamlik die 

begrip van menslike waardigheid en menslike meegevoel 
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ontbreek het. Humanitas was dus 'n paging om 'n sintese te 

bewerkstellig tussen die beste in die Griekse en die Romeinse 

onderwystradisies (Kruger (red.], 1986 : 25). 

Die onderwysbeheer en -organisasie wat na 146 v.C. gevolg 

het, was geskoei op die Atheense model (De Jager, et al., 

1983 77). As gevolg van milit~re welslae het dit nodig 

geword om Grieks aan te leer en is Griekse slawe gebruik om 

die kinders die taal te laat aanleer (Curtis & Boultwood, 

1977 : 48; Verster, Theron & Van Zyl, 1982 : 34; Cowell, 1972 

: 43). Privaatskole het van ongeveer 3 eeue v.C. ontstaan en 

is deur Griekse slawe wat hul vryheid verkry het opgerig 

(Potgieter, 1978 : 216; Castle, 1969 : 119). Daar was geen 

verpligte onderwys in Rome nie en oak geen staatsbeheer oar 

die onderwys nie (Cowell, 1972 : 43). 

Dwarsdeur die geskiedenis van die Romeine was daar weinig 

sprake van verpligte onderwys of staatsbeheer oar die 

onderwys. In die Republiek het die staat onderwys aangemoedig 

en het dit in die tydperk van keiser Augustus (27v.C.-14n.C.) 

verder aanmoediging verkry (Power, 1970 : 166-167; Marrou, 

1956 : 301). Nadat die staat vir die onderwysers se 

salarisse begin betaal het, het die staat egter grater beheer 
• 

oar die onderwys begin uitoefen (Power, 1970 : 167). Die 

beginsel van staatsteun en staatsbeheer van die onderwys is 

die eerste in Rome toegepas (Pistorius, 1975 : 63). Alhoewel 

staatsteun soms gebrekkig was, was die beleid van die 
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Romeinse staat duidelik en het dit gelei tot die 

verbrokkeling van privaatskole. Die Romeinse skole het hulle 

aan die politieke sisteem verbind en sodoende uiters 

afhanklik van die politieke sisteem geraak sodat die onderwys 

later saam met die politiek ten gronde gegaan het (Power, 

1970 : 247). 

Die slagkreet van die Romeinse onderwys was "Opvoeding tot 

bruikbaarheid!" Daarom was die aankweek van praktiese 

bekwaamheid met die oog op volbringing van die pligte en 

verantwoordelikhede van die staatsburger, voorop gestel 

(Verster, Theron & Van Zyl, 1982 : 5). Vir die Romein was 

staatsburgerskap die lewensdoel (Van Zyl, 1975 : 53). Die 

Romeine het die Griekse onderwysinstellinge tot 'n vaste 

stelsel uitgebou sodat byna die hele bevolking geletterd was. 

(Pistorius, 1975 : 63). Volgens Coetzee (1977 : 58) het die 

Romein nie sy onderwys uitgebrei tot alle inwoners van die 

staat nie: hy het 'n skerp onderskeid getref tussen Romeinse 

burgers en andere. Dit was alleen die Romeinse burger wat 'n 

min of meer volledige onderwys ontvang het (Coetzee, 1977 

58; Marrou, 1956 : 297). 

Die Romeine het die onderwys 'n groot rol laat speel in die 

vestiging en handhawing van Rome se oormag oor die volke 

binne sy magsfeer. Soos in die geval van Alexander die Grote, 

het dit ook in die laaste dae van die Republiek die bewuste 

politiek geword om die Romeinse kultuur by die onderwerpte 
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volkere ingang te laat vind (Stone, 1984 : 111). Soos wat 

Rome ander lande verower het, het hulle die kinders van die 

beste families weggevoer en hulle in die Roomse skole laat 

opvoed (Marrou, 1956 : 295). 

Soos die Romeinse Ryk stadigaan verval het, het 

staatsubsidies 'n al hoe belangriker rol gespeel in die 

voorsiening van die onderwys, omdat die individu toenemend sy 

onderwysplig versuim het. Formele onderwys sou waarskynlik 

saam met die Ryk in 476 n.C. tot 'n einde gekom het as dit 

nie vir die Rooms-Katolieke Kerk was nie (De Jager, et al., 

1983 : A78). 

Dit was egter die opvattinge van Cicero, die staatsman, en 

Quintilianus, die onderwyser, wat die Romeinse 

onderwysstelsel die beste uitgebeeld het (Castle, 1969 

133). Die toestande soos wat dit in die Romeinse skole 

bestaan het, kan die beste waargeneem word uit die werke van 

die twee persone. 

2.3.4 Die verpolitisering van die onderwys volgens Cicero en 

Quintilianus. 

2.3.4.1 Die verband tussen onderwys en politiek volgens 

Cicero (106- 43 v.C.). 

Marcus Tullius Cicero het 'n grater invloed uitgeoefen op die 

Romeinse onderwys as enige ander persoon van sy tyd en het 

vera! 'n bydrae gelewer tot die onderwys en politiek (Power, 
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1970 : 171). Die doel van onderwys volgens Cicero was om 'n 

goeie redenaar op te lei, iemand wat kan dink, praat en op 'n 

lofwaardige wyse kan optree (Power, 1970 : 174). 

Volgens Cicero het die onderwys van die kind by die huis 

begin en was die ouerlike voorbeeld die fondasie van 

karakter. Cicero het probeer om die beste van die Griekse 

kultuur te verenig met die Roomse deugsaamheid (Castle, 1969 

: 134). 

2.3.4.2 Die verband tussen onderwys en politiek volgens 

Quintilianus (35- 100 n.C.) 

Quintilianus was in sy tyd een van die belangrikste teoretici 

oor die onderwys. Hy het openbare onderwys bo private 

onderwys verkies en daarmee het hy bedoel dat onderwys in die 

openbaar moet geskied en dat dit nie noodwendig deur die 

staat gefinansier hoef te word nie (De Jager, et al., 1983 

77; Castle, 1969 : 139; Ulich, 1979 : 108). Quintilianus se 

teorie aangaande onderwys het die Latynse skole vir eeue 

beinvloed (Power, 1970 : 179). Net soos Cicero was die doel 

van die onderwys ook vir Quintilianus om 'n goeie redenaar te 

lewer (Power, 1970 : 183). Dit was belangrik dat 'n goeie 

redenaar kennis sou dra van die wette, gewoontes en die 

godsdiens van die staat waarin hy hom bevind het sodat hy 

bevoeg kon wees om aan andere raad te kon gee (Ulich, 1979 

123). Die onderwys moes dus spesifiek aangewend word om tot 

voordeel van die staat te wees. 
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2.4 Staatsbetrokkenheid by die Joodse onderwys (586 v.C -

69 n.C.). 

2.4.1 Inleiding. 

Israel het 'n baie belangrike rol gespeel in die 

beskawingsgeskiedenis van die wereld, deurdat dit die 

ontstaansgrond was van die drie groat wereldgodsdienste: 

Judaisme, die Christendom en Mohammedanisme. Vir die vorming 

van die Westerse beskawing was veral die Christendom van die 

grootste betekenis (Pistorius, 1977 : 70; Van Zyl, 1975 : 

55). 

2.4.2 Die doel van die onderwys. 

In die vroee Joodse samelewing was daar eintlik geen skole 

nie, met die uitsondering van die profeteskole waarin die 

geestelike leiers onderrig was. Met die terugkeer uit die 

Babiloniese gevangenisskap, in 586 v.C., het daar 'n keerpunt 

gekom in die Joodse godsdiens en dus oak in die onderwys. Die 

ballingskap was vertolk as God se straf op die volk se 

ontrou. Om die herhaling van s6 'n ramp te voorkom, moes die 

Wet voortaan stip en in die fynste besonderhede nagekom word. 

Die Tara was die kern van die Joodse onderwys. Daarom was die 

deeglike onderrig in die Wet nodig en om dit te kon bereik, 

ontstaan skole vir elementere onderwys. Skole het ontstaan 

omdat die gesin nie meer bekwaam was om die Wet te onderrig 

nie (Pistorius, 1975 : 72; Castle, 1969 : 165). Die onderwys 

was dus oorwegend godsdienstig van aard (Barclay, 1961 : 13). 
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Die aanvangsonderrig was 'n voorbereiding om die Wet van God 

te leer, terwyl die lees en studie van die Wet die inhoud van 

die gevorderde onderrig uitgemaak het (Kruger (red.], 1986 

:26). Die doel van die hele opvoeding was om die jeug op te 

voed tot en voor te berei vir hul groat lewensroeping en

bestemming (Coetzee, 1977 : 20). 

2.4.3 Staatsbetrokkenheid in die onderwys• 

Israel was lank 'n teokrasie, dit wil se 'n nasie wat deur 

God self regeer is. Priesters en profete was sy mondstukke 

(Pistorius, 1975 : 72, Coetzee, 1977 : 17). In die tyd van 

Israel was die profeet dikwels oak die politieke leier. Die 

hoofdoel van al hierdie profete se politieke optredes was die 

·oortuiging dat God gedien moet word (Castle, 1969 : 156). Die 

Joodse godsdiens het 'n sterk nasionale inslag. Die Jood is 

lid van 'n uitverkore volk en as lid van 'n heilige verbond 

kan hy nie na willekeur optree nie. Dit is dan oak die kern 

van die profete se inslag (Pistorius, 1975 : 74). 

Die jeug moes opgevoed word in die besef van 'n eie nasionale 

uitsonderlikheid: daar is nie nag so 'n volk as die volk van 

God nie, en om aan daardie volk te behoort is 'n unieke 

voorreg. Dit is moeilik om vas te stel wat die oorheersende 

vorm van die opvoeding was: die godsdienstige of die 

burgerlike vorming. Die twee was prakties meestal een: die 

godsdiens van die Israeliet was feitelik sinoniem met die 

vaderlandsliefde (Coetzee, 1977 : 20). 
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3. DIE INVLOED VAN POLITIEK OP DIE ONDERWYS VAN NEDERLAND, 

FRANKRYK EN ENGELAND 

3.1 Inleiding. 

Na die verval van die Romeinse Ryk in 476 n.C. het die Rooms 

-Katolieke Kerk die rol van die staat in die onderwys begin 

oorneem. Na die dood van keiser Karel die Grote (742 - 814), 

wat grootse pogings aangewend het om die gewone volk deur 

middel van onderwys op te hef, het in Wes-Europa 'n tyd van 

anargie en chaos aangebreek. Die eenheid van die Ryk het 

verval en in drie afsonderlike nasies opgebreek naamlik 

Franse, Duitsers en Italianers (Pistorius, 1975 85). 

Die ontstaan van lande soos Engeland, Frankryk en selfs 

Nederland as nasionale begrippe was op politieke gebied die 

belangrikste karaktertrek van die Vroeg-Moderne tydperk. Die 

groei van 'n gevoel van nasionale samehorigheid en die 

afgrensing van die verskillende volkere in geslote nasionale 

eenhede met hulle eie nasionale taal, kultuur en politieke 

instellings was 'n langsame proses. Hierdie besondere 

ontwikkeling was egter in die Vroeg-Moderne tyd, en selfs in 

die Laat-Middeleeue waarneembaar (Swart & Zietsman, 1974 : 

146). 

Die hoofdoel van die onderwys gedurende die Middeleeue (476 -

1450) was die voorbereiding van die mens hier op aarde vir sy 

bestemming in die hiernamaals. Huis, skool, kerk en staat 

het dit as vanselfsprekend aangeneem (Coetzee, 1977 : 110). 
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Teen ongeveer die twaalfde eeu het die feodale stelsel begin 

verbrokkel. Ekonomiese aktiwiteite en grater welvaart het tot 

die ontstaan van stedelike handelsentra en universiteite 

aanleiding gegee. 'n Nuwe nasionale gees en vaderlandsliefde 

het in die veertiende eeu al hoe duideliker na vore gekom 

(Coetzee, 1977 : 143). Geleidelik het die gesag van die kerk 

verminder (Van Zyl, 1975 : 60). 

Die sestiende eeu is in die besonder bekend as die tydperk 

van Kerkhervorming. Dit is die periode van die ontstaan van 

die Protestantse Kerke en die Teenvorming binne die Rooms -

Katolieke Kerk (De Klerk, 1977 : 99; Van Zyl, 1975 : 61). 

Die Protestantse Hervorming het nie oor die hele Europa 

geseevier nie. Dit het hoofsaaklik tot die Germaanse volkere 

beperk gebly (Coetzee, 1977 : 186). Die Protestantse 

Hervorming het 'n groat invloed op onderwysontwikkeling gehad 

deurdat die verskeie denominasies hulle eie skole ontwikkel 

het. Die Hervorming het ook politieke gevolge gehad deurdat 

nasionalisme toenemend ontwikkel het. Nasionale verskille en 

moedertaal het die eis van een universele gesag oorskadu 

(Gutek, 1972 : 117). 

Die opkoms van nasionale state het 'n verandering in die 

feodale patroon en daarmee wrywing met die kerk gebring (De 

Klerk, 1977 : 104). Tydens die Hervorming het daar 'n 

veranderende opvatting ontstaan oor die verhouding tussen 
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staat, kerk en skool. Met die koms van die Protestantse 

rigtings word daar vir die eerste keer in die geskiedenis van 

Christelike Wes-Europa 'n prinsipiele verband gele tussen die 

staat en die opvoeding van die jeug. Die Protestante het die 

mag van die kerk grotendeels met die hulp van die landvorste 

gebreek. Met behulp van die staatsowerhede is daar toe 'n 

stelsel van gereformeerde staatskole in die Calvinistiese 

lande ontwikkel (Coetzee, 1977 : 268). 

Konings het hul koninkryke begin uitbrei en stadig maar seker 

het sterk state na vore gekom. Geleidelik het die onderdane 

ook hul lojaliteit vanaf die kerk verskuif na lojaliteit aan 

die koning. Hierdie ontwikkelings het gelei tot die ontstaan 

van die Europese state (Perry et al., 1989 : 204). 

Nederland, Frankryk en Engeland word in die algemeen beskou 

as die stamlande van waaruit die Blanke bevolking van Suid

Afrika ontwikkel het. Die verband tussen politiek en onderwys 

gaan in hierdie lande ondersoek word om die verband tussen 

onderwys en politiek in Suid-Afrika te verstaan. 

3.2 Onderwys en politiek in Nederland. 

3.2.1 Die ontwikkeling van onderwys. 

In die sewentiende en agtiende eeue is die Nederlandse 

onderwys vanuit owerheidswee georganiseer, gereel deur 

provinsiale en gemeentelike reglemente onder kerklike toesig. 

Die skole was gereformeerde staatskole. Die skole is opgerig 
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en in stand gehou deur die owerheid, maar onder toesig van 

die kerk wat moes sorg dat die skoolonderwys Christelik is en 

bly (Coetzee, 1977 : 284). Die voorsiening van onderwys 

gedurende die sewentiende eeu is ook gekenmerk deur 'n 

godsdiensstryd en die kwessie van sentralisasie en 

desentralisasie. Die Hervormers het die onderwys as deel van 

die doopbelofte beskou. Daar was egter verskillende groepe 

mense met verskeie menings, met die gevolg dat die verklaarde 

wette aangaande die onderwys selde afgedwing is en gevolglik 

is daar ook groat verdraagsaamheid aan die dag gele. Onderwys 

is op Calvinisme gebaseer en die primere doel van onderwys 

was om Christene op te voed (Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 

88). 

Die tydperk van die Franse Rewolusie het ook hier ingrypende 

veranderinge meegebring. Die rewolusionere beginsel het 

bepaal dat die kerk en die godsdiens uit die skoal geweer 

moes word, dat die openbare skoal dus heeltemal verwereldlik 

moes word, d.w.s. wat sy inhoud en gees, sy beheer en toesig 

betref. Die skoal moes 'n neutrale staatskool word (Coetzee, 

1977 : 284). Hierdie standpunt was in stryd met die 

Calvinistiese beleid aangaande die onderwys. Weens die 

humanistiese idees en politieke veranderinge word die 

negentiende eeu gekenmerk deur staatsbetrokkenheid in die 

onderwys en die weerstand van Calviniste en Katolieke teen 

die neutrale staatsonderwys (Dekker & Van Schalkwyk, 1990 

89). 
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Die godsdiens-neutraliteit van die staat in die onderwys het 

Protestantse en Katolieke ouers verontrus en het aanleiding 

gegee tot konflik. Die probleem is opgelos deur spesifieke 

skole te stig en vanaf 1848 is eie onderwys deur die grondwet 

beskerm. Aanvanklik het die staat nie die godsdiens-skole 

gefinansier nie, maar vanaf 1920 het die religieuse skole 

dieselfde finansiering ontvang as die staatskole (Dekker & 

Van Schalkwyk, 1990 : 89; Vas & Brits, 1990 : 165). 

3.2.2 Onderwysbeheer. 

Nederland het 'n openbare onderwysstelsel gehad wat deur die 

staat ondersteun en instand gehou is. Daar is egter oak ander 

instansies, soos byvoorbeeld kerke, in die onderwys

voorsiening betrokke. Indien hierdie organisasies aan die 

standaarde wat die staat aan die onderwys stel voldoen, het 

hulle subsidies van die staat ontvang (Cohen, 1982 : 273). 

Die Nederlandse stelsel van gelyke onderwys vir staat- en 

privaatskole, was uniek. Dit laat elke deel van die bevolking 

toe om op sy eie manier uitdrukking te gee aan die waardes en 

norme van die gemeenskap. Dit gee egter daartoe aanleiding 

dat die bevolking gekompartementiseer word en 'n groat aantal 

kleiner skole ontstaan (Vas & Brits, 1990 : 166). 

In Nederland word 'n balans gehandhaaf tussen ideologiese 

verskillende groepe se regte in die onderwys en die staat se 
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plig om onderwys van 'n goeie standaard te verskaf. Skole 

word op 'n gedesentraliseerde basis gestig, maar word 

sentraal beheer (Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 142). 

3.3 Onderwys en politiek in Frankryk. 

3.3.1 Die ontwikkeling van onderwys. 

Die Franse politieke denkers van die agtiende eeu, veral 

Rousseau, La Chatolais, Rolland, Turgot en Diderot, bet die 

idee na vore gebring dat skole essensieel burgerlike sake en 

belange was, waarvan die taak en funksie die bevordering van 

die maatskaplike en burgerlike welsyn was, eerder as die 

godsdienstige en kerklike (Coetzee, 1977 : 269). Die idee 

het ontstaan as gevolg van 'n algemene ontevredenheid oor die 

aard en invloed van die Jesuitiese skole. Die skole het 'n 

uiters formele, outydse, lee onderwys bly gee, en die orde 

self het tot 'n sterk politieke organisasie ontwikkel en 

staatsoorheersing nagestreef (Coetzee, 1977 : 269). In 1763 

publiseer La Chatolais die Essai d'education nationale waarin 

die problema aangaande die onderwys van 'n volk bespreek 

word. Hierdie dokument het later 'n groot rol gespeel in die 

vorming van die Franse denke aangaande die rol van die staat 

in die onderwys (Cubberly, 1920 : 410). Volgens La Chatolais 

het die staat die volste reg om onderwys aan sy burgers te 

verskaf aangesien die onderwys aan die staat behoort en deur 

lede van die staat onderrig behoort te word (Cubberley, 1920 

: 410). 
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In 1792 word al die godsdienstige instellings ontbind, 

insluitende die skole wat deur die kerk beheer was, en neem 

die staat die beheer van al die onderwys oor (Gutek, 1987 : 

304). Die aanval op die ou skole wat hoofsaaklik in beheer 

van die kerk was, het begin met die verslag van Talleyrand in 

1791 wat geeis het dat alle akademiese aktiwiteite gestaak 

moes word en dat dit deur 'n nuwe nasionale stelsel van 

onderwys vervang moes word. Volgens hierdie plan moes daar 'n 

groot aantal militere skole gestig word waarvolgens seuns van 

'n vroee ouderdom onderrig sou word (Cubberley, 1920 : 415). 

Hierdie skole was soos militere instansies beheer en die doel 

van die skole was om offisiere vir die weermag op te lei, 

asook om administrateurs op te lei om die verowerde gebiede 

te administreer. Hier sou die leerlinge geleer word om lojaal 

aan die Keiser te wees en respek vir die Katolieke kerk te he 

(Halls, 1976 : 5: Barnard, 1985 : 121). Die Rewolusionere 

Konstitusie van 1791 het bepaal dat onderwys openbaar en 

gratis moet wees (Halls, 1976 4). Condorcet het geglo dat 

gelykheid in die onderwys tot gelykheid in die industrie sal 

lei en sodoende tot welvaart (Halls, 1976 : 3). 

Gelykheid was egter nie die enigste doel van die onderwys 

tydens die Rewolusie nie, want die onderwys is ook gebruik om 

nasionalisme te bevorder en om dit te kon doen, was die 

onderrig van Frans as taal, beklemtoon (Halls, 1976 : 4). 

Napoleon Bonaparte het nie belanggestel om onderwysgelykheid 

te bewerkstellig nie, maar het wel die nasionale gevoel 
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probeer inprent. In 1802 stig Napoleon 'n nuwe akademiese 

skool. Hierdie skool was totaal afhanklik van die staat 

(Halls, 1976 : 4). Teen 1806 was aldie onderwys in Frankryk 

direk onder die keiser se beheer (Gutek, 1987 : 304). Teen 

die tyd dat Napoleon Bonaparte aan bewind gekom het, was die 

onderwys doktrines van La Chalotais al redelik aanvaar en toe 

Napoleon in 1806 en 1808 dekrete uitvaardig waarvolgens die 

onderwys onder staatsbeheer kom, was daar min weerstand 

(Power, 1970 : 522). Napoleon het Frankryk ook in streke 

verdeel en elke streek was aan die sentrale regering 

verantwoordelik, wat die streek se onderwyssake betref het 

(Halls, 1976 : 5). Die Napoleontiese stelsel word tot vandag 

toe nog in Frankryk gebruik (Vos & Brits, 1990 : 119). 

Die Franse tradisie van sentrale beheer in die onderwys 

dateer vanaf die tydperk toe Frankryk deel gevorm het van die 

Romeinse Ryk. Voor die Franse Rewolusie (1789 - 1795) het 

konings en kardinale alle staatkundige en kerklike 

aangeleenthede outoriter beheer (Barnard, 1985 : 121 ; Vos & 

Brits, 1990 : 119). In die praktyk het twee parallelle 

onderwysstelsels ontwikkel, naamlik die staatstelsel en die 

van die Rooms-Katolieke Kerk. Na die Rewolusie is die 

kerklike invloed verbreek en die beginsel van gelyke 

onderwysgeriewe vir almal in die gesentraliseerde 

Napoleontiese onderwysstelsel ingebou (Barnard, 1985 121). 
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3.3.2 Onderwysbeheer. 

n Uitstaande kenmerk van die Franse onderwysstelsel was en 

is die sentralisering daarvan. Onderwysaangeleenthede, soos 

kurrikulums, leerplanne en onderrigmetodes word, tot in die 

fynste detail beheer. Die burokratiese nasionale 

onderwysstelsel poog egter nie om die individu te 

indoktrineer en te onderwerp aan die wil van die staat nie, 

maar poog eerder om 'n nasionale solidariteit en eenheid 

onder sy burgers te bewerkstellig. Die onderwysstelsel is nie 

ondergeskik aan 'n spesifieke politieke ideaal nie. Dit poog 

slegs om patriotisme en nasionalisme ten opsigte van Frankryk 

te bevorder (Vos & Brits, 1990 : 120; Halls, 1976 : 23). Die 

staat finansier die onderwys en probeer om gelyke fasiliteite 

aan almal te verskaf (Vos & Brits, 1990 : 129). 

In Frankryk word die onderwys gebruik om die posisie van die 

staat te bevorder en dit word gesien as 'n wettige 

doelstelling deur die regering. Historiese omstandighede, 

soos dreigende invalle, het aanleiding gegee dat skole meer 

openlik gebruik is om nasionalisme te bevorder. (Halls, 1976 

: 21). 

3.4. Onderwys en politiek in Engeland. 

3.4.1 Die ontwikkeling van onderwys. 

Engeland kan as die oudste nasiestaat van Europa beskou word. 

Sy eilandligging het 'n mate van isolasie van die res van 

Europa en 'n natuurlike geografiese eenheid meegebring wat 



111 

die vorming van staatkundige eenheid bevorder het (De Klerk, 

1977 : 34). Die ontstaan van 'n nasionale onderwysstelsel in 

Engeland was ietwat vertraag (Power, 1970 : 527). Die 

ontwikkeling van nasionale onderwys in Engeland weerspieel 

die tipiese optrede van die Engelsman in alle maatskaplike en 

staatkundige aangeleenthede. Dit was die gevolg van 'n hele 

reeks kompromisse tussen verskillende magte: die kerk, die 

staat, ekonomiese toestande en private onderneming. Dwarsdeur 

die negentiende eeu is pogings aangewend om die verskillende 

strydende magte tot 'n nasionale stelsel van onderwys oor te 

haal, maar tot byna aan die einde was die diep gewortelde 

oortuiging nog daar dat die onderwys en opvoeding nie 

staatsaak is nie, maar wel taak van die kerk en huis 

(Coetzee, 1977 : 275). Die gebrek aan deelname deur die staat 

was dus verantwoordelik vir die vertraging van die nasionale 

stelsel van onderwys (Potgieter & Swanepoel, 1968 : 42; 

Power, 1970 : 527). 

Die Anglikaanse Kerk het tot in die agtiende eeu die 

alleenbeheer oor die onderwys uitgeoefen. Die Fabriekswet van 

1802, wat kinderarbeid beperk en voorsiening maak vir die 

opleiding van kinders, het aanleiding gegee tot die 

ontwikkeling van 'n nasionale onderwysstelsel (Coetzee, 1977 

: 276, Power, 1970 : 528). Die industriele revolusie aan die 

begin van die negentiende eeu het die Engelse gemeenskap 

drasties verander. Geskoolde arbeid het noodsaaklik begin 

word en die staat het in 1833 die eerste finansiele bydrae 
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tot die onderwys gelewer. Alhoewel die stelsel gediskrirnineer 

het teen die arrner gerneenskappe, was dit die begin van 

staatsbetrokkenheid in die onderwys (Dekker & Van Schalkwyk, 

1990 : 122; Brubacher, 1966 : 41; Cubberley, 1920 : 509, 

Evans, 1985 : 29). 

Gedurende die tydperk tussen 1902 tot 1944 het die klern 

verskuif van individuele onderwys na 'n kollektiewe 

benadering en het die staat 'n toenernende rol begin speel in 

onderwysvoorsiening (Evans, 1985 : 82). Hierdie proses om 'n 

nasionale onderwysstelsel te ontwikkel is dikwels ook deur 

politieke faktore belernrner en vertraag (Evans, 1985 : 83). 

Barnard (1985 : 107) identifiseer die volgende redes waarorn 

Engeland so lank na Frankryk, Duitsland en ander Wes-Europese 

lande 'n nasionale onderwysstelsel gekry het: 

i) Onderwysontwikkeling is vir baie jare gestrern deur die 

tradisionele opvatting dat die owerheid horn slegs met 

suiwer staatkundige aangeleenthede rnoes bernoei. 

ii) Die onderwys is beskou as 'n sosiale en kerklike 

aangeleentheid. 

iii) Die tradisionele verdeling van die Engelse sarnelewing in 

sosiale klasse het ook die onderwysontwikkeling belernrner 

deurdat doelrnatige onderwysgeriewe en -geleenthede vir 

baie jare die uitsluitlike prerogatief van die elite was. 

iv) Die opkorns van die volkskole, waar die kinders van 

arbeiders ook skoolonderwys geniet het, is daadwerklik 
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deur die aristokrasie teengewerk. 

v) Die Rooms-Katolieke Kerk het ook tot en met die 

Kerkhervorming die formele skoolonderwys voorsien en 

beheer. 

vi) Die sukses van die privaatskole in die 19de eeu het ook 

die hoop laat opvlam dat sulke onderwyspogings sonder 

staatsinmenging in die bestaande behoeftes sou kon 

voorsien (Barnard, 1985 : 108; Vos & Brits, 1990 : 139; 

Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 123). 

3.4.2 Onderwysbeheer. 

Anders as Duitsland en Frankryk, waar onderwys deur die 

sentrale regering beheer was, was die onderwys in Engeland 

tydens die negentiende eeu die produk van godsdienstige 

organisasies. Volgens die Anglikaanse tradisie was onderwys 

'n privaat saak en was dit aan die ouers oorgelaat (Gutek, 

1987 : 289). 

Alhoewel die Parlementswet van 1833 'n aanduiding gegee het 

dat daar 'n nasionale belangstelling in die onderwys was, was 

daar eers teen die negentiende eeu pogings aangewend om die 

onderwys te probeer beheer. Tussen 1850 en 1870 was daar 

verskeie Kommissies aangestel om die onderwys te ondersoek en 

verskeie aanbevelings was deur wetgewing gelmplementeer 

(Gutek, 1987 : 289). 

Openbare onderwys, gegrond op die beginsel van 'n vennootskap 
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tussen die sentrale regering en die plaaslike beheerliggame, 

het in Engeland en Wallis begin met die Foster-onderwyswet 

van 1870. Volgens die wet is "raadskole", dit wil se skole 

onder sorg van 'n raad gekies deur die bevolking van 'n 

bepaalde omgewing (Coetzee, 1977 : 276). Plaaslike skoolrade 

is ingestel en die onderwys is gefinansier uit plaaslike 

sowel as nasionale belastings (Barnard, 1985 : 106; Dekker & 

Van Schalkwyk, 1990 : 122; Evans, 1985 : 37). Die verdeling 

van die land in skooldistrikte, met plaaslike verkose 

raadslede was gedoen om die vrese te besweer dat die staat in 

die onderwys wil inmeng en dit wil beheer (Gutek, 1987 

291). Die doel van die 1870-wet was om goeie skole oor die 

hele land te stig sodat alle ouers elementere onderwys vir 

hulle kinders kon verkry (Evans, 1985 : 40). Selfs teen 1900 

het Engeland nie 'n nasionale onderwysstelsel gehad nie. 

Enige poging deur die staat om in te gryp is suksesvol 

weerstaan deur diegene wat openbare onderwys teengestaan het 

( Evans , 19 8 5 : 6 6 ) . 

Die betrokkenheid van die staat in die onderwys van Engeland 

kan in vier tydperke verdeel word. Die eerste tydperk vanaf 

1833-70, is die tydperk van staatsbystand deurdat die staat 

finansiele hulp verskaf het aan die vrywillige elementere 

skole. Die tweede tydperk (1870- 1900) is die tydperk van 

staatkundige ingryping. Die staat het ingegryp en probeer om 

onderwys te verskaf aan die hele nasie. Die derde tydperk 

(1900-44) is die tyd van staatstoesighouding en het die staat 
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probeer om uniforme onderwys van 'n redelike standaard aan 

almal te verskaf. Die vierde tydperk na 1944, is 'n tyd van 

staatsbeheer deurdat die beheer van die onderwys 

gesentraliseer was onder die sentrale regering (Evans, 1985 

196-7). 

In die Britse onderwysstelsel is die verantwoordelikheid ten 

opsigte van die onderwys verdeel tussen die sentrale 

regering, die plaaslike onderwysowerhede en die 

onderwysprofessie (Vos & Brits, 1990 : 141). Daar word ook 

groot klem gele op individuele regte en plaaslike beheer. 

(Vos & Brits, 1990 : 143). 

Die tradisionele stamlande het 'n besliste invloed uitgeoefen 

op die onderwyspolitiek in Suid-Afrika. Hierdie invloed was 

veral sigbaar in die Blanke onderwys. Die Swart mense was 

egter nie tevrede met die onderwys soos wat dit deur die 

Blankes aan hulle verkaf is nie. Bevrydingsgroepe soos die 

ANC en die PAC was sterk beYnvloed deur die kommunisme en 

sosialisme. Hierdie ideologie het in die Swart onderwys tot 

uitdrukking gekom. Daarom is dit nodig om die invloed daarvan 

op die Suid-Afrikaanse onderwys te bestudeer. 

4 DIE POLITIEKE INVLOED VAN SOSIALISME OP DIE SUID-AFRIKAANSE 

ONDERWYS. 

4.1 Inleiding. 

Vanaf die studente onluste van 1976 het 'n siening in die 



116 

Suid-Afrikaanse onderwys ontstaan wat 'n besliste 

sosialistiese karakter het. Belangrike weerstands

organisasies, wat 'n fundamentele verandering voorgestaan 

het, het almal 'n sosialistiese Suid-Afrika in gedagte gehad 

(Ashley, 1989 : 43). Die ontstaan van Sosialisme in Europa is 

veroorsaak deur ongelykhede wat ontstaan het as gevolg van 

die industriele rewolusie en die groei van kapitalisme. Baie 

denkers het bygedra tot die sosialistiese teorie, maar Karl 

Marx word as die belangrikste beskou. Suid-Afrika word gesien 

as 'n kapitalistiese staat met die onvermydelike ongelykhede 

wat kenmerkend is van so 'n gemeenskap. In Suid-Afrika word 

hierdie ongelykhede tussen ryk en arm verder vergroot 

deurdat dit saamval met die rasse verskil tussen Blank en 

Swart (Ashley, 1989 : 43). 

Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die ANC het groat 

prioriteit aan die verpolitisering van die onderwys in Suid

Afrika gegee (Malan, 1986 : 4). Die Marxistiese invloed is 

duidelik te sien in die bevrydingsorganisasies soos die ANC, 

die PAC en die UDF (Ashley, 1989 : 45). Hierdie organisasies 

het 'n leidende rol in die Suid-Afrikaanse onderwys

geskiedenis gespeel en dit is logies dat hul denke die 

onderwys sal beinvloed. 

4.2 Onderwys en politiek volgens Karl Marx (1818- 1883). 

Kommunisme, as een van die groat rewolusionere kragte van die 

twintigste eeu, het in die negentiende eeu as 'n ideologiese, 
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filosofiese en politieke beweging ontstaan. Karl Marx, die 

vader van kommunisme, het daaraan geglo dat sosiale 

verandering deur klassestryd en 'n geweldadige rewolusie 

bewerkstellig kan word (Gutek, 1972 : 242). Een derde van die 

wereld word deur regerings regeer wat kommunisme aanvaar, die 

helfte word regeer deur 'n stelsel wat sosialisties is, maar 

dit is veral in Afrika waar kommunisme en marxisme die 

die meeste veld gewen het (Leatt, Kneifel & NUrnberger, 1986 

: 193). 

Volgens Marx is die produksie en die handel met produkte die 

basis van die sosiale orde. As sodanig bepaal ekonomiese 

faktore die oorsprong van sosiale klasse, gee dit aanleiding 

tot klasverskille en gee dit verder ook aanleiding tot 

klaskonflikte. Die beheer van hierdie produksiepotensiaal is 

die sleutel tot mag in Marx se ekonomiesgebaseerde 

gemeenskap. Op hierdie ekonomiese fondament word dan die 

opvoedkundige, politieke en godsdienstige infrastruktuur 

gebou (Gutek, 1972 : 245; Leatt, Kneifel & NUrnberger, 1986 

206). In elke gemeenskap is daar twee groepe, die wat 

onderdruk en diegene wat onderdruk word. Volgens die 

revolusionere proses is die kapitalisme en die proletariaat 

die enigste noemenswaardige klasse (Gutek, 1972 : 246-247). 

Die kapitalistiese klas ontstaan wanneer individue 

werkswinkels oprig waarbinne werkers vir 'n basiese salaris 

werk. Hierdie werkers besit niks, behalwe hul arbeid nie en 

hulle moet hulle arbeid verkoop om aan die lewe te bly 
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(Leatt, Kneifel & NUrnberger, 1986 : 207). Die een klas is 

die rnense wat produseer naarnlik die werkersklas en die 

teenstelling is die rnense wat die produksie beheer, naarnlik 

die kapitaliste (Landman & Kilian, 1973 : 51). 

Volgens Marx was die rnoderne nasionale staat die politieke 

instansie wat die belange van die kapitalisrne dien ten koste 

van die proletariaat. Die skool en die kerk was dan ook 

instansies wat gebruik is om hierdie onderdrukking te 

bewerkstellig. Massa-onderwys is gebruik om die werkersklas 

se kinders te indoktrineer sodat hul patrioties en getrou 

rnoes wees aan die nasie. Die kind is leer lees sodat hy 

ontvanklik ken wees vir die kapitalisties beheerde pers wat 

patriotisrne bevorder het (Gutek, 1972 : 249). 

Volgens die Marxistiese benadering meet die skool, die kerk 

en die huisgesin vernietig word orndat hierdie instellings 

juis gebruik word om 'n outoritere sarnelewing, waarin daar 

voortdurende stryd tussen verdrukkers en verdruktes is, in 

stand te hou (Greisel, Louw & Swart, 1986 : 203). Daar meet 

gestreef word na die bevryding van alle rnense op alle vlakke. 

Alle vorrns van ongelykheid meet vernietig word. Alle 

politieke, ekonorniese, sosiale en kerklike grense meet 

verval. Enige vorrn van gesag takel die mens se waardigheid af 

en daarorn meet die mens s6 krities ingestel wees dat hy die 

grootste mate van geweld kan gebruik om tot 

selfverwesenliking te kern (Griesel, Louw & Swart, 1986 
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204). 

Volgens Marx kon verandering slegs plaasvind deur die 

verandering van die ekonomiese basis wat die sosiokulturele 

struktuur ondersteun. Die kapitalistiese staat was 'n 

onderdrukkende instrument en die kapitalistiese skole was die 

agente waardeur die dominerende klas sy eie belange afgedwing 

en bevorder het (Gutek, 1972 : 251; Leatt, Kneifel & 

NUrnberger, 1986 : 209). Onderwys moes radikaal verander word 

aangesien die outoritere samelewing juis die onderwys 

misbruik het om die onregverdige status quo te handhaaf 

(Griese!, Louw & Swart, 1986 : 204). 

Indien verandering as gevolg van 'n proletariate revolusie 

sou plaasvind, sal 'n klaslose gemeenskap ontstaan. Indien 

die proletariaat die staat oorneem, sal dit ook die formele 

onderwysstelsel oorneem. Skole sal gebruik word om 

kapitalisme uit te wis en proletariatiese waardes en kennis 

oor te dra (Gutek, 1972 : 251). Mense wat in verandering 

belangstel, meet die bestaande orde omverwerp en sodoende 

hulself van hul onderdrukkers bevry (Leatt, Kneifel & 

NUrnberger, 1986 : 207; Landman & Kilian, 1973 : 51). 

Enige teken van nasionalisme word deur die kommuniste verfoei 

(Griese!, Louw & Swart, 1983 : 199; Landman & Kilian, 1973 

54). Die vryheidstrewe van die verskillende volkere word 

deur die Kommunisme toegeskryf aan "kapitalistiese 
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sameswerings". Daarom is die kommunis 'n voorstaander van 

Internasionalisme. In die ideale internasionale klaslose 

staat sal daar geen staat nodig wees nie (Landman & Kilian, 

1973 : 55). 

Alhoewel Marx homself nooit spesifiek uitgelaat het oor 

sosialistiese onderwys nie het hy veral 'n invloed uitgeoefen 

op die onderwysstelsel van die Unie van Sosi.alistiese 

Sowjet Republieke (Judge, 1975 : 132). 

4.3 Staatsbetrokkenheid by die onderwys van die Unie van 

Sosialistiese Sowjet Republieke. 

4.3.1 Die ontwikkeling van onderwys. 

Die onderwysgeskiedenis van die USSR kan teruggevoer word na 

die godsdiensskole in Georgia (dit is nou 'n onafhanklike 

staat) gedurende die vierde en vyfde eeue. Gedurende die 

sestiende eeu het 'n aantal skole in die Russiese staat 

ontstaan as gevolg van die pogings van die Russiese Ortodokse 

Kerk (Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 164). 'n Stelsel van 

openbare staatskole het teen die einde van die agtiende eeu 

ontstaan, alhoewel die Russiese Ortodokse Kerk nog steeds 'n 

groot rol in die organisasie van die onderwys gespeel het 

(Judge, 1975 : 128; Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 164). 

Alexander II (1855-1881) was verantwoordelik vir die ontstaan 

van nasionale onderwys in Rusland. Hy het 'n staatstelsel 

ontwikkel wat onderwys vir alle kinders toeganklik gemaak het 

(Power,' 1970.: 531~). 
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Onderwys in die negentiende eeu was beperk tot die 

bevoorregte klasse en die koste van onderwys het baie arm 

kinders verhinder om behoorlike onderwys te ontvang (Dekker & 

Van Schalkwyk, 1990 : 164). In die vroee twintigste eeu was 

daar min skole in die landelike gebiede en in 1908 het die 

regering met 'n daadwerklike paging begin om die onderwys te 

verbeter. 'n Groot aantal skole is gebou en teen 1914 is 

omtrent vyftig persent van die kinders deur die kerk en die 

staat in skole geakkommodeer (Dekker & Van Schalkwyk, 1990 : 

165). 

Met die uitbreek van die Eerste Wereld oorlog is die Tsaar om 

die lewe gebring en is die Russiese regering deur Lenin 

oorgeneem. Die voormalige regering van die Tsaar is vervang 

met die Unie van die Sosialistiese Sowjetrepublieke, onder 

beheer van die Kommunistiese Party. Hierdie verandering het 

radikale gevolge vir die onderwys ingehou. Die staat het 

beheer van die onderwys oorgeneem en die kerk en p~ivate 

instansies het alle beheer oor die onderwys verloor sodat 

geen ander organisasie behalwe die staat (die Kommunistiese 

Party), enige invloed op die onderwys kon he nie (Dekker & 

Van Schalkwyk, 1990 : 165). 

Na die Russiese revolusie van 1917 het Lenin en sy Party 

alles in die stryd gewerp ter wille daarvan om hulle groat 

ideaal te bereik, naamlik om die Russiese Ryk op te bou sodat 
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dit aan die voorpunt kon staan in die stryd om 

wereldkommunisme. Een van hulle grootste probleme was die 

ongeletterdheid en kulturele agterlikheid van die Russiese 

volk. 'n Radikale verandering was nodig om alle spore van 

kapitalisme uit te wis en 'n Marxistiese ingesteldheid moes 

gekweek word. Daarom is daar veral van die skole en ander 

instansies gebruik gemaak om die mense te leer lees sodat die 

Marxistiese ideologie in Rusland gevestig kon word (De Vries, 

Basson & Steyn, 1986 : 44). 

In die Sowjet Unie was die onderwys allesomvattend en het 

alle skoolaktiwiteite, die gesin en ander kurrikulum 

aktiwiteite ingesluit. Dit was alles geskoei op die 

Marxistiese en Leninistiese denkwyses. Die hoofdoel van die 

onderwys was om 'n spesifieke soort mens met 'n spesifieke 

moraliteit te produseer, naamlik 'n kommunistiese moraliteit 

(Judge, 1975 : 132). 

Die onderwysbeleid van die USSR het sy oorsprong gehad in die 

Praesidium van die Sentrale Komitee van die Kommunistiese 

Party. Alhoewel die skyn van 'n gedesentraliseerde stelsel 

gegee is, is daar nogtans verseker dat die beleid van die 

Kommunistiese Party in die praktyk doeltreffend in alle skole 

toegepas is (Barnard, 1985 : 151). Daarom is die 

opvoedingsdoelstellings polities, materialisties, ateisties 

en tegnologies ingeklee en gerig op 'n utopiese kommunistiese 

gemeenskap. Onderwys tot diens aan die gemeenskap is onderwys 
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tot diens aan die staat (Griese!, Louw & Swart, 1986 202). 

4.3.2 Onderwysbeheer. 

Vanaf 1917 was die Kommunistiese Party die fokuspunt van lewe 

in die Sowjetrepublieke. In geen ander land ter wereld het 'n 

politieke party soveel mag oor mense gehad as in die USSR nie 

(Rudman, 1967 : 3-4). Die Party het alles op politieke, 

ekonomiese, onderwys en ideologiese gebiede beheer (Rudman, 

1967: 4). 

Alhoewel die Sowjetunie 'n konstitusie gehad het en die 

indruk geskep het dat die staat gesag het, het die werklike 

gesag in 'n politieke party, naamlik die Kommunistiese Party 

gele (Rudman, 1967 : 24). Tot dertig persent van alle 

onderwysers het aan die Kommunistiese Party behoort en ongeag 

die vakke wat hulle onderrig het, was die primere doel van 

hulle onderwys om die Kommunistiese denkwyses aan die jeug 

oor te dra (Judge, 1975 : 134). 

Die Kommuniste het 'n aktiewe rol in die skoolorganisasies 

gespeel. Hulle het groot moeite gedoen om te sorg dat al die 

aktiwiteite van die skool bygedra het tot die vorming van 

goeie Sowjetburgers (Marshaev, 1972 28). Daar is geen 

bevraagtekening of afwyking van die amptelike voorgehoue 

ideologies-gekleurde wetenskaplike standpunt geduld nie. 

Sodra so iets voorgekom het~ is dit genadeloos binne hierdie 

outokratiese opset onderdruk (Truter, 1981 : 14). Skool-
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kinders is geleer dat 'n mens slegs deur te werk gelukkig kan 

wees. Deur te gewerk het, het hy sy liefde vir sy land 

gedemonstreer en het hy 'n bydrae gelewer tot die uitbou van 

die Kommunistiese utopia (Zajda, 1979 : 289). 

Die onderwysbeheer van die USSR was gesentraliseerd. Die 

beheerliggame op republiek, provinsiale, distrik en plaaslike 

vlak het slegs beperkte magte gehad aangaande onderwyssake. 

'n Party orgaan het bestaan wat moes toesien dat daar 

eenvormigheid bestaan het en die staatsbeleid uitgevoer is 

(Vos & Brits, 1990 : 134). Die beheer van onderwys in die 

Sowjetunie het 'n integrale deel gevorm van die nasionale 

beplanning. Onderwys is gebruik vir die bevordering van 

nasionale doelwitte (Rudman, 1967 : 49). Die algemene doel 

van die onderwys was dat dit die staat moes dien (Judge, 1975 

: 127). Die oortuigende en aanhoudende aandringing dat die 

Marxistiese en Leninistiese ideologie op al die vlakke van 

die onderwys toegepas moes word, is 'n duidelike bewys van 

die staat en party se beheer ocr die onderwys. Daar is geen 

twyfel nie dat die onderwys 'n belangrike bydrae gelewer het 

tot die struktuur van die Sowjetgemeenskap (Zajda, 1984 : 

418). 

Die opmerking is reeds gemaak dat kommunisme in Afrika groat 

veld gewen het. Suid-Afrika het daarom nie die invloed van 

die sosialisme en kommunisme vrygespring nie. 
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4.4 Sosialisme, Marxisme en Kommunisme in Suid-Afrika. 

Sosialisme is histories deur immigrante na Suid-Afrika 

gebring, vera! van Engeland af. Die Suid-Afrikaanse 

Kommunistiese Party was die hoofkanaal waardeur Marxistiese 

en Marxisties - Leninistiese denke 'n invloed op die Suid

Afrikaanse situasie uitgeoefen het (Leatt, Kneifel & 

NUrnberger, 1986 : 139). 

Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) het ook 

histories 'n lang verbintenis met die ANC (Leatt, Kneifel & 

NUrnberger, 1986 : 141-142; Ashley, 1989 : 45). Formele 

samewerking tussen die SAKP en die ANC het beslag gekry met 

die vorming in 1960 om die aktiwiteite van Umkhonto we 

Siszwe, die militere vleuel van die ANC, te koordineer. 

Sedertdien het die twee organisasies merkbaar nader aan 

rnekaar beweeg (Esterhuyse & Nel. 1990 : 41). Die Suid

Afrikaanse Kommunistiese Party en die ANC se rewolusionere 

strategiee het groot prioriteit aan die verpolitisering van 

die onderwys verleen ten einde dit as 'n 

rnobilisasiehulprniddel te gebruik (Malan, 1986 : 4). Dit was 

deels as gevolg van die feit dat die situasie in Suid-Afrika 

gesien is as die van klasdominasie. Die heersersklas was 

oorwegend Blank en die onderdruktes was meestal Swart 

(Ashley, 1989 : 45). 

Die basiese standpunt van die vryheidsbewegings was dat 

verandering teweeggebring moes word. Die mens is onderdruk 
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deur onderdrukkende sosiale ordeninge. Indien dit verander 

kon word, sou 'n sosialistiese staat ontstaan, die 

vervreemding en onkunde van mense onder kapitalisme sou 

verdwyn en almal sou tot hul volle potensiaal ontwikkel. 

Rassisme, wat saam met kapitalisme in Suid-Afrika ontwikkel 

het, sou verdwyn saam met die uitbuiting en bestaan van 

sosiale klasse (Ashley, 1989 : 45). 

Die taak van die onderwys was dus om die mense bewus te maak 

van hul onderdrukking en om te verseker dat die skole en 

ander opvoedkundige instansies nie die situasie bevorder het 

deur die eienskappe van kapitalisme te bevorder nie. 

5 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGE. 

Onder die Grieke is die vervlegting tussen staat en onderwys 

baie duidelik, terwyl die gesin geen rol in die opvoeding van 

die kinders gespeel het nie. Alles is gedoen tot voordeel van 

die staat. In die Romeinse opvoedingstelsel was daar 'n meer 

ewewigtige vervlegting tussen die onderwys, die staat en die 

gesin. In Sparta was die onderwys baie verpolitiseer en is 

die onderwys uitsluitlik gebruik vir die opleiding van 

soldate sodat die Spartane hul oormag oor die omringende 

volkere kon behou. 

Onder die Jode weer was die vervlegting tussen kerk, gesin en 

onderwys meer van belang. Die Jode het baie van die onderwys 

gebruik gemaak om hulle eie identiteit te handhaaf. Die doel 
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van die staat was om toe te sien dat die Wet van God onderrig 

en gehou word. Die Grieke, Romeine en die Jodedom het 'n 

groot invloed uitgeoefen op die onderwys in die Westerse 

stamlande en as sodanig kan hul invloed ook in die Suid

Afrikaanse onderwys waargeneem word. 

Die stamlande, Frankryk, Engeland en Nederland het elk 'n 

besonderse bydrae gelewer tot die onderwysontwikkeling in 

Suid-Afrika deurdat verskeie burgers van die lande hulle 

vanaf 1652 in Suid-Afrika kom vestig het. In Frankryk is 

groot klem gele op patriotisme. In Engeland en Nederland het 

godsdiens weer 'n rol gespeel in die lande se 

onderwysontwikkeling. Die staat het egter geleidelik die 

verantwoordelikheid van die onderwys by die kerk oorgeneem. 

Frankryk het van die vroegste tye sentrale beheer van die 

onderwys deur die staat voorgestaan terwyl Engeland lank 

probeer het om die staatsinvloed uit die onderwys te weer. 

Kommunisme heg ook groot waarde aan die onderwys, want dit is 

deur die onderwys wat sy ideologie die beste oorgedra kan 

word. Die waarde van onderwys om 'n bepaalde politiese 

gedagte oor te dra, kan alreeds vanaf die tydperk van Plato 

tot by Lenin aangetref word. Karl Marx het op die verband 

tussen staat en onderwys klem gele en het die onderwysbeleid 

van die USSR sterk beinvloed. Die ANC het weer noue bande met 

die USSR gehad wat weer die ANC se denke aangaande die 

onderwys beinvloed het. 
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Verskeie volkere het in hul verlede ook gediskrimineer teen 

die arm gemeenskappe in hulle samelewing. Dit kan veral 

gesien word in die onderwysgeskiedenis van die Grieke, die 

Romeine, die USSR en in Engeland. 

Die verband tussen politiek en onderwys is 'n eeu-oue 

verskynsel en kan nooit geskei word nie. Die een beYnvloed 

die ander. 
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HOOFSTUK 4. 

STAATSBETROKKENHEID BY DIE SUID-AFRIKAANSE ONDERWYS: 1652-

1995. 

1. INLEIDING. 

Onderwys en politiek in die algemeen vertoon 'n vervlegting 

met mekaar vanaf die vroegste tye in die onderwysgeskiedenis, 

ook in Suid-Afrika. Dit is nodig om die verband politiek 

- onderwys te ondersoek om uit te vind hoe hierdie 

vervlegting in Suid-Afrika plaasgevind het. Die doel met 

hierdie hoofstuk is gevolglik om 'n metabletiese oorsig te 

verkry van die ontwikkeling van formele onderwys in Suid

Afrika aan die hand van enkele eksemplare en met besondere 

verwysing na die rol wat politiek hierin gespeel het. In 

hierdie hoofstuk sal spesifiek gekyk word na die politieke 

invloed wat die Blanke, as regerende party, geopenbaar het in 

die onderwysontwikkeling in Suid-Afrika. 

Suid-Afrika was aanvanklik in vier provinsies verdeel, 

naamlik: die Kaapprovinsie, Natal, Oranje Vrystaat en 

Transvaal. Elke provinsie was afsonderlik verantwoordelik vir 

sy eie onderwys. Daarom sal die ontwikkeling van die onderwys 

in elke provinsie afsonderlik bespreek word. 

2 DIE ONTWIKKELING VAN ONDERWYS AAN DIE KAAP (1652- 1806). 

2.1 Die aanvangsjare (1652- 1714). 

Voordat gekyk kan word na die ontwikkeling van onderwys in 

die Kaapprovinsie, is dit nodig om te let op enkele faktore 
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wat 'n rol hierin gespeel het. 

Die godsdiensoorlog wat in Nederland tussen die Katolieke en 

Protestants gevoer is, was pas verby toe Van Riebeeck in 1652 

in die Kaap geland het. Selfs terwyl die oorlog aan die gang 

was, het somrnige sinodes van die Protestantse kerk in 

Nederland begin om 'n onderwysstelsel te ontwikkel volgens 

die beginsels van Calvinisme (Venter & Verster, 1987 : 79 ; 

Pistorius, 1975 266; Malherbe, 1925 : 22, kyk ook hoofstuk 

3, p. 105). Dit is dus vanselfsprekend dat hierdie denkwyses 

die onderwysgebeure in die Kaap direk sou beYnvloed, 

aangesien die ontwikkeling van 'n eie onderwysstelsel in 

Suid-Afrika eers vee! later plaasgevind het. Die onderwys van 

die moederland is aanvanklik sonder verandering nagevolg. 

Die eerste skool is reeds in 1658 gestig, maar dit was slegs 

om slawe touwys te maak in Hollands en in die Christelike 

geloof. Eers in 1663 is die eerste skool vir Blanke kinders 

in die Kaap gestig (Pistorius, 1975 : 267; De Jager, et al., 

1983 : A47; Christie, 1989 : 33). Die onderrig was egter 

gering en sterk godsdienstig van aard. Die eng Calvinistiese 

lewensopvatting en die onderwysdoel, naamlik om te kan lees 

en skryf, asook om die Bybel te kon verstaan met die oog op 

lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk, het mekaar grootliks 

aangevul (Kruger (red.], 1986 : 82). Hierdie godsdienstige 

inslag het die eerste 150 jaar van onderWys aan die Kaap 

gekenmerk en is selfs nie tydens die eerste Britse besetting 
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(1795-1803) verander nie (De Jager, et al., 1983 A47). 

Kerklike en staatsbeheer was in hierdie vroee jare baie nou 

met mekaar verweef (Venter & Verster, 1986 : 82). Die hoof 

van die nedersetting aan die Kaap was die Goewerneur wat 

direk onder toesig van die Here 17 in Holland gestaan het. Hy 

het nie direk belang gehad by opvoedingsaangeleenthede nie, 

maar het gesag verleen aan die besluite van plaaslike 

onderwysowerhede en het waar nodig wetgewing ingedien wat die 

onderwys betref (Pistorius, 1975 : 269). 

2.2 Die ordonnansie van De Chavonnes (1714). 

Die beheer van die onderwys in Kaapland was, soos in Holland, 

in die hande van die kerk en dus onder beheer van die 

onderskeie kerkrade (Malherbe, 1925 : 33; Pistorius, 1975 

269.) Goewerneur M.P. de Chavonnes het in 1714 die toestand 

verander met sy "Ordonnantie van de school ordenning" wat 

onder meer bepaal het dat die kind van jongs af die Onse 

Vader, die Tien Gebooie, die geloofsartikels, verskillende 

voorgeskrewe gebede en tafelgebede, asook kategismusvrae en 

sang moes leer (Pistorius, 1975 : 273; Venter & Verster, 1987 

: 84). 

Volgens die ordonnansie sou die onderskeie kerkrade nog 

steeds beheer oor die skole behou. Van die onderwysers sou 

voortaan, by indienstrede verwag word om volgens 'n 

vasgestelde formulier hulle geloof in alle artikels en stukke 
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van die leer in die belydenis en kategismus van die 

Gereformeerde kerk, te bely. Verder moes hulle ook 

verklarings oor enige van die artikels van hierdie leer, deur 

die Nasionale Sinode van Dordrecht (1618-1619) gedoen, 

onderteken. Uit die ordonnansie blyk dus die waarde wat daar 

aan godsdiensonderwys en die sedelike vorming van leerlinge 

geheg is (Coetzee [red.], 1975 : 11-12; Behr, 1978 : 1). 

Die hegte band tussen die kerk en die staat is vir meer as 

honderd-en-vyftig jaar behou en dit is eers met die 

bankrotskap van die H.O.I.K. dat dit duidelik geword het dat 

die wee van die kerk en die staat, wat onderwys betref, gaan 

skei. Die Franse Revolusie van 1789 kon, volgens Venter en 

Verster (1987 : 82), ook aanleiding gegee het tot hierdie 

verbrokkeling. Die kreet om vryheid, wat kenmerkend was van 

die revolusie, het aanleiding gegee tot die wegbreek van die 

dogma van die Christelike geloof en die kerk (kyk hoofstuk 3, 

p. 105). 

Soos die bevolking verder en verder die binneland ingetrek 

het, het dit vir die owerhede al moeiliker geword om beheer 

oor die mense en dus ook oor die onderwys uit te oefen. Dit 

was dan ook hoofsaaklik te danke aan die pogings van die 

Nederduitse Hervormde Kerk dat onderwys kon voortgaan 

(Malherbe, 1925 : 45). 
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2.3 Die De Mist skoolorder van 1804. 

In 1803, nadat Nederland weer in besit van die Kaap gekom 

het, het Kommissaris J.A. de Mist na die Kaap gekom om die 

gebied te hervorm. Ooreenkomstig die gees van die tyd het De 

Mist die kerklike beheer van onderwys vervang met 

staatsbeheer. Kerklike beheer kon, weens die verskillende 

kerkverbande, 'n verdelende uitwerking op die onderwys gehad 

het en De Mist wou dit uitskakel. Hy het die onderwys beskou 

as 'n taak van die staat en wou dit tot 'n nasionale, in 

plaas van 'n kerklike, stelsel omskep (Pistorius, 1975 : 

280). Die ordonnansie word as'n mylpaal in die 

onderwysgeskiedenis beskou omdat die organisasie van openbare 

onderwys as verantwoordelikheid van die staat gestel is en 

die onderwys onttrek is uit die gesag en die direkte invloed 

van die kerk (Borman, 1989 : 7). 

Die doel van onderwys sou volgens De Mist se skoolorder, nie 

meer net die godsdienstige opvoeding van die kind wees nie. 

Ander aspekte en vakke het nou ook belangrik begin raak, soos 

byvoorbeeld geskiedenis, ekonomie, die kunste en die 

moedertaal (Venter & Verster, 1987 : 90). 

Omdat De Mist 'n sekulere invloed probeer uitoefen het deur 

die nasionale beginsel ten koste van die godsdienstige te 

beklemtoon, het hy baie teenstand gekry (De Jager, et al., 

1983 : A47). Die koloniste was ontevrede omdat die owerheid 

onderwysaangeleenthede uit die hande van die kerk geneem het 
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(Muller, 1987 : 115). Die koloniste bet weinig vertroue gehad 

in die regering van die dag en dit bet bygedra tot die 

burgers se onwilligheid om die onderwys aan die staat toe te 

vertrou. Die gewone man bet ook besef dat die mate van 

opvoeding wat daar was, feitlik geheel en al aan die kerk te 

danke was (Pistorius, 1975 ; 282). 

De Mist is ongetwyfeld beYnvloed deur die wetgewing wat 

destyds in die moederland deurgevoer is en waardeur die 

kerklike beheer oor die onderwys met toenemende staatsbeheer 

vervang is. Die Kommissaris se planne is egter nooit in die 

praktyk toegepas nie, want in 1806 is die Kaap vir die tweede 

keer deur die Britte beset (Pistorius, 1975 : 283). 

3. STAATSBETROKKENHEID IN DIE ONDERWYS (1806- 1910). 

3.1 Onderwys aan die Kaap. 

In 1806 is die Kaap finaal deur Brittanje verower en sedert 

1814, met die karns van Lord Charles Somerset na die Kaap, bet 

die doelbewuste pogings om die bevolking te verengels begin 

(De Jager, eta!., 1983 : A80; Du Toit, 1970 :47). Die proses 

van verengelsing bet in 1822 met die aankoms van Britse 

onderwysers, wat meestal Skotte was wat die Hollandse kinders 

moes onderrig, in erns 'n aanvang geneem (Behr, 1978 : 5 ; 

Pells, 1954 : 13 ; Nel, 1959 :18). Die Britte bet vee! meer 

aandag as die Hollandse regering aan die onderwys gegee. 

Hulle wou die onderwys naamlik gebruik om die Engelse taal en 

tradisies te versprei (Christie, 198~ : 34). Die onderwys is 
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gebruik om die nie-engelssprekende mense te verengels en van 

hulle kultuur te vervreem (Venter & Verster, 1986 : 96). 

Engels is as die amptelike taal verklaar en daar is ernstige 

pogings aangewend om die kerk, skole en staatsdiens te 

verengels (Christie, 1989 : 34 ; Pistorius, 1975 : 289). 

Engels en Latyn was dan ook die enigste tale wat in 

staatskole gebruik moes word (Malherbe, 1925 : 58). Volgens 

Nel (1979 : 51) was die doel van hierdie liberalistiese 

beleid van Somerset heel duidelik: die geleidelike uitwissing 

van alle biologiese en kulturele grense en die gestadigde 

assimilasie van die Afrikanervolk deur die totale verdwyning 

van sy eie taal, tradisies, godsdiens en sy eie aard, en wel 

deur opneming daarvan in die groot "British Commonwealth of 

Nations". Somerset wou geen erkenning verleen aan enige iets 

wat met die Hollandse volkskultuur te doen gehad het nie 

(Pienaar, 1968 : 219). 

Die onderdrukking het onvermydelike protes uitgelok wat 

weldra in gelydelike verset, wantroue van die regering, 

gebrek aan belangstelling in en onverskilligheid teenoor die 

skool verander het. Die skool het 'n vreemde installing 

geword wat buite die volkslewe gestaan het (Pienaar, 1968 

219). 

Coetzee [red.](1975 : 49) wys daarop dat daar as gevolg van 

hierdie verengelsingsbeleid 'n geweldige oplewing van 
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privaatskole was, wat weer aanleiding gegee het tot die 

kwyning van die Engelse staatskole. Die koloniste was gekant 

teen die verdringing van Hollands as kultuurtaal. Hierdie 

beleid van verengelsing was dan ook een van die redes vir die 

ontstaan van die Groot Trek in 1834 (Malherbe, 1925 : 59). 

Die tydperk 1806-1839 word gekenmerk deur denasionalisering 

en verengelsing wat vir 'n groot deel van die bevolking 'n 

aftakeling van hul Christelike beginsels was, want die kerk 

is ook ingespan om die Kaap te verengels. Met die aanstelling 

van Rose-Innes as superintendent van onderwys in 1839 was 

daar 'n duidelike verskuiwing van verantwoordelikheid. Die 

staat het die verantwoordelikheid ten opsigte van die 

onderwys geneem in plaas van die kerk (Behr, 1988 12; 

Pistorius, 1975 : 290). Hiermee is die politiek vir die 

eerste keer baie duidelik in Suid-Afrika by die onderwys 

ingetrek (De Jager, et al., 1983 : A47). 

3.2 Onderwys in die binneland. 

Vanaf 1835 het die Hollands- Afrikaanse koloniste van die 

oostelike grensdistrikte om verskeie redes na die binneland 

begin trek om 'n nuwe tuiste te soek (Malherbe, 1925 : 59). 

Die doel van onderwys gedurende hierdie tyd was om te kan 

lees sodat die kind 'n direkte toegang tot die Bybel kon he; 

met ander woorde uiteindelike kerklidmaatskap (Pistorius, 

1975 : 293; Coetzee (red.], 1975 : 135). Met die aankoms van 

die trekkers by hulle bestemmings was dit weens die streng 
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godsdienstige karakter van hierdie trekkers 'n uitgemaakte 

saak dat kerk en ouer gesamentlik oor die onderwys beheer sou 

uitoefen (Potgieter, 1978 : 222). 

3.2.1 Eerste onderwysreelings in die Oranje Vrystaat (1836 -

1904). 

Alhoewel die Vrystaat reeds in 1872 'n goed beplande 

onderwyswet gehad het, is dit eers met die aanstelling van 'n 

Skot, dr. J.Brebner, as Inspekteur Generaal van Onderwys in 

1874, in die praktyk ten uitvoer gebring. Brebner het van die 

standpunt uitgegaan dat onderwys 'n saak vir die staat was en 

dat die onderwysers dus staatsamptenare is (Potgieter & 

Swanepoel, 1968 : 51; Coetzee [red.], 1975 : 149; Behr, 1978 

: 1 7 ) • 

Daar is toe bepaal dat die skooldag met skriflesing en gebed 

begin en afgesluit moes word. Aanvanklik het die leervakke 

ook Bybelgeskiedenis en Godsdiensleer ingesluit. In die opsig 

het die skool nog steeds gedeeltelik in die behoefte voorsien 

om kinders vir kerklidmaatskap voor te berei. Brebner was 

egter hierteen gekant en het die Volksraad in 1879 oorreed om 

nie toe te laat dat dogmatiese onderwys binne die gewone 

skoolure onderrig word nie (Coetzee, 1975 : 149; Behr & 

Macmillan, 1971 : 137). 

Die meeste ouers wat met die Christelik-nasionale gedagte in 

die onderwys besiel was, het hulle begin verset teen die 
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denkrigting van Brebner. (Coetzee [red.], 1975 : 151) Die 

volksraad kon nie !anger afsydig staan nie en het besluit dat 

daar 'n einde gemaak moes word aan Brebner se "neutrale" 

onderwys. Ten spyte van al hierdie pogings het die 

Christelik-nasionale gedagte in die Vrystaat nooit volledig 

tot sy reg gekom nie (Coetzee [red.], 1975 : 152). 

3.2.1.1 Britse beheer in die Vrystaat. 

In Oktober 1899 het die oorlog tussen die twee 

Boererepublieke en Engeland uitgebreek. Spoedig was die hele 

Vrystaat deur die Britse invallers in hulle oormag oorstroom 

en die grootste dee! van Transvaal is beset. Die groot 

veldslae was verby en nou was dit die tyd van-die uitgerekte 

guerilla oorlog. Van georganiseerde onderwys was daar geen 

sprake nie. Die onderwysers het die wapen opgeneem en die 

vrouens en kinders is deur die Britse besettingsmagte in 

groot konsentrasiekampe saamgetrek (Pistorius, 1975 : 317; 

Behr, 1978 : 14). 

Met die groot aantal kinders in die konsentrasiekampe was die 

Britse bevelvoerders verplig om skole op te rig om in die 

onderwysbehoeftes van die kinders te voorsien (Malherbe, 1925 

: 297). Die Britse ideaal was om die boere se kinders so gou 

as moontlik te verengels en die onderwys moes hiervoor 

gebruik word (Coetzee [red.], 1975 : 163). 

In 1900 stel Lord Milner, die Britse bevelvoerder, vir E.B. 
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Sargent aan as Direkteur van Onderwys oor die gesamentlike 

gebied Oranje-Vrystaat en Transvaal. Sargent het dadelik die 

enorme sametrek van kinders in die konsentrasiekampe as 'n 

unieke geleentheid gesien tot grootskaalse verengelsing van 

die Boerejeug (Pistorius, 1975 : 317; Behr, 1978 : 14). 

Na die Anglo-Boere oorlog het die Britse owerhede 'n 

soortgelyke onderwysstelsel in die oranje Vrystaat ingestel 

as in die Transvaal (Behr, 1978 : 19). In Februarie 1903 het 

die eerste onderwysordonnansie wat uit London regeer is in 

werking getree (Pistorius, 1975 : 318). Die stelsel is bedoel 

om die Boere te verengels en te denasionaliseer. Die 

Sargent-onderwysordonnansie van 1903 het slegs in 'n geringe 

mate van die Transvaalse onderwyswet van 1903 verskil. Met 

ander woorde, nie-sektariese godsdiensonderwys in die vorm 

van Bybelse geskiedenis is vir twee uur per week in die skole 

toegelaat (Coetzee [red.], 1975 : 163). Engels was die 

enigste onderrigtaal (Behr, 1978 : 15). 

Die Boere het hulle teen hierdie verengelsingsbeleid verset 

en begin met die oprigting van hul eie skole om uitdrukking 

te gee aan hulle ideaal van Christelik en Nasionale Onderwys 

(Venter & Verster, 1986 : 109; Malherbe, 1925 : 297). 

Staatsmanne, kerk en onderwys het hulle verenigde kragte 

ingespan in die tyd van krisis. Geldelike hulp is uit 

Nederland ontvang en daar is oorgegaan tot die stigting van 

skole wat die godsdiens, taal, geskiedenis en tradisies van 
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die Afrikanervolk bevorder het. 'n Skoolkommissie is deur die 

ouers self gekies en 'n leergang is aangebied wat op 'n 

gelyke peil met die van die staatskole gestaan het 

(Pistorius, 1975 : 320-321). 

In 1904 het H.Gunn die Direkteur van Onderwys geword en het 

probeer om die onderwysstelsel wat gedurende die oorlog tot 

niet gegaan het, weer op te bou. Hy het die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk oortuig om die C.N.O. skole te ontbind en 

toe te laat dat die skole onder regeringsbeheer kom (Behr, 

1978 : 19). 

In 1907 kry die Oranje Vrystaat selfregering en Generaal 

J.B.M. Hertzog word die Minister van Onderwys. In 1908 is 

nuwe wetgewing aangaande die onderwys neergele, waarvolgens 

Nederlands en Engels op gelyke voet behandel is. Sommige 

Engelsprekende mense was gekant teen hierdie wetgewing en het 

gekla dat die wet hule regte as ouers benadeel het (Behr, 

1978 : 20). 

3.2.1.2 Die begin van Christelike Nasionale Onderwys in die 

Oranje Vrystaat. 

Aan die begin van 1903 het 'n beweging vir vrye Christelik

Nasionale skole in die Transvaal ontstaan wat wou voortbou op 

die verlede, op die godsdiens en taal van die oorwonne boere. 

Die boere was ontevrede met die verengelsingsbeleid van 

Sargant en Milner, asook met die feit dat die inwoners nie 
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hul plaaslike skoolkommissies kon kies en sodoende kon 

verseker dat Christen en godvresende onderwysers in 

onderwysposte benoem word nie. Dit het daartoe aanleiding 

gegee dat 'n hele aantal Christelik-nasionale skole in die 

Vrystaat gestig is (Coetzee [red.], 1975 : 168-169; Malherbe, 

1925 : 321). Die kulturele en politieke stryd wat hierop 

gevolg het, het gekonsentreer op die feit dat moedertaal

onderrig in alle aspekte van die onderwys noodsaaklik is 

(Behr, 1978 : 16). 

3.2.2 Onderwys in die Transvaal (1838- 1910). 

3.2.2.1 Die eerste onderwyswetgewing. 

Met die aankoms van die Trekkers in Transvaal was daar geen 

sprake van georganiseerde onderwys nie. Daar was nog te veel 

ander dinge wat gedoen moes word. Onderwys het 'n privaat 

saak gebly. Die Voortrekkers het egter die noodsaaklikheid 

van onderwys besef. Reeds in die Voortekker-grondwet van 

Oktober 1838 is bepaal dat die owerheid 'n wakende oog oor 

die godsdiens en die skole moes hou (Pistorius, 1975 : 295). 

In Nederland het 'n lewendige belangstelling in die lot van 

die Trekkers bestaan en onderwysers is na die Transvaal 

gestuur om in die behoefte aan onderwys te voorsien. Met die 

samewerking van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is die 

eerste onderwysers in 1851 aangestel en in die volgende jaar 

is die eerste pogings aangewend om die onderwys op 'n vaste 

grondslag te administreer (Malherbe, 1925 : 225-226; Behr, 
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1978 11). 

Een van die onderwysers, Van der Linden, wat deur Nederland 

gestuur is, stel in 1851 regulasies vir die administrasie van 

die onderwys op en dit is deur die Volksraad goedgekeur 

(Pistorius, 1975 : 295). Met die eerste poging tot 

onderwyswetgewing in 1851 is bepaal dat die staat die 

onderwysers sal aanstel, maar dat die plaaslike owerhede 

(gemeentebestuur) verantwoordelik sou wees vir hulle 

salarisse en die instandhouding van die skole. Op grond van 

die feit dat die kerkraad die koste van die onderwys moes 

dra, het die kerk daarom ook op groter seggenskap aangedring. 

Dit het daartoe aanleiding gegee dat die kerk uiteindelik ook 

toegelaat is om self die onderwysers aan te stel (Pistorius, 

1975 : 295; Malherbe, 1925 : 226; Behr, 1978 : 11). 

Onderlinge verdeeldheid tussen die burgers as gevolg van 

kerklike twiste en die gebrek aan 'n vaste grondwet het 

ongelukkig aanleiding gegee tot 'n onbevredigende 

onderwyssituasie sodat sommige skole selfs doodgeloop het. 

Om die toestande te probeer verbeter, het president M.W. 

Pretorius in 1855 'n voorlopige grondwet ingedien. Een van 

die aspekte wat die nuwe grondwet aangeraak het, was dat daar 

voortaan deur staatswee vir die onderwys voorsiening gemaak 

sou word in plaas daarvan om dit deur die plaaslike kerkrade 

te laat beheer. Hierdie grondwet het in 1858 van krag geword 

(Pistorius, 1975 : 296). 
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Kort nadat die Transvaalse burgers onder een owerheid verenig 

is, het die Volksraad 'n skoolkommissie aangestel om 'n nuwe 

reglement vir staatsonderwysers op te stel. In 1859 is sekere 

regulasies deur die skoolkommissie neergele ten opsigte van 

die aanstel van onderwysers. Een vereiste was dat onderwysers 

lede van die Nederduitse Gereformeerde Kerk moes wees en hule 

moes onder andere ook Bybelse geskiedenis onderrig (Behr & 

Macmillan, 1971 : 118; Malherbe, 1925 : 230). 

In Mei 1859 benoem die Volksraad 'n Algemene Kommissie vir 

Onderwys om algemene toesig oor die onderwys te hou. 

Onderwys het dus onder staatsbeheer gekom. Aangesien die 

Reglement van 1859 nie in alle opsigte bevredigend was nie, 

het die Algemene Kommissie 'n nuwe breedvoerige reglement 

opgestel wat in 1866 wet geword het. Die wet het onder andere 

bepaal dat 'n Kommissie wat die onderwys beheer deur die 

Volksraad benoem sou word en onderwysers is aangestel 

onderhewig aan die goedkeuring van die staat (Pistorius, 1975 

: 297). 

3.2.2.2 Onderwys onder President Burgers (1872- 1900). 

Nadat diamante in die Cos-Transvaal ontdek is, het duisende 

uitlander-fortuinsoekers met 'n materialistiese, en dikwels 

ook met 'n heel ander godsdienstige lewensbeskouing, die land 

binnegestroom. As 'n groot en onassimileerbare element het 

hulle vir die burgers se tradisionele leefwyse 'n bedreiging 
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ingehou. Dit het daartoe aanleiding gegee dat 'n nuwe soort 

samelewing beplan moes word en die opname van die uitlanders 

het gelei tot 'n liberalisering van die beproefde lewenswyses 

(Pistorius, 1975 : 300). 

Dit is teen die agtergrond van die byna onmoontlike taak om 

die materialistiese strewe van die nuwe bevolkingselement met 

die konserwatiewe, godsdienstige leefwyse van die gevestigde 

bevolking tot 'n nuwe, dinamiese volkskarakter te verenig, 

dat die optrede van president T.F. Burgers in 1872 gesien 

meet word (Pistorius, 1975 : 300). Met die Burgerwet van 1874 

is die onderwys volledig onder staatsbeheer geplaas 

(Malherbe, 1925 241; Potgieter, 1978 : 223; De Jager, et 

al . , 19 8 3 : AS 2 ) . 

Die ou tradisionele stelsel van onderwysvoorsiening is nou 

vervang met 'n stelsel van staatsondersteunde onderwys 

(Coetzee [red.], 1975 : 288). Bybelgeskiedenis sou in die 

skole onderrig word, maar geen dogmatiese onderrig sou 

plaasvind nie. Burgers wou staatsopvoeding aan alle Blanke 

kinders, ongeag hulle kerkverband, beskikbaar stel. Vir 

dogmatiese godsdiensonderrig is voorsiening gemaak deur die 

beskikbaarstelling van die skoolgeboue aan predikante na 

skoolure (Pistorius, 1975 :304 ;Behr, 1988 89). Burgers se 

onderwyswet het groot teenstand uitgelok van onder andere die 

Gereformeerde Kerk (Potgieter & Swanepoel, 1968 : 112). Die 

grootste verset was teen die bepaling dat geen dogmatiese 
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onderrig gedurende skoolure gegee mag word nie (Potgieter, 

1978 : 223). Die bevolking het dit gesien as 'n verwerping 

van hulle Godsdiens (Pistorius, 1975 : 300; De Jager, et al., 

1983 : A47). Die burgers het gevoel daar word nie genoeg 

aandag aan Godsdiensonderrig gegee nie en as gevolg van druk 

was president Burgers verplig om die lees van die Bybel en 

Bybelse geskiedenis by die leerplan in te sluit (Behr & 

Macmillan, 1971 : 118). 

3.2.2.3 Onderwysgebeure onder Engelse beheer (1877 - 1899). 

In 1877 is die Transvaal geannekseer as 'n Britse 

kolonie. Hierdie gebeurtenis het egter 'n merkwaardige 

invloed op die onderwys gehad. 'n Sterk anti-Britse gevoel 

het onder die Boere ontstaan (Behr, 1978 : 12). 

Die Britse owerheid wou die Boere verengels. Die ou stelsel 

van staatsondersteunde C.N.O.-skole moes plek maak vir 'n 

stelsel van liberale, nie-sektariese, nie verpligte 

staatskole (Coetzee (red.], 1975 : 297). Die Afrikaners was 

egter gekant teen hierdie pogings van die Britse owerhede om 

hulle te verengels. Hulle het voortgegaan om privaatskole te 

stig waar hulle hul ideaal van Christelik Nasionale Onderwys 

kon uitleef. Hierdie C.N.O.- skole is onder andere 

gefinansier met geld wat van Nederland afkomstig was en 

onderwysers moes bereid wees om onderwys te gee sender 

gereelde salarisse (Venter & Verster, 1987 :109). 
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3.2.2.4 Die begin van Christelike Nasionale Onderwys in 

Transvaal. 

Na die eerste Vryheidsoorlog (1877 - 1881) is ds. S.J. du 

Toit van die Paarl as superintendent van Onderwys aangestel 

(Potgieter, 1978 : 223). Du Toit was die stigter van die 

Afrikanerbond, 'n militante politieke en kulturele 

organisasie wat daarop gerig was om die saak van die 

Afrikanervolk te bevorder (Behr, 1978 : 12). Hy het 

bekendheid verwerf as 'n voorstander van 'n onderwys wat eie 

is aan die Boerevolk, en het reeds aan die Kaap gepleit vir 

'n stelsel van Christelike Nasionale Onderwys (Coetzee 

[red.], 1975 : 290). 

Met die onderwyswet van 1882 het Du Toit bepaal dat onderwys 

nie 'n staatsaangeleentheid is nie, maar wel die 

verantwoordelikheid van die ouer en die kerk (Potgieter, 1978 

: 223; Behr & Macmillan, 1971 : 119; De Jager, et al., 1983 ; 

A48). Godsdiensonderrig het volgens hierdie opvatting by die 

kerk tuis gehoort en nie by die staat nie (Behr, 1988 : 88). 

In die skoal sou die onderwysers Bybelgeskiedenis onderrig, 

maar leerstellige onderwys sou deur die kerk behartig word. 

Dit kon gedoen word deurdat elke gemeente sy eie skoal gehad 

het. Hierdie beginsel staan bekend as Christelik Nasionale 

Onderwys. In die meeste opsigte was hierdie wet in direkte 

teenstelling met die liberale Burgerswet (Pistorius, 1975 : 

308-309). Du Toit het met hierdie wet aansluiting gevind by 

die Christelik-Nasionale onderwysbeweging in Nederland. Die 
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staat moes hiervolgens sy taak ten opsigte van die onderwys 

tot finansiele steun beperk (De Jager, et al., 1983 : A82). 

In 1891 word N. Mansvelt die Superintendent van Onderwys. Hy 

het die Volksraad oortuig om nuwe wetgewing aangaande die 

onderwys uit te reik. Die gevolg was die Onderwyswet No. 8 

van 1892. Volgens artikel een van hierdie wet het die staat 

(die Zuid-Afrikaanse Republiek) aanvaar dat dit die plig van 

die ouers was om onderwys aan die kinders te voorsien en dat 

die staat slegs 'n ondersteunende rol sou speel deur die 

finansiering van die onderwys (Behr, 1978 : 13). 

Volgens die wet sou Nederlands die enigste voertaal wees. 

Dit het aanleiding gegee tot konflik tussen die staat en die 

uitlanders, wat meestal Britte was. Die uitlanders het 

geweier dat hulle kinders in Nederlands onderrig word en het 

hulle eie privaatskole gestig (Behr, 1978 : 13). 

Waar die Britse opvattinge voorkeur gegee het aan 'n sterk 

gesentraliseerde stelsel met outokratiese beheer, was die 

C.N.O.- stelsel van Du Toit en Mansvelt 'n uiting van die 

tradisionele Afrikaanse gedagte van desentralisasie met klem 

op die ouer se outonomie en inisiatief (Pistorius, 1975 

315-316). 

3.2.2.5 Die Anglo-Boere oorlog (1899- 1902). 

Gedurende hierdie tydperk het die administrasie van die 
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onderwys deur die Zuid-Afrikaanse Republiek tot niet gegaan. 

Die aandag van die Boere was by die oorlog en die onderwys 

is verwaarloos (Behr, 1978 : 14). Die Anglo-Boere oorlog het 

langer aangehou as wat aanvanklik bedoel was. Die vrouens in 

die kampe was bekommerd oor die onderbreking in hul kinders 

se opvoeding en het begin om privaatskole in die kampe te 

stig. Hierdie privaatskole het aan die Britse owerhede die 

idee gegee om op hulle beurt staatsskole in die kampe te open 

en die skole dan te gebruik vir politieke redes. Hulle wou 

daardeur verseker dat die kampkinders Brits-georienteerd, en 

sodanig geYndoktrineer word (Venter & Verster, 1987 : 109 ; 

Pistorius, 1975 : 317 ; Nel, 1959 :24). Om die beleid uit te 

veer is Engelse onderwysers vanaf 1902 ingevoer om in die 

kampe te help. Hulle het dit egter moeilik gevind om met die 

Hollandse onderwysers in die kampe klaar te kern (Coetzee 

[red.], 1975 : 296 ; Potgieter & Swanepoel, 1968 :53 ; Behr & 

Macmillan, 1971 : 121). 

Die oorlog het veroorsaak dat daar geweldige veranderinge in 

die onderwys, kultuur en tradisies van die Afrikaner 

plaasgevind het. Die Afrikaner is nou gekonfronteer met 'n 

liberalistiese filosofie en wereldsiening wat 'n skerp 

kontras gevorm het met die lewenswyse waaraan hulle gewoond 

was (Behr en Macmillan, 1971 : 122). 

Na die oorlog wou die Engelse owerheid die Boere in alle erns 

verengels. Die ou stelsel van staatsondersteunde skole, die 
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C.N.O. - skole, moes plek maak vir 'n stelsel van vrye, 

liberale, nie-sektariese, nie-verpligte staatskole (Coetzee 

[red.], 1975 : 297 ; Venter & Verster, 1987 : 109). Die 

stelsel was ontwerp om die Boere te verengels en te 

denasionaliseer. Waar Somerset vroeer die kerk en die skole 

gebruik het vir die doel, het Milner, die Luitenant

Goewerneur van die Transvaalse Kolonie, net die skole 

gebruik. Engels sou die enigste onderrigmedium wees (Behr, 

1978 : 15). 

Die gevolg van hierdie verengelsingsbeleid was dat die 

Afrikaanse taal 'n simbool van 'n groeiende nasionalistiese 

bewussyn onder die Afrikaners geword het. Die kulturele en 

politieke stryd wat hierop gevolg het, het gesentreer om die 

feit dat moedertaalonderrig die basis van alle onderrig moes 

wees (Behr, 1978 : 15-16). 

3.2.2.6 Christelike Nasionale Onderwys (1900-1910). 

Die beleid van verengelsing het aanleiding gegee tot die 

oplewing van die C.N.O. gedagte en privaatskole, wat deur die 

Duits Gereformeerde Kerk georganiseer is, is na die oorlog 

gestig (Behr, 1978 :16). Die ontstaan van die beweging vir 

Vrye Christelike Nasionale Skole, vry van beheer en inmenging 

van die kant van die Engelse owerheid en Christelik-nasionaal 

in strekking, het nou nuwe stukrag gekry. Dit sou voortbou op 

die verlede, op die godsdiens, die taal, die geskiedenis en 

die kultuur van die Boerenasie. Die C.N.O.-beweging het 
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vinnig gegroei, want die Afrikaners wou nie hulle kinders na 

die Engelse nie-sektariese skole stuur nie (Coetzee [red.], 

1975 : 304 ; Pistorius, 1975 : 320; Venter en Verster, 1987 

:109). 

Die onderwysers van die C.N.O.-skole was ooreenkomstig 

Christelik-protestantse beginsels gekeur en daar is 'n 

leergang wat op gelyke peil met die van die staatskole staan. 

Die amptelike Onderwysdepartement was bekommerd oor die 

C.N.O.- skole, maar het nogtans geweier om toe te gee aan die 

eise van die C.N.O.-skole, naamlik medeseggenskap van die 

ouers in die aanstelling van onderwysers en gelyke regte van 

Hollands en Engels as voertaal (Pistorius, 1975 : 320-321). 

Op politieke gebied het daar na 1905 belangrike ontwikkelings 

plaasgevind. In 1905 het die Liberale Party in Engeland aan 

bewind gekom, wat 'n meer gematigde houding ten opsigte van 

die Boere aan die dag gele het. Die gevolg hiervan was dat 

die C.N.O.-skole onder die Smutswet van 1907 met die 

staatskole saamgesmelt het (Pistorius, 1975 : 321-322). 

3.2.2.7 Neutrale staatsonderwys. 

In 1906 is selfbestuur aan die Transvaal toegestaan en word 

generaal J.C. Smuts Minister van Onderwys. Hy het dadelik 'n 

nuwe wet vir die onderwys opgestel. J.C. Smuts se Wet 25 van 

1907 het met kleinere wysigings binne die Unie en later 

Republiek van Suid-Afrika tot in 1967 van krag gebly (De 
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Jager, et al., 1983 : A83). Die wet het skool verpligtend 

gemaak vir alle kinders tussen 7 en 14 jaar. Die skooldag 

moes met skriflesing en gebed geopen word en Nederlands en 

Engels is gelyk gestel (Behr, 1978 : 16). Hierdie wet het die 

Britse onderwysbeginsel van openbare onderwys as 'n 

staatsonderneming gehandhaaf. Dit het dus die beginsel van 

staatsondersteunde onderwys verwerp wat toe in swang was. 

Die grondreg van die ouers om die gees en rigting van die 

onderwys te bepaal en om die onderwysers vir hulle kinders 

aan te wys, is nie erken nie. Boonop is die standpunt van die 

Afrikaanse volk betreffende hul taal en godsdiens nie 

gehandhaaf nie. 

Die Smutswet het aanleiding gegee tot 'n neutrale 

staatsonderwysstelsel (Coetzee [red.], 1975 : 300). Die 

groot mate van seggenskap wat die ouers onder die C.N.O.

bedeling gehad het, is verwerp (Potgieter, 1978 : 225). 

Venter & Verster (1987 :112) toon ook aan dat Smuts 'n 

holistiese filosofie gehuldig het, waar elke klein groepie in 

die groter massa opgeneem moes word al het dit beteken dat 

die kleiner groep hul identiteit sou verloor. Die 

skoolonderwys moes gebruik word om Afrikaans- en 

Engelssprekendes met mekaar te versoen. Pistorius (1975 

327) sluit ook by die gedagte aan en wys daarop dat die 

onderwys die kind moes voorberei om deel te word van die 

Britse Ryk met sy wereldtaal sodat hy daardeur deel kon he in 

die universele welvaart. Daar moes 'n nuwe, omvattende 
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politieke samelewing tot stand gebring word en die unieke 

moes desnoods prysgegee word ter wille van ineenskakeling by 

die geheel. 

Die grootste gedeelte van die bevolking het hulle egter by 

die wetsbepaling neergele. Die nuwe leerplan het redelike 

algemene bevrediging gegee, omdat dit opgestel was in noue 

samewerking met verteenwoordigers van die Anglikaanse, die 

Presbiteriaanse en die N.G.kerke (Coetzee, 1975 : 302; De 

Jager, et al., 1983 : A48). 

3.2.3 Onderwys in Natal (1835- 1910). 

3.2.3.1 Eerste onderwyspogings. 

Die eerste Blanke-opvoeders in Natal was sendelinge wat 

sedert 1835 godsdienstige en gewone onderwys na die swart 

inwoners gebring het (Coetzee [red.], 1975 : 221). Met die 

aankoms van die Trekkers in Natal is die onderwys nog op 

dieselfde lees geskoei as wat dit gedurende die Trekkerdae 

was. Die Boere was deurgaans oor hulle eie en hulle kinders 

se geestelike behoeftes besorg. Die hoofinhoud van die 

onderwys het bestaan uit godsdiens, lees en skryf. Die 

moeders was meestal die hoofopvoeders, alhoewel daar 'n 

aantal onderwysers was wat in tentskole onderwys verskaf het 

(Coetzee [red.], 1975 : 222). 

Met die opstel van die Grondwet van 1837 is geen melding van 

onderwys gemaak nie, maar kort daarna het Piet Retief op die 
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belangrikheid van Christelike onderwys vir die kinders gewys 

sodat hulle lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

kon word. (Malherbe, 1925 182) Die leergang gedurende 

hierdie vroee tydperk het uit lees, skryf, rekenkunde, sang 

en godsdiensonderrig bestaan. Die kind is as volleerd beskou 

ashy die Bybel kon lees (Coetzee (red.], 1975 : 223). 

3.2.3.2 Britse invloed op die onderwys. 

Port Natal het in 1842 onder Britse beheer gekom en twee jaar 

later is 'n Raad van Verteenwoordigers vir die Volk van Natal 

en omliggende gebiede aangestel. Die doel van hierdie liggaam 

was om 'n wakende oog oor die beoefening van godsdiens en die 

skole te hou. Hieruit kon reeds die eerste pogings gesien 

word om van owerheidswee die onderwys 'n saak van 

staatsbeheer en -ondersteuning te maak (Coetzee (red.], 1975 

: 226). 

Die wisselwerking tussen die lewensfilosofie van die Boer aan 

die een kant en die van die Brit aan die ander kant sou vanaf 

hierdie stadium altyd 'n faktor in die geskiedenis van die 

onderwys in Natal wees (Coetzee (red.], 1975 : 227). Die . 

Calvinistiese lewensopvatting van die Afrikaner het naamlik 

in skerp kontras met die meer humanistiese lewensbeskouing 

van die Brit gestaan (Coetzee (red.], 1975 : 277). 

Verskeie kommissies en komitees het gedurende die tydperk 

1846- 1904 die lig gesien en die doel was deurgaans om die. 
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onderwys op 'n vaste grondslag te plaas. Wat 

godsdiensonderrig betref, het verskeie kommissies hulle van 

tyd tot tyd hieroor uitgelaat. Die Selekkomitee van 1856 het 

byvoorbeeld aanbeveel dat alle godsdiens onsektaries moes 

wees. In 1858 het die Raad van onderwys weer, onder andere, 

bepaal dat Godsdiensvryheid in skole toegelaat moes word 

(Behr & Macmillan, 1971 : 128; Coetzee (red.], 1975 : 230). 

Met die eerste onderwyswetgewing van 1877 is bepaal dat 

Godsdiensonderwys 'n gewetenskwessie was en dat leerlinge nie 

gedwing sou word om godsdiensklasse by te woon nie (Behr, 

1988 : 90; Malherbe, 1925 : 195). 

In die tydperk 1904-1910 het die Boere, in navolging van die 

Transvaal, C.N.o.- en kerkskole gestig. Die owerheid was toe 

ook verplig om geleidelik meer toegewend te word. As gevolg 

hiervan het die C.N.O.- en kerkskole weer verdwyn of is deur 

die staat oorgeneem (Coetzee (red.], 1975 : 247). 

Onderwys vir Swartes het in dieselfde tyd as die Blanke 

onderwys ontstaan en ontwikkel. Die Swart onderwys was egter 

altyd deur die Blanke beheer. Die oorsprong en die beheer van 

die Swart onderwys sal nou kortliks bespreek word. 

3.3 Die beheer van Swart onderwys (1652- 1910). 

3.3.1 Inleiding. 

Die Swartman maak in sy tradisionele kultuur wel deeglik 

voorsiening vir die opvoeding van sy jeug. Voor die koms van 
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die sendelinge was daar geen sprake van forrnele en beplande 

onderwys, soos die Blanke dit ken, onder die Swartes nie 

(Potgieter & Swanepoel, 1968 : 175). Die Swarte was dus in 

beheer van sy eie onderwys, wat meestal inforrneel was. Met 

die koms van die Blanke het daar verskeie redes ontstaan 

waarom die Swartes onderrig moes word, maar in die meeste 

gevalle was die beheer van die Swart onderwys in Blanke 

hande. 

3.3.2 Die ontstaan van Swart onderwys as 'n aparte 

onderwysstelsel. 

Die sendingherlewing wat in Europa plaasgevind het, het tot 

gevolg gehad dat 'n groot aantal sendelinge van verskeie 

kerkgenootskappe hulle in Suid-Afrika kom vestig het. Hierdie 

sendelinge het vir baie jare 'n belangrike rol gespeel in die 

onderwys van die Swartes (Nel, 1979 : 50; Christie, 1989 

65; Behr & Macmillan, 1971 : 361). Aan die begin van die 

negentiende eeu het die sendelinge en die Britse 

bewindhebbers die humanisties-liberale beskouinge na Suid

Afrika gebring. Die gees van die slagspreuk van die Franse 

revolusioniste naamlik: "Vryheid, Gelykheid en Broederskap" 

en die naturalistiese opvatting van die "onskuldige barbaar" 

waarrnee die sendelinge besiel was, het 'n onoorbrugbare kloof 

geskep tussen die denke van die Britse Owerhede en die van 

die Grensboere (Nel, 1979 : 51). 

Die oordrewe filantropisme, liberale houding en onrealistiese 
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benadering van die Swart volke deur baie sendelinge, tesame 

met die verengelsings- en gelykstellingsbeleid van die 

owerhede het die lewensbeskouing en lewenshouding van die 

Grensboer en die Voortrekker gevorm. Ook die verdere verloop 

van die geskiedenis van die Afrikaner het bygedra om die 

apartheidsgedagte, die idee van rasseskeiding en 

afsonderlikheid ter wille van die behoud van die eie 

identiteit, 'n belangrike kenmerk van die Suid-Afrikaanse 

lewenspatroon te maak. Die idee van afsonderlike nasies as 

Afrikanertradisie is uit die geskiedenis gebore en het dus 

ook logies gesproke 'n dimensie van die onderwys geword (Nel, 

1979 : 51). 

3.3.3 Swart onderwys onder beheer van die sending -

genootskappe. 

Voor 1850 was die verantwoordelikheid en beheer oor die 

onderwys van swart kinders uitsluitlik die taak van die kerk 

(Meyer, 1991 : 63). Tot en met 1854 is daar niks van 

regeringskant gedoen ten opsigte van die onderwys van die 

Swart inwoners aan die Kaap nie. Grey, die goewerneur van die 

Kaap in 1854, was van mening dat opvoeding die enigste en 

beste middel was om die Swarte sonder oorloe onder bedwang te 

kry. Om dit te bewerkstellig is sendingskole, wat bereid was 

om die Swart jeug in nywerheidsberoepe op te lei, deur die 

staat gesubsidieer (Coetzee [red.], 1975 : 434 ; Christie, 

1989 : 37; Behr en Macmillan 1971 378). Die doel van die 

skole was, volgens Kallaway (1990 50), om die Swartes te 
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leer hoe om goeie bediendes te wees en die belange van die 

koloninste te dien. 

3.3.4 Weerstand teen onderwys. 

Die Swartes was nie besonder ingenome met die skoolstelsel 

nie. Hulle het die skole beskou as die middel wat die 

stambande en gewoontes sou verswak en uiteindelik sou uitwis. 

Hulle het skoolonderrig derhalwe beskou as onverenigbaar met 

hulle tradisies (Coetzee (red.], 1975 : 435 ; Behr, 1978 

160). Die rede hiervoor kon wees dat die inhoud van die 

onderwys aan Swartes nie baie verskil het van dit wat aan 

Blankes gegee is nie. Dit was die strewe van die onderwysers 

om so vroeg as moontlik Engels as voertaal te gebruik en om 

'n groot deel van hulle kragte aan die onderrig van Engels as 

vak te wy (Coetzee (red.], 1975 : 436). Die Swartes van die 

tyd was boonop ook heidene wat in die voorvadergeeste geglo 

het en dit was dan ook geen wonder dat hulle die Westerse 

Christelike onderwys verwerp het nie (Vos & Brits, 1987 : 

43). 

Die weerstand sou waarskynlik onbepaald voortgegaan het as 

dit nie vir die koloniale stelsel was nie. Dit het die 

Swartman se gesindheid teenoor die Westerse kultuur verander 

deurdat 'n Swartman 'n belangrike posisie in die koloniale 

administrasie kon bereik, indien hy volgens die Westerse 

kultuur opgevoed was (Vos & Brits, 1987 :43). Die ekonomiese 

ontwikkeling, gepaardgaande met die besef dat hulle weerstand 
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geen effek gehad het nie, asook die besef dat die Blankes die 

voorwaardes gestel het waarvolgens onderhandel sou word, het 

veroorsaak dat die noodsaaklikheid van onderwys deur die 

Swartes besef is en dat hulle weerstand teen die onderwys 

derhalwe verminder het (Kallaway, 1990 : 57). 

Die weerstand teen die onderwys het later weer ernstig 

toegeneem en dit sal breedvoerig in hoofstuk 5 onder die loep 

geneem word. 

4. CHRISTELIKE NASIONALE ONDERWYS AS ONDERWYSBELEID. 

4.1 Die ontstaan van Christelike Nasionale Onderwys. 

Die vroee ontstaan van Christelike Nasionale Onderwys is 

reeds kortliks in onderskeidelik op pp. 140, 146 en 149 

aangeroer. C.N.O.-skole is in 1902 gestig om weerstand te 

bied teen die Britse kultuur en taal met die doel om die 

Afrikaanse taal en kultuur te beskerm (Christie, 1989 : 161). 

Op die wyse het die Christelike volksaard 'n blywende deel 

van die Afrikaanssprekende se onderwysdenke geword (De Jager, 

et al., 1983 : A48). 

Die CNO-gedagte is dan ook telkens gebruik wanneer die 

Afrikaner bedreig gevoel het. Tydens die Anglo-Boere oorlog 

het die vrou die Christelike beginsels brandend gehou deur 

Bybelonderrig in Hollands te gee terwyl die ander vakke deur 

medium van Engels aangebied is. Na die oorlog is daar weer 'n 

beperking op die Hollandse taal en onderrig van 
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Bybelgeskiedenis gele en weer eens was die CNO -gedagte 'n 

wapen teen die verengelsing en denasionalisering. Die 

politieke inslag het weer eens meegespreek (De Jager, et al., 

1983 ; A48). 

Na 1910 was daar sporadiese pogings van Afrikaner kant om die 

ideale van Christelike - Nasionale Onderwys te laat herleef, 

maar dit was eers in 1930 dat daar duidelike doelstellings 

gevorm is (Behr, 1984 : 28). Met die C.N.O. konferensie te 

Braamfontein in 1935 het dit duidelik geword dat die 

Afrikaner twee wee ondersoek het: die kerstening van die 

staatskool, 6f die ombouing van die stelsel van staatskole 

tot een van staatsondersteunde skole (Coetzee [red.], 1975 

334). Met die nasionale kongres van Afrikaners in 1939 is 'n 

instituut gevorm wat Christelike Nasionale Onderwys wou 

bevorder (Behr, 1984 : 28; Christie, 1989 : 160). 

In 1948 het die Kaapse sinode van die N.G. kerk 'n versoek 

aan die drie susterkerke gerig om te vergader en 'n 

eenvormige onderwysbeleid te formuleer. In dieselfde jaar het 

die Federasie van Afrikaanse Kultuur die Instituut van 

Christelike Nasionale Onderwys gevorm en het toe 'n dokument 

gepubliseer waarin die beleid verduidelik is (Christie, 1989 

. 160) . Vol gens die dokument moes onderwys en opvoeding gegee . 
word in die lig van die Godsopenbaring wat in die Skrif 

vervat is. Godsdiensonderwys moes nie net die sleutelvak in 

die skool wees nie, maar dit moes ook die gees en rigting van 
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aldie ander vakke bepaal (C.N.O.-beleid, 1948 8). 

Die voorstanders van die C.N.O. het geglo dat God dit so 

beskik het dat daar 'n Afrikanernasie met 'n eie land, taal 

en godsdiens, gebaseer op die Protestants-Calvinistiese 

beginsels, moes wees. Die doel van onderwys moes wees om elke 

individu te vorm na die beeld van God, sodat hy toegerus ken 

wees vir goeie werk. Dit het aanleiding gegee tot die 

behoefte aan Christelike onderwys. Nasionaal is gesien as 'n 

liefde vir die eie kultuur en erflatings. Die skoal was dus 

die middelpunt van die nasionale lewe (Behr, 1984 : 28). Dit 

is duidelik dat die CNO-beginsel in die siel van die 

Afrikaanssprekende ingebrand is deur die verloop van die 

beskawings- en politieke verlede van Suid-Afrika (De Jager, 

et al., 1983 : A49). 

4.2 Christelike onderwys. 

Die grondslae van die Protestantse of Gereformeerde 

opvoedingsfilosofie is reeds in die 16de eeu deur manne soos 

Luther en Calvyn gele. Hulle het naamlik'n groat 

belangstelling in die opvoeding van die jeug openbaar en het 

belangrike gedagtes cor die opvoeding en die onderwys op die 

voorgrond gestel (Gunter, 1964 :308). Binne die Protestantse 

Christendom meet daar egter onderskei word tussen die 

Lutheranisme, die Anglikanisme en die Calvinisme, elkeen met 

sy eie beskouing cor die opvoeding, alhoewel daar ook groat 

ooreenstemming is (Gunter, 1964 : 309). 
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Die meeste van hierdie denkrigtings sien die noodsaaklikheid 

van Christelike opvoeding as vooruitspruitend uit 'n opdrag 

van God se Genadeverbond met die mens. Volgens hierdie 

denkrigting spruit die Genadeverbond voort uit die sonde en 

daarom maak die sonde opvoeding noodsaaklik (Du Plooy, 

Griessel en Oberholzer, 1983 : 363). 'n Verdere logiese 

konsekwensie vir die Christelike denkrigting is dat die 

skool, wat 'n voortsetting van die ouerplig is, 

medeverantwoordelik vir die nakoming van die doopbelofte is. 

Die oortuiging is dat alles wat in die skool gedoen word, die 

Christelike beginsels meet weerspieel (Du Plooy, Griessel en 

Oberholzer, 1983 : 364). 

In die Christelike opvoeding meet kennis en kultuur bydra tot 

die vorming van 'n goeie sedelike karakter; dit meet help om 

die mens beter en edeler te laat lewe; om sy funksie hier op 

aarde behoorlik te vervul; om sy God en sy medemens te dien 

en sy doel as mens te vervul (Gunter, 1964 : 349). 

4.3 Nasionalisme. 

Nasionalisme kan verstaan word as die gedagte dat 'n groep of 

'n volk die reg het om te strewe na onafhanklikheid, of 'n 

toestand te handhaaf, waarvolgens die groep of volk 

onafhanklik kan bestaan. Dit gee aanleiding tot 

selfbeskikking. Afrikaner nasionalisme is 'n produk van Suid

Afrika se ingewikkelde geskiedenis (Leatt, Kneifel & 
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NUrnberger, 1986 : 66). Die begrip "nasionalisme" verwys na 

'n wyer spektrum as net na patriotisme, want dit sluit ook 

ander aspekte soos ras, kultuur, taal, godsdiens en 

geskiedenis in (De Jager, et al., 1983 : E40; Brubacher, 1966 

: 54). 

Daar kan beweer word dat nasionale onderwys patriotisme onder 

Blankes in Suid-Afrika bevorder het, maar dit het 'n ander 

betekenis vir Swartes gehad. Die Swartes het nasionalisme 

gesien as 'n instrument waarvolgens Blankes hulle eie ideale 

ontwikkel het soos byvoorbeeld afsonderlike ontwikkeling (De 

Jager, et al., 1983 : E40). Volgens Treurnicht, (1975 : 65) 

is 'n beleid van skeiding, aparte vryheid en soewereiniteit 

nodig om nasionalisme tot sy eie reg te laat kom. Die 

Afrikaner-nasionalis se standpunt was deurgaans dat daar op 

onderwysgebied voorsiening gemaak moes word vir die opvoeding 

van sy kinders volgens sy eie aard en tradisie in 

ooreenstemming met sy kulturele behoeftes en sy Christelik

nasionale lewensbeskouing (Pienaar, Sasson & Strauss, 1987 : 

28). 

Die beginsel van Nasionalisme vorm een van die magtigste 

faktore in die moderne onderwys en opvoeding. In die 

geskiedenis van die Suid-Afrikaanse onderwys was daar geen 

magtiger faktor as juis die Christelik-nasionale beginsel 

nie; die stryd om die C.N.O. kenmerk die hele negentiende-en 

twintigste-eeuse onderwys in Suid-Afrika (Coetzee, 1977 : 
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267). 

Die doel van onderwys volgens die beginsel van nasionalisme 

is om die individu se talente en menswaardigheid te ontwikkel 

en om politieke gelykheid te bevorder. Nasionalisme het 'n 

besonderse invloed op die onderwys in Suid-Afrika gehad 

aangesien dit onvoorwaardelik na politiek verwys het (De 

Jager, et al., 1983 : E40). Volgens Swart mense is 

nasionalisme 'n instrument waarvolgens Blankes hul eie idees, 

soos afsonderlike ontwikkeling, bevorder. Wat dit eintlik 

beteken is dat Swart mense nie deel het aan die besluit

nemingsproses in die land nie (De Jager, et al., 1983 : E40) 

Die beweging tot die nasionalisering van die onderwys het in 

hooftrekke deur drie greet stadia ontwikkel. Eerstens was 

daar die tydperk van filantropie met die ideaal van 

volksopheffing deur volksopvoeding; tweedens was daar die 

oorgangstydperk tot staatsbeheer met die sterk staat as 

motief en derdens was daar die tydperk waarin die staat bewus 

geword het van die greet nasionale betekenis van die 

opvoeding en die onderwys en hy dit dan hoe prioriteit laat 

geniet het (Coetzee, 1977 : 270: Verster, Van Heerden & Van 

Zyl, 1982 : 146). 

De Vries, Basson & Steyn (1986 : 68) beweer dat nasionale 

opvoeding in Suid-Afrika ongelukkig 'n emosionele en selfs 

polities-en ideologiesgelaaide begrip geword het, wat as 
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politieke slagspreuk misbruik is. Volgens genoemde skrywers 

kan nasionale opvoeding nie gelykgestel word aan volkseie 

opvoeding nie, want dit sluit die opvoedingsmoontlikhede, 

-geleenthede en -behoeftes van alle groepe in die land in. Om 

die naam Nasionale opvoeding waardig te wees, moes 

leerinhoude dus verband hou met die verskillende kulture in 

die land, die land se geskiedenis, die land se behoeftes en 

probleme (De Vries, et al., 1986 : 68) Die hoofdoel van 

nasionale opvoeding was die opleiding van die landsburger in 

diens van land en volk. Dit het 'n algemene, verpligte 

onderwys vereis. Alle burgers moes volle toegang tot skole 

gehad het. Nasionale opvoeding het ook nasionale inhoud 

vereis. Daarom het elke land 'n eie tipiese leerplan ontwerp 

wat aangepas het by die eie lands- en volksaard. Nasionale 

onderwys is ook slegs moontlik deur 'n sterk gesentraliseerde 

skoolstelsel (Coetzee, 1977 : 271). 

Dit spreek vanself dat die verwesenliking van nasionale 

opvoedingsideale nie net bemoeilik is deurdat verskillende 

kultuurgroepe 'n gesamentlike vaderland gedeel het nie, maar 

ook deurdat groeiende polarisasie as gevolg van botsende 

politieke strewes die konflikpotensiaal tussen die groepe 

verhoog het en sodoende die kanse vir die ontwikkeling van 'n 

gesonder nasionale sentiment in die land verminder het. Die 

verwerping van 'n politieke stelsel deur 'n beduidende groep 

mense het ook nasionale opvoedingsideale belemmer. Bepaalde 

politieke strewes kon natuurlik ook aan die ander kant 
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nasionale opvoedingsideale bevorder het. Die samehang tussen 

politieke strewes en nasionale opvoedingsideale moes dus 

erken en nie ontken word nie (De Vries, et al., 1986 : 70). 

4.4 Christelike Nasionale Onderwys. 

Die kerk het altyd 'n belangrike rol in die Afrikaner se 

geskiedenis en kultuur gespeel (Leatt, Kneifel & NUrnberger, 

1986 : 79). Nasionalisme, wat partikulier is, en die 

Christendom wat universeel is, kon volgens Gunter (1964 

397) maklik met mekaar versoen word omdat daar geen 

teenstrydigheid is nie. Dit is God se wil dat daar 

verskillende nasies, elkeen met sy eie karakter en roeping, 

is. Net soos op individuele gebied, moes die groot 

verskeidenheid ook op nasionale gebied as skepping van God 

geeer word. Vanwee die sonde van die mens is 'n ware 

mensheid, in die sin van 'n ware wereldgemeenskap van volke, 

alleen in die Christendom te verwesenlik. Christelike 

Nasionale onderwys is die onderwysende opvoeding tot 

Christelik-nasionale volwassenheid deur gehoorsaamheid aan 

alle Christelike beginsels (Treurnicht, 1975 : 102). 

Die C.N.O.- beleid het bepaal dat die opvoeding en onderwys 

van die kinders van Blanke ouers op die grondslag van die 

lewens-en wereldbeskouing van die ouers moes geskied. Vir die 

Afrikaanssprekende kinders het dit beteken dat hulle op die 

grondslag van die Christelik Nasionale lewens- en 

wereldbeskouing van die Afrikaanse nasie opgevoed moes word 
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(C.N.O.-Beleid, 1948 :7). Die Christelike grondslag van 

hierdie lewens- en wereldbeskouing was op die Heilige 

Skrif gegrond en in die Belydenisskrifte van die drie 

Afrikaanse kerke uitgedruk. Onder die nasionale beginsel is 

die liefde van die eie verstaan, met spesiale vermelding van 

die eie taal, land, geskiedenis en kultuur. Hierdie beginsels 

moes in die onderwys en opvoeding van die kinders verwerklik 

word (C.N.O.-Beleid, 1948 :8). 

· 4.5 Christelike Nasionale Onderwys as 'n ideologie. 

Soos alle ideologie is die ideologie van Afrikaner 

nasionalisme gebore uit 'n stryd. Dit het ontstaan toe die 

Afrikaanse nasie deur die Britse Imperialiste bedreig is na 

die Anglo-Boere oorlog. 'n Gedeelte van die Suid-Afrikaanse 

bevolking het waarde geheg aan die Christelike geloof en die 

Afrikaanse kultuur en het daarom die Britse beleid van 

verengelsing teengestaan (Schoeman, 1992 : 30; Leatt, Kneifel 

& NUrnberger, 1986 : 70). 

Hierdie idee van nasionale oorlewing het in die kulturele 

ontwikkeling van die Afrikaner die alles oorheersende 

beginsel geword sodat enige metodes om dit uit te brei 

aangewend is, selfs die herinterpretasie en verandering van 

Christelike norme. Hierdie vyand teen wie hierdie aanslag 

gemik is, was aanvanklik die Engelse taal en kultuur, maar 

het later verskuif na die Swart mense van Suid-Afrika 

(Schoeman, 1992 : 30). 
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Christelike Nasionale Onderwys was die amptelike ideologiese 

standpunt van die Afrikaner Nasionaliste oor opvoeding en 

onderwys. Aangesien die Afrikaner Nasionaliste vir meer as 

veertig jaar aan bewind was, het dit 'n beduidende invloed op 

die onderwys gehad. Dit was die opvoedkundige uiting van 

apartheid en die gedagte van rasseskeiding (Ashley, 1989 

7). Christelike Nasionale Onderwys het van twee standpunte 

uitgegaan, naamlik dat die onderwys Christelik van aard moes 

_wees en dat die mensdom in volkere verdeel is en dat die 

onderwys hierdie nasionale verskille moes reflekteer (Ashley, 

1989 : 7). 

5 ONDERWYSBEHEER TYDENS DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA (1910 -

1961). 

5.1 Blanke onderwys in die Unie van Suid-Afrika. 

Die drang na nasionale eenwording het uitgeloop op die 

totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910. 

Die afsonderlike provinsies het daardeur hulle eertydse 

outonomie verloor en deel geword van die grater geheel wat, 

volgens Pistorius (1975 : 331), deel was van Smuts se 

holistiese beleid. Die belangrike Smutswet (no 25 van 1907) 

het met kleinere wysings binne die Unie van Suid-Afrika van 

krag gebly (De Jager, et al., 1983 : A 83). Die onderwys moes 

as middel vir die verkryging van eenheid tussen Afrikaans- en 

Engelssprekendes gebruik word. Die opvoeding tot 

volwassenheid van die Afrikanerkind binne 'n partikuliere 
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kultuursfeer moes verhinder word (Venter en Verster, 1986 

123). 

Die tradisionele Afrikaanse gedagte van 'n Christelike 

opvoedingsdoel is deur die Smutswet en die wette wat later 

daarop gebou is, versaak ter wille van die beginsel van 

utiliteit. Die noodsaaklikheid om elke Blanke kind van die 

heterogene bevolking in die skool te betrek en om 'n sterk 

eenheidstaat uit te bou, het meegebring dat die C.N.O.

beginsel van privaat-inisiatief en ouer- en kerkbeheer 

versaak moes word. Die Afrikaner het egter nooit van die 

gedagte afgesien dat die onderwys se benadering Christelik

nasionaal moes wees nie (Pistorius, 1975 : 330). 

Die voorstaanders van die C.N.O.-gedagte wou die onderwys 

onder beheer van die ouer en die kerk hou, wat 

desentralisasie en ouer-outonomie sou beteken. Hierteenoor 

het die idee van Smuts gestaan dat die staat vir die onderwys 

verantwoordelik sou wees in die nastrewing van 'n 

maatskaplik-politiese doel. Dit sou die sentralisasie van die 

onderwys behels (Potgieter, 1978 : 224). 

In 1948 het die Nasionale Party aan bewind gekom en is daar 

dadelik met die apartheidsbeleid begin. Waar die politieke 

stryd voor 1946 hoofsaaklik gekonsentreer het op die konflik 

tussen die twee Blanke groepe, naamlik Engels en Afrikaans, 

het die klem na 1948 verskuif na Blank teenoor Swart 
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politieke groeperinge (Behr, 1988 : 14). Dit het aanleiding 

gegee dat Blanke en Swart onderwys apart ontwikkel het. 

5.2 Swart onderwys in die Unie van Suid-Afrika. 

Reeds onder die Britse bewind is die beginsel van apartheid 

op onderwysgebied aanvaar. Een van die eerste take van dr. 

Thomas Muir as hoof van die Kaapse Onderwysdepartement in 

1892, was om die Blanke leerlinge uit die gesubsidieerde 

skole vir Kleurlinge te onttrek. Die apartheidsbeleid het in 

1905 'n voldonge feit geword (Coetzee [red.], 1975 : 435; 

Polly, 1989 : 86). Hierdie beginsel is. dan oak in artikel 29 

van die Onderwyswet, nr. 25 van 1907, bekragtig. Hiervolgens 

sou geen Kleurlingkind toegelaat word om die regeringskole 

vir Blankes byte woon nie (Coetzee [red.], 1975 : 444; Behr, 

1984 : 175; De Jager, et al., 1983 : E48). Die doel van 

onderwys na 1910 was om die Swart kultuur te bevorder sander 

om die Swartes te verwesters (De Jager, et al., 1983 : E48). 

In 1948 het die Nasionale Party die algemene verkiesing gewen 

en Dr. D.F. Malan het Eerste minister geword. In die na

oorlogse jare was daar 'n geweldige aanvraag na meer skole in 

Swart woongebiede in en om Blanke stedelike gebiede, en weens 

die tekort aan skole het talle Swart kinders sander enige 

skoolonderrig grootgeword (Coetzee [red.], 1975 : 459). Die 

Nasionale Party het onmiddellik 'n beleid van afsonderlike 

ontwikkeling ten opsigte van die onderwys geYmplementeer 

(Meyer, 1991 : 67; De Jager, et al., 1983 : E48). Verwoerd se 
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plan om Swart onderwys dee! van Bantoe sake te maak is deur 

Lewin (1953 : 13) as onheilspellend gesien deurdat onderwys 

nou dee! van die politiek geword het. 'n Verdere rede waarom 

die regering beheer oor Swart onderwys wou neem was omdat die 

onderwys van die sendingskole aanleiding gegee het tot 'n 

middelklas Swarte wat onaanvaarbaar was vir die Nasionaliste 

(Lewin, 1953 : 13). 

Hierdie probleem van middelklas Swartes, die produk van die 

sendingskole, en die siening dat Swartes nie te veel opgevoed 

behoort te word nie omdat hulle dan ontevrede sou raak oor 

hulle eie lot, het politieke druk binne die regering 

veroorsaak sodat die regering gedwing is om die probleem te 

ondersoek (Lewin, 1953 : 13). 

Om in die groeiende behoeftes van Swart onderwys te voorsien 

en om te verseker dat die Swart onderwys van so 'n aard was 

dat dit die vooruitgang van die gemeenskap bevorder het, is 

'n kommissie onder voorsitterskap van dr. W.W.M. Eiselen in 

1949 in die lewe geroep (Coetzee [red.] 1975 : 460). Die doel 

van die kommissie was om planne te formuleer wat onderwys vir 

Swartes as 'n aparte ras sou voorsien en waarin hulle 

verlede, hede, hul inherente eienskappe en gesindhede in 

aanmerking geneem sou word (Behr, 1978 : 165). Rose en 

Tunmer (1975 : 224) dui aan dat die kommissie hul ondersoek 

begin het met die voorveronderstelling dat daar 'n verskil 

tussen Blanke en Swart onderwys behoort te wees. Christie en 
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Collins (1982 : 59) het op hulle beurt beweer dat die 

Nasionale Party onderwys wou gebruik om apartheid te 

bevorder. 

Die Eiselen-kommissie het onder andere bevind dat die Swart 

kultuur nie na waarde geskat is nie, nie deur die 

onderwysowerhede nie en oak nie deur die Swarte self nie 

(Behr, 1978 : 166). Die kommissie het toe aanbeveel dat Swart 

onderwys onder die regering se beheer moes kom en dat die 

kultuur van die Swarte herbou moes word. Op grand van 

kultuurdifferensiasie moes mense geskei word in die onderwys 

en hierdie opvatting het aanleiding gegee tot die Bantoe

onderwyswet van 1953. Die doel van hierdie wetgewing was om 

die Swarte terug te plaas in sy eie gemeenskap sodat 'n eie 

opvoedingstelsel in die Swart kultuur kon ontstaan (Potgieter 

& Swanepoel, 1968 : 182). Die skoal moes nou gebruik word om 

die Swarte se kultuur oar te dra en te bevorder (Harrel, 1968 

: 5; Report of the Commission on Native Education 1949-1951, 

1951 : 131). 

Doelgerigte pogings is aangewend om Swart onderwys op 'n 

etniese grondslag te voorsien en dit gemeenskapsgeorienteerd 

te maak. Alhoewel die staat verantwoordelikheid aanvaar het 

vir die algehele onkoste van Swart onderwys in die sogenaamde 

"Blanke" gebiede, is verwag dat die Swartes in die 

"tuislande" grater finansiele verantwoordelikheid vir die 

onderwys van hulle kinders moes aanvaar (Booyse, 1992 : 123; 
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Report of the Commission on Native Education 1949-1951, 1951 

: 131). 

Die Bantoe-onderwyswet van 1953 het ook aanleiding gegee tot 

van die problema wat teenswoordig in die opvoeding en 

onderwys ondervind word. Die Swart onderwys was, soos reeds 

gese is,'n aparte onderwysstelsel vir Swartes om apartheid te 

bevorder, aldus Christie (1989 : 79). Die Swarte self het oak 

'n afkeur gehad aan enige onderwys wat spesiaal aangepas is 

vir hom (Behr, 1978 : 166 ; Rose & Tumner, 1975 :246). Die 

Swarte het tot die gevolgtrekking gekom dat enige 

differensiasie in die onderwys tot hulle nadeel is. Hulle het 

gevoel dat as hulle nie dieselfde leerplan gevolg het en 

dieselfde eksamens as die Blankes geskryf het nie, hul 

sertifikate nie dieselfde waarde het nie en sodoende kon 

hulle geen aanspraak op dieselfde salarisse gemaak het nie 

( Behr , 19 7 8 : 16 7 ) . 

Die Bantoe-onderwyswet het oak, volgens Christie & Collins 

(1982 : 59), die Minister van Bantoesake, Dr. H.F. Verwoerd, 

in staat gestel om die aanbevelings van die Eiselen-kommissie 

te implementeer. Swart onderwys sou op die Swarte se 

behoeftes gerig wees en nie op die van die Blanke nie. Die 

beheer van die Swart skqle moes ook weggeneem word van die 

sendinginstansies en onder die beheer van die Departement van 

Bantoesake geplaas word (Christie en Collins, 1982 : 59; 

Harrel, 1967 : 2). Daar is beweer dat die sendingskole 
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onbevoegd was omdat hulle nie n integrale deel van die 

gemeenskap gevorm het nie. Daar is ook beweer dat die 

sendingskole nie simpatiek gestaan het teenoor die 

staatsbeleid nie (Rose, 1965 : 209). Die Eiselen- verslag het 

ook bepaal dat die moedertaal van die Swarte in die onderwys 

as medium gebruik moes word. Die gebruik van die 

kultuurvreemde taal, Engels, het volgens Verwoerd daartoe 

aanleiding gegee dat slegs drie en 'n half persent van alle 

Swartes primere onderwys voltooi het. Afrikaans is ook 

afgeskeep en stappe is gedoen om dit onmiddellik reg te stel 

(Rose, 1965 : 211). 

Die meeste kerke was gekant teen die Bantoe-onderwyswet omdat 

hulle geglo het dat die onderwys die Swarte ondergeskik wou 

maak en die Swarte die reg wou ontneem om as gelykes buite 

hul tuislande te werk (Christie, 1989 : 81). Daar was ook 

groot teenstand teen die Swart onderwys deur verskeie Swart 

politieke organisasies en stakings by skole het 'n alledaagse 

aangeleentheid geword (Peteni, 1978 : 12). 

In 1958 het Swart onderwys 'n afsonderlike staatsdepartement 

geword. Suid-Afrika is in ses streke, min of meer op etniese 

grondslag, verdeel (Coetzee [red.], 1975 :477 ; Behr, 1971 : 

397). Moedertaalonderrig is hoofsaaklik in die primere skole 

toegepas en ten einde aan die opvoeding 'n Christelike 

karakter te verleen, is Godsdiensonderrig verpligtend gemaak 

(Coetzee [red.], 1975 : 478). 
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Die redes vir hierdie aparte onderwysgeriewe was volgens 

Harmse, Du Toit & Broeksma (s.a. :2) heel natuurlik solank 

die verskillende rassegroepe geneig het om apart te woon. 

Die oprigting van aparte skole is verder bevorder deur 

faktore soos kultuurverskille (kinders met dieselfde 

kulturele agtergrond het verkies om na dieselfde skool te 

gaan), verskille in lewenstandaarde en die gebrek aan 

belangstelling in die onderwys aan die kant van die meeste 

Swartes. 

6 ONDERWYS IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA (1961- 1995). 

6.1 Blanke onderwys. 

Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 

was die onderskeie provinsies nie gereed 6f bereid om hulle 

volle outonomie prys te gee nie omdat hulle op sommige 

gebiede nog te ver van mekaar verwyder was. Die reeling van 

die onderwys tot en met standerd 10 is een van die 

belangrikste funksies wat by die totstandkoming van die Unie 

deur die onderskeie provinsies behou is (Pistorius, 1975 : 

355; Venter & Verster, 1986 : 127). 

6.1.1 Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid van 1967. 

Die groeiende besef van die noodsaaklikheid van eenheid van 

die Suid-Afrikaanse volk het 'n eenvormige nasionale 

onderwysstelsel nodig gemaak. Die Wet op Nasionale 

Onderwysbeleid (Wet 39 van 1967) het gedeeltelik die eenheid 
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in die onderwys gebring wat deur die stigters van die Unie 

nagestreef is (Pistorius, 1975 : 355; Potgieter, 1978 : 226). 

Volgens De Jager en sy mede skrywers was politiek die oorsaak 

dat die Blanke onderwys in vier verdeel is met die 

totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika (De Jager, et 

al., 1983: E56). 

Die Onderwyswet van 1967 het bepaal, onder andere, dat 

onderwys 'n Christelike en nasionale karakter moes he 

(Christie, 1989 : 162; Venter & Verster, 1986 : 131; Wet No. 

39 : 1967 : 5). Volgens artikel 7 van Wet No. 39 van 1967 kon 

daar 'n inspeksie van 'n skoal gedoen word om vas te stel in 

watter mate die nasionale onderwysbeleid uitgevoer is (Wet 

No.39 : 1967 : 11). Hierdie definiering van nasionaal het 

egter net na Blankes verwys en meer spesifiek na die 

Afrikaners. Die 1967 Wet is dus gebaseer op 'n spesifieke 

Christelike Nasionale lewensbeskouing, wat aanvaar dat 

Blankes van Swart mense geskei moes word (Christie, 1989 

165). 

6.1.2 Die De Lange~verslag van 1980. 

In 1980 is die De Lange-kommissie deur die staat aangestel om 

onderwysvoorsiening in Suid-Afrika te ondersoek (Christie, 

1989 : 175; Barnard, 1985 : 67). Elf beginsels, wat as 

riglyne en as 'n vertrekpunt vir 'n onderwysbeleid moes dien, 

is deur die De Lange-kommissie opgestel. Die tweede beginsel 

het onder meer erken dat die onderwys erkenning moes verleen 
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aan sowel die gemeenskaplikheid as die diversiteit van die 

religieuse en kulturele leefwyse asook aan die tale van die 

inwoners van Suid-Afrika (Onderwysvoorsiening in die RSA, 

1981 : 14; Van Schalkwyk, 1986 : 78; Behr, 1984 : 302). 

Hieruit is dit duidelik dat die een volksgroep se 

geloofsopvattings nie belangriker as die van die ander geag 

sou word nie (De Jager, et al., 1983 : A60). Met die De Lange 

verslag is verder ook gelyke onderwysgeleenthede met gelyke 

onderwysstandaarde vir almal bepleit en dit is die staat wat 

primer hiervoor moes instaan (Onderwysvoorsiening in die RSA, 

1981 : 17). 

In reaksie op die De Lange verslag van 1980 het die Regering 

bevestig dat dit nog steeds gestaan het by die beginsels van 

die Christelike karakter en die bree nasionale karakter van 

onderwys soos vervat in die Onderwyswet van 1967 (Behr, 1984 

: 303). Die Regering het verder ook bevestig dat ingevolge sy 

beleid van eie skole vir elke bevolkingsgroep ook eie 

onderwysdepartemente vir elke bevolkingsgroep noodsaaklik was 

(Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die RSA, 1983 : 4). 

6.1.3 Die Grondwet van 1983. 

Die Grondwet van 1983 het aanvanklik nog n sentraliserende 

effek op die onderwysvoorsiening aan Blankes tot gevolg 

gehad. Wat voorheen deur die provinsies hanteer is, is 

skielik onder een sentrale politieke en administratiewe gesag 

geplaas binne die Departement van Onderwys en Kultuur met een 
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professionele hoof en een politieke hoof. Dit was dan ook die 

enigste tydperk in die geskiedenis van die Blanke 

bevolkingsdeel van Suid-Afrika dat sy voorsiening van 

onderwys volledig onder die beheer van een owerheid 

geressorteer het (Stone, 1994 : 4). Die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika van 1983 het die land se 

onderwysvoorsiening herstruktureer en bevestig dat 

onderwysvoorsiening as 'n eie saak vir elke bevolkingsgroep 

bedryf sou word. Altesaam vyf ministers was verantwoordelik 

gemaak vir die totale onderwysvoorsiening van die diversiteit 

van bevolkingsgroepe in Suid-Afrika (Die Grondwet van 1983 le 

die grondslag, 1994 : 9). Die doel van hierdie wetgewing was 

om aandag te gee aan die probleem van diversiteit in die 

Suid-Afrikaanse bevolking. Die manier waarop diversiteit 

polities in die grondwet van 1983 geakkomodeer is, kon nooit 

volle wettigheid verkry nie as gevolg van die teenstand wat 

dit gekry het (Stone, 1994 : 7). 

6.1.4 Die "Afsonderlik maar gelykbeginsel" in die onderwys. 

Die beginsel van "apart maar gelyk" in die Wet op Nasionale 

Beleid van Algemene Onderwyssake (1984), is nie deur alle 

groepe aanvaar nie. Volgens King (1990 : 3) was daar die 

volgende drie besware teen die beginsel: 

i) Daar is ongelyke onderwysvoorsiening vir die 

verskillende rassegroepe. 

ii) Die gebrek aan legitimiteit van veral Swart 

onderwys wat as minderwaardig ervaar is. 
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iii) Onderwys soos dit toe daar uitgesien het, was nie 

ingestel op positiewe intergroepverhoudinge nie. 

Dit meet egter in gedagte gehou word dat gelykheid nie 

betaken dat alle mense dieselfde behandel moes word nie-die 

verskille tussen verskillende mense het tog verskillende 

vorme van optrede geeis (Downey & Kelly, 1979 : 253). 

Gelykheid was nie 'n eis vir gelyke behandeling van almal 

nie, maar was eerder 'n eis om goeie redes te he om mense 

verskillend te behandel; 'n regverdiging wat moes aandui dat 

die redes waarom daarteen gedifferensieer word, regverdig is 

(Downey & Kelly, 1979 : 254). 

Neg 'n probleem wat in gelyke onderwys ontstaan, is om te 

bepaal wat die werklike verskille tussen mense is en wat 

verskillende bantering meet behels. Volgens Downey en Kelly 

(1979 : 255) moes spesifieke kriteria gevind word waarvolgens 

bepaal ken word wat hierdie verskille werklik behels en dit 

was geen maklike taak nie. As daar egter 'n verskil tussen 

mense gevind ken word wat differensiasie in onderwys vereis 

het, dan moes dit verband hou met onderwys self (Downey & 

Kelly, 1979 : 256). 

Die doel van afsonderlike onderwys in Suid-Afrika was om die 

kulturele diverse bevolking geskei te hou en die belange van 

die dominerende groep te beskerm. Die skoal is gebruik om die 

posisie van die dominerende groep te ondersteun en sy 
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politieke belange uit te brei. Aparte onderwys is gebruik om 

die ontwikkeling en vooruitgang van subdominante groepe te 

beheer (LeRoux, 1993 : 177). 

6.1.5 "Oop" skole. 

Die beginsel van "Oop Skole" het ontstaan na die 

onderwyskrisis van 1976 waartydens groot ontevredenheid oor 

Swart onderwys uitgespreek is. Die doe! hiervan was dat 

Blanke skole vir alle rasse oopgestel moes word ("Open" 

Facilities, 1987 3). Volgens Christie (1990 : 1) was die 

begin van 1976 die eerste tree wat 'n klein aantal Swart 

leerlinge sou gee na die klaskamers van Blanke leerlinge. 

Dit was die begin van die beginsel van "Oop Skole". 

Aanvanklik is die beginsel van "Oop Skole" deur die regering 

verwerp ("Open" Facilities, 1987 : 3). 

Sedert 2 Februarie 1990 het daar in Suid-Afrika op politieke 

en maatskaplike terreine 'n reeks belangrike ontwikkelings 

plaasgevind wat ook op die onderwys van toepassing is 

(K~uger, 1993 : 81). Vanaf 2 Februarie 1990 het die staat 

onder druk gekom om onderwys te hervorm en alle skole vir 

alle rasse oop te stel (Le Raux, 1993 181). Op 23 Maart 

1990 het die Minister van Onderwys en Kultuur, mnr. Piet 

Clase, aangekondig dat staatskole onder sekere omstandighede 

vir alle rasse oopgestel gaan word (Waldner, 1990 :2). 

Twee modelle is daargestel waarvolgens die skole oopgestel 
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kon word. In beide die modelle moes 'n groot persentasie 

(90%) van die ouergemeenskap toestemming gee tot die oopstel 

van die skool. Die onderwysdepartement sou egter nog steeds 

die beginsels van Christelike, kultuurgeorienteerde, 

moedertaalonderwys ondersteun (Open schools, 1990 : 1). 

Volgens Clase was dit onvermydelik dat in 'n nuwe 

staatkundige bestel aanpassings op die gebied van die 

onderwys gedoen sou moes word. Die beginsel van afwenteling 

van gesag tot die vlak van ouergemeenskappe was vervat in die 

twee onderwysmodelle (Die bykomende onderwysmodelle, 1990 

55). 

Op 10 September 1990 het Minister P. Clase drie bykomstige 

skoolmodelle aangekondig. Die rede vir hierdie aankondiging 

was om verdere erkenning te gee aan die behoefte van sekere 

skoolgemeenskappe om 'n groter seggenskap in die 

toelatingsbeleid van hul skole te he (Heiberg, 1994 : 60). 

Hierdie voorstel van Minister P. Clase is egter nie goed deur 

die Afrikaanse gemeenskap ontvang nie en die modelle is 

byvoorbeeld deur die Kaaplandse Afrikaanse Ouervereniging 

verwerp. Die rede hiervoor was dat dit geen waarborg gebied 

het vir Christelike en volkseie onderwys nie (Ouers se hard 

nee vir Clase, 1990 : 19). 

Engelssprekendes was, in teenstelling met Afrikaans

sprekendes, egter meer ten gunste van die oopstel van skole. 

Die R.G.N. het in 1990 bevind dat 72,5 persent van 
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Engelssprekendes ten gunste van gemengde skole was (Open 

schools controversy, 1990 : 20). Die South African Teachers 

Association, die Engelse onderwysersliggaam, het homself toe 

ook alreeds vir 'n geruime tyd vir die oopstel van skole 

beywer (Towards open schools, 1986 : 3). Die drie nuwe skool

modelle - hoewel baie omstrede vanuit sekere politieke 

kringe - was die begin van grater ouerseggenskap en 

gemeenskapsbetrokkenheid by die skoal (Heiberg, 1994 61). 

Op 17 Februarie 1992 is 'n nuwe onderwysplan bekend gemaak. 

Kragtens die nuwe voorgestelde plan is alle Status Quo en 

Model B-skole op 1 Augustus 1992 oorgeskakel na 

staatsondersteunde gewone skole. Die nuwe skooltipe wat 'n 

deurbraak was na medeseggenskap van die ouer en die outonomie 

van die skoal ten opsigte van die staat, is hiermee voorlopig 

gevestig. Die rede vir hierdie besluit was om kostes te 

bespaar deurdat die ouergemeenskap 'n substansiele dee! van 

die bedryfskoste van die skoal moes bybring (Die 

staatsondersteunde gewone skoal~ 1994 : 63-64). Kritiek wat 

onder andere teen hierdie besluit geopper is, was dat die 

skoal geskep is om integrasie te bevorder of dat die skoal 

geskep is om apartheid te verskans (Heiberg, 1994 : 65). Die 

model C-skole bepaal hul eie toelatingsbeleid en sommige 

skole het sekere toelatingskriteria gebruik om die 

onderwysvlak van die aansoekers te bepaal. Dit het egter 

geblyk dat die model C-skole 'n beleid implementeer wat 

daarop gerig was om leerlinge uit die skoal te hou eerder as 
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om hulle toegang te verleen (Le Roux, 1993 181-182). 

Die omskakeling van sowat 95 persent van staatskole na 

staatsondersteunde skole het nie net die beweging na minder 

staatsvoorskriftelikheid en groter gemeenskapsinspraak 

voltrek nie. Dit was 'n demokratiseringsaksie wat gelei het 

tot die effektiewe depolitisering van die onderwys (Stone, 

1994 : 8). 

6.1.6 Onderwys onder die ANC regering. 

Model C-skole het nie byval gevind by die ANC -regering wat 

in 1994 aan bewind gekom het nie. Die nuwe minister van 

onderwys, Prof. Bengu, het beweer dat die skoolmodelle van 

die apartheidstydperk vervang behoort te word (ANC : Model c 

schools must go, 1994 : 1). Dit het verder ook geblyk dat die 

model C-skole, in teenstelling met dit wat Stone gese het 

vera! daartoe aanleiding gegee het dat die Blanke onderwys 

verpolitiseerd geraak het. Die Nasionale Party en die 

Demokratiese Party was gekant teen die moontlike afskaffing 

van Model C-skole (NP, regering haaks oor model c-skole, 1994 

: 1 ) 0 

In September 1994 is die konsep - witskrif oor die onderwys 

bekend gestel. Volgens dr. Hennie van Deventer, voorsitter 

van die Suid-Afrikaanse Federasie van Staatsondersteunde 

Skole, was die meeste uitsprake egter so polities oorverhit 

dat dit moeilik was om 'n duidelike beeld van die 
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veranderings te verkry. Aanvalle op staatsondersteunde skole 

was dikwels die middelpunt hiervan (Onderwyslui verwelkom 

konsep- witskrif, 1994 : 2). Volgens die Witskrif is bepaal 

dat elke persoon die reg het op basiese onderwys en op gelyke 

toegang tot onderwysinstellings. Waar dit uitvoerbaar is, 

moes onderwysinstellings gebaseer op 'n gemeenskaplike 

kultuur, taal of godsdiens tot stand gebring word, met dien 

verstande dat daar geen diskriminasie op grond van ras mag 

wees nie (Lane, 1994 : 104). Die Witskrif het verder bepaal 

dat onderwys vry en verpligtend sou wees, maar het toegegee 

dat die nodige fondse nie beskikbaar was om 10 jaar gratis 

onderwys te gee nie. Daar is verder bepaal dat kinders nie 

van skole weggewys kon word op grond van hulle onvermoe om te 

betaal nie. Daar sou ook van die skole verwag word om 'n 

streng verhouding van getal leerling per onderwyser toe te 

pas indien die skole nie hulle subsidie wou verloor nie 

(Bulbring, 1994 : 1). Die Konserwatiewe Party het die 

regering se Witskrif oor die onderwys in sy geheel verwerp, 

omdat alles daarin vervat gegrond is op politieke en 

ideologiese beginsels terwyl opvoedkundige beginsels glad nie 

in ag geneem is nie (Van de Graaf, 1994 : 1). 

Verdere veranderings wat voorgestel is, was dat afdankings 

van personeel onvoorkombaar is. Voorregte aan bevoorregte 

skole sou besnoei word en 'n enkele onderwysdepartement is in 

die vooruitsig gestel vir 1 Maart 1995 (Schools revamp ahead, 

1994 : 1). Die vorige etnies gebaseerde onderwys-departemente 
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sou vervang word met nege provinsiale, veelrassige 

onderwysdepartemente (What's in the White Paper 1994 6). 

Verreikende veranderinge aan die leerplanne is in Januarie 

1995 aangekondig. Vera! vakke soos geskiedenis, aardrykskunde 

en gesondheids - en liggaamlike oefening is die meeste 

geraak. Die taalbeleid is ook verander. Waar Afrikaans en 

Engels altyd verpligte vakke was, kon 'n skoal nou enige twee 

van die elf amptelike tale aanbied (Leerplanne verander 

drasties, 1995 : 1). 

Die konflik oor model C-skole is in 1995 voortgesit. Volgens 

Swart (1995 : 4) was al die Afrikaanse skole vroeg in 1995 

deur amptenare van die ANC besoek en versoek om na 

dubbelmedium skole oor te skakel. Indien hulle dit nie sou 

doen nie, sou hulle staatsubsidie onttrek word. Die Nasionale 

Party het hierop gereageer deur te se dat die ANC se neiging 

om kultuurgerigte onderwys af te kraak, 'n ernstige 

bedreiging vir die strewe na nasionale versoening skep (ANC 

kommissarisse moet uit skoolsake bly, 1995 : 2). In Augustus 

1995 word die blou druk vir 'n nuwe onderwysstelsel bekend 

gestel. Hierdie dokument het algemeen as die Hunter-verslag 

bekend gestaan. Volgens die dokument moet model c-skole aan 

die regering terug gegee word. Daar sal slegs twee soorte 

skole wees, privaatskole en staatskole. Die doel van hierdie 

beleidsverandering is om die ongelykheid wat in die onderwys 

bestaan uit te skakel (Schools blueprint returns Model C 
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assets to the state, 1995 : 4; Report of the committee to 

review the organisation, governance and funding of schools. 

1995 : 87). Daar word ook voorgestel dat skoolfooie gehef sal 

word. Die skoolfooie sal egter op 'n glyskaal bereken word, 

sodat ouers wat dit kan bekostig 'n bydrae kan maak 

ten opsigte van die onderwys, terwyl mense wat dit nie kan 

bekostig nie, se kinders gratis onderwys sal ontvang (Report 

of the committee to review the organisation, governance and 

funding of schools. 1995 : 74). 

Volgens die voorsitter van die kommissie, Prof. P. Hunter, is 

staatskole met 'n bepaalde godsdienstige, kulturele en taal

identiteit ongrondwetlik. Staatskole behoort aan alma! en mag 

daarom nie oogmerke van 'n historiese bevoorregte minderheid 

dien nie (Du Toit, 1995 : 2). Die werklike doel van hierdie 

onderwysveranderinge is volgens Mr R. Schoeman, die adjunk 

minister van onderwys, die ANC se beheptheid met sentrale 

beheer en maatskaplike manipulasie. Dit is vir die ANC en sy 

kommunistiese bondgenote belangrik om hulle ideologiese 

stempel in die onderwys af te druk (Spanning oor onderwys, 

1995 : 6). 

In September 1995 word die Wet op Nasionale Onderwysbeleid na 

die Konstitusionele Hof verwys, nadat al die 

minderheidspartye in die Parlament 'n petisie teen die 

aanneming van die wet ingedien het. Volgens die wet sou daar 

aan die Minister van Onderwys groot magte aangaande 



186 

Onderwysbeleid gegee word. Dit sal die magte van die 

Provinsies om oor onderwyssake besluite te kan neem ernstig 

benadeel (Hartley, 1995 : 3; Mischke, 1995 : 6). 

Dit lyk asof daar nou 'n magstryd om die beheer van die 

onderwys aan die gang is. Die ANC regering probeer om alle 

skole onder 'n sentrale beheer te verkry, terwyl die 

oorwegend Blanke politieke partye probeer om ouerlike 

seggenskap in die skole te behou. 

6.2 Swart onderwys. 

Aangesien die Swarte ontneem is van sy politieke regte binne 

die sogenaamde wit gebiede is daar valle politieke regte aan 

hom toegeken in sy eie gebiede, naamlik die tuislande. Dit 

het daartoe aanleiding gegee dat daar in 1968 'n 

onderwysdepartement in elk van die ses tuislande geskep is 

(Behr, 1978 : 156-157). 

Die Swarte het die onderwys wat spesifiek vir hom aangepas 

is, egter negatief ervaar. Nel (1979 : 57) het verskeie redes 

hiervoor geidentifiseer. Die eerste beswaar was dat die 

stelsel deur wetgewing afgedwing is sander dat Swart leiers 

in die proses geken is. Die stelsel is as minderwaardig 

beskou en gesien as iets wat Swart mense minderwaardig wou 

maak. Swart onderwys het ook die belang van kultuur 

beklemtoon, maar die Swarte het geen objektiwiteit daarin 

gesien nie aangesien hy juis as gevolg van sy kultuur verag 
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is (Nel, 1979 57). 

Swart onderwys in Suid-Afrika is gekenmerk deur verskeie 

problema. Swart onderwys was aanvanklik deur die Blanke 

bevolking beheer en het sodoende baie verpolitiseerd geraak. 

Hierdie verpolitisering en die gevolge daarvan sal in 

hoofstuk 5 onder die loep geneem word. 

7 SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGE. 

Die vervlegting tussen kerk, onderwys en die staat kan 

duidelik in die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis 

waargeneem word. Aanvanklik was die kerk die enigste 

voorsiener van onderwys in Suid-Afrika. Die staat het egter 

geleidelik in die onderwys begin ingryp net soos dit die 

geval was in Nederland, Frankryk en Engeland. (kyk hoofstuk 

3, pp. 105, 107 en 110). 

Die onderwys is deur die Engelse regeerders tydens die Britse 

besettings van Suid-Afrika verpolitiseer deurdat die Britte 

die onderwys gebruik het om die Boere te probeer verengels. 

Grey het ook van die onderwys gebruik gemaak om die Swartes 

onder beheer te probeer bring. Die Afrikaners het telkens in 

opstand gekom teen enige vorm van onderwys wat nie die 

Afrikaanse kultuur en Godsdiens bevorder het nie. Dit het 

aanleiding gegee tot die ontstaan van Christelike Nasionale 

Onderwys wat die Afrikaner se kultuurbelange bevorder het. 

Toe die Afrikaners in 1948 aan bewind gekom het, het 
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Christelike Nasionale Onderwys die nasionale onderwysbeleid 

geword. Daar was dus 'n duidelike vervlegting tussen kerk, 

onderwys en die staat, vera! wat die Afrikaners betref het. 

Die verskil tussen Suid-Afrika en die tradisionele stamlande 

soos Nederland, Frankryk en Engeland is dat alhoewel die 

staat die onderwys beheer het, godsdiens nag steeds 'n 

belangrike rol in die onderwys gespeel het. 

Die Christelike Nasionale Onderwys beleid is egter oak op die 

ander bevolkingsgroepe afgedwing wat nie noodwendig dieselfde 

kultuur en geloofsoortuiging as die Afrikaner gehad het nie. 

Toe dit duidelik geraak het dat die onderwys van die 

sendingskole 'n moontlike bedreiging vir die Afrikaner se 

nasionale strewe kon word, is die sendingskole onder 

staatsbeheer geplaas. Die kerk is dus uit die onderwys van 

die Swarte geneem sodat die onderwys slegs deur die staat 

beheer kon word. Dit dui weer eens daarop dat die onderwys 

doelbewus verpolitiseerd was om 'n bepaalde politieke doelwit 

te bereik. 

Die idee van nasionale onderwys het oak staatsbeleid geword 

deurdat daar afsonderlike skole vir elke bevolkingsgroep 

ontwikkel is sodat daar voorsiening vir alle kulture gemaak 

kon word. Die Afrikaner het die politiek en die onderwys 

gebruik om sy eie kultuur en lewensbeskouing te bevorder. 

Toe dit egter begin lyk asof die Nasionale Party nie meer,aan 
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bewind sou wees na die verkiesings van 1994 nie, word daar 

met die model C-skole probeer om die beheer van die onderwys 

aan die ouers oor te dra. Die beheer van die onderwys word 

dus met hierdie poging van die staat na die ouers oorgedra. 

Dit lyk egter asof die ANC regering nie met hierdie gebeure 

tevrede is nie en probeer hulle om weer sentrale beheer oor 

die onderwys te verkry. 
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HOOFSTUK 5. 

DIE VERPOLITISERING VAN SWART ONDERWYS IN SUID-AFRIKA. 

1 INLEIDING. 

Die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis word vir baie jare al 

gekenmerk deur onluste, optogte en wegblyaksies deur sowel 

leerlinge as onderwysers. Dit was vera! Swart onderwys wat 

die meeste onder hierdie aksies gely het. Dit is moontlik dat 

hierdie aksies politieke motiewe gehad het deurdat sekere 

mense die onderwys wou gebruik om beleidshervormings te 

verhaas. Swart onderwys is vera! verpolitiseer, deur 

regeringskant sowel as deur magte buite die regering. Sommige 

skrywers verklaar selfs dat die onderwys die slagveld van die 

politiek geword het (kyk byvoorbeeld Brynard, 1987 : 42). 

In hierdie hoofstuk word die verpolitisering van Swart 

onderwys tussen 1961 en 1995 ondersoek. Verder sal die 

reaksie van die Swartes op Blanke oorheersing van die 

onderwys en die protesorganisasies wat vanaf 1920 tot 1995 'n 

rol in die onderwys gespeel het, ontleed word sodat daar 

bepaal kan word tot watter mate Swart onderwys verpolitiseerd 

geraak het. 

2 SWART ONDERWYS IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA (1961 -

1993). 

2.1 'n Kort oorsig van die ontwikkeling van Swart onderwys 

voor Republiekwording (1652- 1961). 

Voordat die Blankes hulle in 1652 in Suid-Afrika kom vestig 
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het,was die meeste Swart mense jagters en herders. In die 

tydperk was daar geen formele skole nie, maar dit het nie 

beteken dat daar geen onderwys was nie. Die kinders het dit 

wat as noodsaaklik geag was, van hulle ouers geleer. Hierdie 

onderwys was nie tydsgebonde nie, maar het voortdurend 

plaasgevind. Inisieringseremonies en rituele het deel van die 

onderwys gevorm (Christie, 1989 30). 

Die eerste formele onderwys van Swart mense was deur die 

sendelinge verskaf. Hulle doe! was om die Evangelie te 

verprei. As deel van hul sending het hulle skole gestig. Die 

skole was meestal onder beheer van die sendinggenootskappe en 

die verskillende kerke (Lemmer, 1993 : 54). Die Britse 

owerhede het later hierdie skole begin gebruik om die Engelse 

taal en tradisies te versprei en ook om as sosiale kontrole 

te dien (Christie, 1989 : 34). 

Die beginsel van apartheid in die onderwys gaan so ver terug 

as die Smuts Onderwyswet van 1907. Vanaf 1910 word die Swart 

onderwys onder provinsiale beheer geplaas en is daar pogings 

aangewend om die Swarte se kultuur deur middel van die 

onderwys te bevorder sonder om hulle te verwesters (De Jager, 

et al., 1983 : E48; Lemmer, 1993 : 54). Met die 

bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948 is die beleid 

van apartheid in die onderwys toenemend toegepas en met die 

Onderwyswet van 1953 is Swart onderwys onder staatsbeheer 

geplaas. Alle onderwysaanstellings, kurrikula en skoolgeboue 
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is onder staatsbeheer geplaas (Nasson & Samuel, 1990 : 18). 

Verskillende onderwysstelsels vir Swartes en Blankes is 

geskep sodat onderwys op 'n etniese grondslag kon geskied. 

Dit was alles gedoen op die aanbevelings van die Eiselen 

Kommissie (Nasson & Samuel, 1990 : 17). 

Hierdie apartheidsbeleid het dan ook tot groat ontevredenheid 

aanleiding gegee. Swart politieke organisasies en 

onderwysverenigings het hulle afkeur teenoor Swart onderwys 

uitgespreek. Die staat het hierop gereageer deur onderwysers 

te verbied om kritiek teenoor die staatsbeleid uit te spreek 

en onderwysers wat hulle daaraan skuldig gemaak het, is 

geskors (Peteni, 1978 : 12). 

2.2 Swart onderwys na Republiekwording (1961- 1975). 

Met Republiekwording in 1961 is die bestaande onderwysbeleid 

van die Unie van Suid-Afrika aangaande Swartes, naamlik 

afsonderlike onderwys, steeds toegepas en verder verfyn. Die 

apartheidsbeleid van die Nasionale regering, onder leiding 

van dr. H. F. Verwoerd, wat in die jare voor die 

totstandkoming van die Republiek begin vorm kry het, sou in 

die daaropvolgende jare tot sy logiese konsekwensie uitgebou 

word. Dit sou die daarstelling van volledige, uitgebreide en 

afsonderlike stelsels van onderwysgeriewe vir elke 

bevolkingsgroep beteken. Daar sou dan vir elke rassegroep 'n 

aparte onderwysstelsel wees (Coetzee, 1975 : 477; Behr, 1978 

: 153). 
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Staatsbeleid aangaande Swart onderwys vanaf 1953 is grootliks 

gebaseer op die bevindings van die Eiselen Kommissie van 

1949-1951. Die Kommissie het verskeie aanbevelings aangaande 

die onderwys gemaak wat met die onderwyswet van 1953 

bekragtig is (Nasson & Samuel, 1990 : 17). 

Vanaf 1961 is elf onderwysdepartemente geskep, die meeste 

gemoeid met Swart onderwys en almal gebaseer op die 

Afrikanergesentreerde Christelike nasionale beleid met die 

doel om in die Blanke behoeftes te voorsien (Gabela, 1990 : 

11). Daar is ook gepoog om soveel skole as moontlik in die 

tuislande te stig. Swartes was vanaf die stedelike gebiede 

verskuif na gebiede wat vir die staat aanvaarbaar was 

(Kallaway, 1990 : 174; Nasson & Samuel, 1990 : 19; Harrel, 

1967 : 3). In elk van die selfregerende gebiede is 'n 

departement van onderwys in die lewe geroep, wat kragtens die 

Grondwet van die Nasionale State, 1971 (Wet 21 van 1971) 

verantwoordelik was vir alle onderwys (Struktuur en werking 

van die Suid-Afrikaanse onderwystelsel, 1988 : 3-4). 

2.3 Ontwikkelinge vanaf 1975 tot 1993. 

2.3.1 Aanloop tot die 1976 onluste. 

1975 word gesien as 'n waterskeiding in die ontwikkeling van 

Swart onderwys (Nasson & Samuel, 1990 : 21). Die volgende 

twee beleidsveranderings het tot ernstige konflik aanleiding 

gegee: 



194 

Eerstens, die verandering van 'n dertien jaar na 'n twaalf 

jaar skoolstruktuur wat aanleiding gegee het tot grater 

klasse. 

Tweedens, die eis dat die taalbeleid van 50 persent Afrikaans 

en 50 persent Engels streng toegepas moes word. Dit het 

beteken dat die helfte van alle vakke in Engels onderrig moes 

word en die ander helfte in Afrikaans (Hartshorne, 1992 : 74; 

cillie, 1977 : 559). 

Die onderwysers was tevrede oar die taalbeleid en het prates 

teen die Departement van Swart onderwys aangeteken. Ten spyte 

van hierdie prates het die staat voortgegaan met die 

taalbeleid (Nasson & Samuel, 1990 : 21). Leerlinge is dikwels 

in tydelike klasse van meer as vyftig gehuisves, met 

onderwysers wat min ondervinding in sekondere onderwys gehad 

het en wat bowenal oak nag moes sukkel om die taalbeleid 

prakties toe te pas. Die groat klasse en die taalbeleid het 

tot 'n plofbare toestand gelei (Nasson & Samuel, 1990 : 20; 

Hartshorne, 1992 : 76). Verdere faktore in die disintegrasie 

van die skole was die groat aantal swak opgeleide 

onderwysers, gesag wat outokraties afgedwing is, 

groepsdeelname en besprekings was beperk en alles het 

hoofsaaklik om eksamenvoorbereiding gegaan (Hartshorne, 1992 

: 79). 

2.3.2 Die studente-onluste van 1976. 

In 1976 het grootskaalse prates en weerstand in alle erns 
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begin. Sowel die taalkwessie as die kwaliteit en die 

relevansie van die onderwys was aspekte wat sterk na vore 

getree het. Aanvanklik was daar die eis van Swartes dat hulle 

onderwys net so goed soos die van die Blankes moes wees. 

Soos die leerlinge egter meer georganiseerd geraak het, het 

die eise meer polities van aard geraak en het die diepe 

ontevredenheid ten opsigte van die skole toegeneem. Nie net 

die staat en die onderwysdepartement nie, maar ook die 

onderwysers, is gekritiseer omdat hulle nie kon voldoen aan 

die eise en verwagtinge van die leerlinge nie (Peteni, 1978 

12; Hartshorne, 1992 : 79). Volgens Hartshorne (1992 79) en 

Cillie (1977 : 485) was die ontevredenheid met die 

onderwysers een van die grootste oorsake vir die boikotte en 

demonstrasies. Onderwysers was volgens leerlinge 

onbehulpsaam, oneffektief en baie afwesig van die skole. 

Die onluste van 1976 was die reaksie op afsonderlike 

onderwys en die staat het hierop gereageer met 'n 

hervormingsbeleid. Volgens Lemmer (1993 : 54) het hierdie 

beleid van hervorming in afsonderlikheid egter nog steeds 

'n politieke grondslag getoon en 'n gevolglike nasionale 

ondersoek in onderwysvoorsiening is geloots wat aanleiding 

gegee het tot die De Lange- verslag in 1980. 

2.3.3 Die De Lange- verslag oor onderwysvoorsiening. 

In 1980 is 'n RGN kommissie deur die staat aangestel om die 

onderwys te ondersoek. Hierdie onderwysverslag staan in die 
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algemeen bekend as die De Lange-verslag. Met die verslag is 

nuwe vorme van onderwysbeheer en voorsiening ondersoek 

(Kallaway, 1990 : 388; Christie, 1989 : 248). Hierdie 

ondersoek het sy oorsprong gehad in die wydverspreide konflik 

en teenstrydighede aangaande onderwysvoorsiening wat tot die 

sogenaamde onderwyskrisis aanleiding gegee het (Van Zyl, 1991 

: 6). Elf beginsels, wat as riglyne en as 'n vertrekpunt vir 

'n onderwysbeleid moes dien, is deur die De Lange-kommissie 

opgestel. Beginsels 1, 2 en 6 was vera! relevant om die 

verband wat tussen staat en onderwys behoort te bestaan, aan 

te dui. Hierdie beginsels lui soos volg: 

Beginsel 1. Gelyke onderwysgeleenthede met insluiting van 

gelyke onderwysstandaarde sal vir elke inwoner 

ongeag ras, kleur, geloof of geslag deur die staat 

doelgerig nagestreef word. 

Beginsel 2. 

Beginsel 6. 

Die onderwys verleen positiewe erkenning aan die 

gemeenskaplikheid sowel as die diversiteit van 

die religieuse en kulturele leefwyse en tale van 

die inwoners. 

Onderwysvoorsiening op die formele vlak is die 

verantwoordelikheid van die staat met dien 

verstande dat die individu, die ouers en die 

georganiseerde samelewing 'n mede

verantwoordelikheid en inspraak in die verband 
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het (Onderwysvoorsiening in die RSA, 1981 14-

15). 

Die verslag het verder aanbeveel dat daar een 

onderwysdepartement behoort te wees en dat daar meer aandag 

aan tegniese opleiding gegee behoort te word (Christie, 1989 

: 248; Kallaway, 1990 : 389; Van zyl, 1991 : 34). Daar is 

aanbeveel dat 'n enkele ministerie van onderwys geskep moes 

word om te voorsien in die behoefte aan 'n nasionale 

onderwysbeleid wat gerig is op "gelyke geleenthede" en 

"gelyke gehalte en standaarde." Laasgenoemde het betrekking 

gehad op die veranderende behoeftes van Suid-Afrika 

(Onderwys-voorsiening in die RSA, 1981 : 197). Hierdie 

voorstel het egter nie by die staat byval gevind nie, want 

daar is gevoel dat die beheer van Blanke onderwys op alle 

vlakke en in enige politieke bestel in Blanke hande moes bly. 

Daarom was een onderwysdepartement vir alle bevolkingsgroepe 

nie aanvaar nie. Tydens 'n Afrikaner-Onderwyskongres te 

Bloemfontein in 1982 het die opvoedkundige, W.A. Landman, 

verder tot die gevolgtrekking gekom dat die handhawing van 

die Afrikaner se identiteit en die ontwikkeling van gesonde 

rasseverhoudings nie in konflik met mekaar staan nie en dus 

nie aanleiding tot spanning tussen bevolkingsgroepe ken gee 

nie (Behr, 1988 : 58; De Jager, et al., 1989 : A62). 

In reaksie op die De Lange-verslag het die staat bevestig 

dat dit neg steeds staan by die beginsels van die Christelike 
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karakter en die bree nasionale karakter van onderwys sees 

vervat in die Onderwyswet van 1967 (Behr, 1984 : 303). In die 

Wet op Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake, Wet 76 van 

1984, is aan die 11 beginsels uitdrukking gegee (Kruger 

[red.], 1986 : 149; Witskrif ocr onderwysvoorsiening in die 

Republiek van Suid-Afrika, 1983 : 51). 

2.3.4 Onderwystoestande vanaf 1984 tot 1990. 

Die tydperk tussen 1984 en 1990 is gekenmerk deur verskeie 

onderwysboikotte en protesaksies. Selfs toe daar aan die 

oproepe om terug skoal toe te gaan gehoor gegee is, het die 

kinders gemaak sees hulle wou en het hulle alle gesag 

verwerp. Daar was 'n gevoel van selfvertroue wat die 

leerlinge laat dink het dat hulle alles ken bereik sender die 

hulp van die onderwyser en indien hulle nie geslaag het nie, 

is apartheid, swak onderwysers en swak onderwys daarvoor 

geblameer (Hartshorne, 1992 : 80). 

2.3.5 Die oopstel van Blanke skole in 1990. 

Vanaf 1990 het die staat onder toenemende druk verkeer om 

Blanke skole vir alle bevolkingsgroepe cop te stel (Le Raux, 

1993 : 181). Die staat was aanvanklik nie hiervoor te vinde 

nie en die Minister van Onderwys en Ontwikkeling, dr Stoffel 

van der Merwe, het in Januarie 1990 verklaar dat staatsskole 

nooit gedwing sou word om te integreer nie (Stoffel stresses 

govt 'no' to mixed schools, 1990 : 12). Deur mense te dwing 

om skole cop te stel sou Blanke skole dieselfde politieke 
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aksies ervaar wat in swart skole die geval was (Nyaka, 1990 : 

13). Die staat het egter vrywillige integrasie in skole aan

vaar (Regering sal skole nie 'dwing om te integreer•, 1990 : 

2) • 

In Maart 1990 het die Minister van Onderwys en Kultuur, mnr. 

Piet Clase, aangekondig dat staatskole oopgestel gaan word, 

indien die ouers van die skole daartoe instem (White govt 

schools may be opened to all, 1990 : 2; Lemmer, 1993 : 56). 

Die politieke partye het egter uiteenlopende reaksies op 

bogenoemde aankondiging gehad. Die Minister van Onderwys en 

Kultuur van die Huis van Verteenwoordigers, en die 

Demokratiese Party het hierdie besluit verwelkom, terwyl die 

Konserwatiewe Party krities gestaan het teenoor die 

aankondiging (Segar, 1990 2; DP welcomes education models 

investigation, 1990 : 8). Die Konserwatiewe Party het verder 

aangedring op Christelike-volkseie- en moedertaalonderwys (KP 

krities oor nuwe strategie, 1990 : 13). Basson (1990 : 13) 

het verklaar dat die staat die onderwys as instrument gebruik 

het in die skepping van 'n "Nuwe Suid-Afrika". Die jeug moes 

sodoende dien as politieke stootskrapers in die voorbereiding 

van die nuwe beleid. Onderwys sou toenemend neutraal word en 

kinders sou nie gesteun kon word in die verwerwing van 'n 

volkseie identiteit nie. Dit is verder bevestig deur mnr. A 

Williams, Adjunk - Minister van Onderwys, dat die staat nie 

die Afrikaner sy eie onderwys sou kon verseker nie. 

Moedertaalonderwys sou egter deur die nuwe grondwet beskerm 
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word (Onderrig in moedertaal'beskerm•, 1990 9). 

Die National Education Crisis Committee (NECC) het ook 

versigtig gereageer op die regering se besluit om die skole 

oop te stel. Volgens die NECC het die staat geen gesag om vir 

mense te se wat hulle moes doen nie. Die NECC was veral 

gekant teen die beginsel dat die ouers kon bepaal of skole 

oopgestel kon word of nie. Dit sou beteken dat die minderheid 

nog steeds die reg het om oor onderwyshulpbronne besluite te 

neem (NECC wary of new move, 1990 : 20). 

Tydens die 48ste jaarlikse kongres van die Vrystaatse 

Onderwyserunie het mnr. I Rensburg, die hoofsekretaris van 

die NECC, verklaar dat onderwys in 1990 een van sy ergste 

krisisse beleef het. Tensy daar op die hoogste vlak ingegryp 

word, sou ineenstorting dit in die gesig staar. Die standpunt 

van ministers dat antwoorde vir die krisis by die 

onderhandelingstafel gesoek moes word, het bevestig dat 

onderwys deur die regering verpolitiseer is. Dit sou 

gevolglik 'n vermorsing van tyd wees vir onderwysers om met 

die staat oor die krisis te onderhandel. Die onderwyser moes 

self die fondament le vir 'n onderwysbeleid wat in Suid

Afrika na apartheid moes kern (Nuwe onderwysstelsel 'sal nie 

self verrys•, 1990 : 3). Die NECC het verder verklaar dat 

alhoewel die onderwyskrisis onlosmaaklik verbind is tot die 

nasionale politieke stryd, daar onmiddellik met hervorming in 

die onderwys begin moes word (Louw told: its not what you do, 
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it's the way that you do it, 1990 : 5). Teen die einde van 

1990 het die NECC verklaar dat daar in 1991 gepoog sou word 

om Swart onderwys te normaliseer. Daar sou ook met 'n 

nasionale program van aksie begin word om die regering te 

dwing om een nie-rassige en demokratiese onderwysstelsel te 

begin (NECC wildie aksies in '91 hou, 1990 : 6). 

Ten spyte van besware het sommige skole egter begin om 

kinders van ander bevolkingsgroepe as leerling in te skryf. 

Teen die einde van 1990 het die ANC 'n beroep op skoliere 

gedoen om na die skole terug te gaan en die swak matriek 

uitslae aan die apartheidsbeleid toegeskryf. Die ANC het 

verder beweer dat die staat nie die nodige toestande geskep 

het wat normale onderwys moontlik maak nie, en dat die krisis 

in die onderwys nie opgelos sou word indien apartheids

onderwys nie gestaak word en een onderwysdepartement geskep 

word nie (Bennet, 1991 : 2). 

2.3.6 Die vernuwingstrategie vanaf 1991 tot 1993. 

Teen Junie 1991 het die staat met 'n onderwys

vernuwingstrategie begin. Volgens die strategie sou ras nie 

meer 'n rol in die verskaffing van onderwys speel nie. 

Onderwys sou vir die eerste nege jaar verpligtend en vry 

wees. Daar sou ook 'n Sentrale Onderwysowerheid asook 

geografiese streeksdepartemente wees (Meeste partye steun 

nuwe onderwysplan, 1991 : 12; Kruger, 1993 1). 'n Verdere 

doel van die vernuwingstrategie was om die ongelykhede in 



202 

staatsbesteding en die onderwysagterstande in die Swart 

onderwys uit te skakel. Volgens Langardien (1993 : 3) sou die 

vernuwingstrategie tien jaar neem om gelykheid in 

onderwysbesteding te bewerkstellig. 

Die NECC het verklaar dat die nuwe strategie ontoereikend is 

omdat dit nie die krisis in die onderwys aanspreek nie, 

terwyl die ANC beweer het dat dit 'n goeie begin is om weg te 

beweeg van die rasgeorienteerde benadering van die onderwys 

(Makobane, 1991 : 4; ANC noem onderwysplan goeie begin; PAC 

daarteen, 1991 : 17). Volgens die Konserwatiewe Party sou 

Christelike onderwys met die vernuwingstrategie nie meer 

moontlik wees nie (Onderwysbeleid volksvyandig, 1991 : 5). 

Die ANC en die staat het egter die Blanke ouers verseker dat 

die vernuwingstrategie nie 'n verlaging in die 

onderwysstandaarde sou meebring nie (Strachan, 1993 2). 

Die ANC het self ook in 1991 'n beleidsdokument gepubliseer 

aangaande die onderwys, naamlik die "Discussion Paper on 

Education Policy". Volgens die verslag is die onderwyskrisis 

in die Swart onderwys toe te skryf aan die rassebeleid, 

gebrekkige administrasie en opleidingsprobleme (Bot, 1991 

57). 

In 1992 is daar deur die staat probeer om die 

vernuwingstrategie van die onderwys te implementeer. Die 

staat is egter deur die NECC daarvan beskuldig dat dit die 
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onderwys eensydig wou herstruktureer (Educational Policy 

Proposals: The future of schooling, 1992 : 19; NECC warns 

against unilateral renewal, 1993 : 15). Die staat het as een 

van die redes waarom die onderwysvernuwingstrategie nodig 

was, aangevoer dat die bestaande stelsel vir 'n baie groot 

deel van die Suid-Afrikaanse bevolking onaanvaarbaar en nie 

wettig was nie. Daarom moes daar wegbeweeg word van 'n 

rasseverdeling in die onderwys na 'n streeksbedeling waarin 

die onderwys nie diskriminerend nie, maar in die hoogs 

moontlike mate gelykberegtigend en demokraties voorsien sou 

word (Marais, 1993 : 18; Garbers, 1992 : 39- 40; 

Onderwysvernuwingstrategie, 1992 : 16). 

Die nuwe onderwysstelsel moes ook nasionale eenheid bevorder 

en dit tot uitdrukking laat kom. Daar moes verder ook 

voorsiening gemaak word vir die akkommodering van 

verskeidenheid op grond van internasionaal erkende en 

opvoedkundig relevante basiese menseregte. Dit sluit aspekte 

in soos moedertaalonderrig, godsdiensvryheid en die 

beoefening en oordrag van eie kultuur (Onderwysvernuwing

strategie, 1992 : 17-18). 

2.3.7 Die samesmelting van onderwysdepartemente in 1993. 

Teen Maart 1993 het die staat en die NECC tot 'n ooreenkoms 

aangaande een onderwysstelsel gekom (Molefe, 1993 : 19). Op 1 

April 1993 is al die Onderwysdepartemente van Suid-Afrika in 

een departement saamgesnoer (Mac Gregor, 1993 : 26). Volgens 
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die onderwysbeleid sou die rasse grondslag uit die onderwys 

verdwyn, onderwysbesteding sou vir al die groepe dieselfde 

wees en verpligte onderwys vir alle groepe ingestel word 

(Lubbe, 1993 : 16). 

Dit was die einde van aparte onderwys vir die verskillende 

bevolkingsgroepe. Die verskillende onderwysstelsels vir elke 

bevolkinggroep was die gevolg van die apartheidsbeleid wat 

deur die regering van die dag nagevolg was. 

3. DIE BELEID VAN APARTHEID EN DIE IMPLIKASIES DAARVAN OP DIE 

ONDERWYS. 

3.1 Inleiding. 

Apartheid is 'n begrip wat baie ter sprake kom wanneer daar 

na politiek in die Suid-Afrikaanse situasie verwys word. 

Volgens Harber (1989 : 184) was die rassistiese politieke 

filosofie van apartheid die hart van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel en het dit aanleiding gegee tot 

rasseskeiding en ongelykhede. Apartheid het alle aspekte van 

die onderwys beinvloed (Harber (1989 : 185). Apartheid is dan 

oak dikwels gebruik om die oorsaak van probleme aan te dui. 

Politiek het tot Apartheid aanleiding gegee en Apartheid kan 

gesien word as die oorsaak van die verpolitisering van Swart 

onderwys. Dit is dus nodig om kortliks na die oorsprong van 

apartheid te kyk en te probeer verklaar wat hierdie begrip 

behels. Die invloed van apartheid op die onderwys sal oak 

ondersoek word. 
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3.2 Die oorsprong van Apartheid. 

Die woord "apartheid" beteken skeiding of om afgesonder te 

wees (Schoonees, et al., 1975 : 37). Die stelsel van 

apartheid beteken dus die skeiding van rasse. Hierdie 

skeiding is nie slegs polities van aard nie, maar ook fisies, 

kultureel, ekonomies en godsdienstig (Mothabi, 1980 : 18). 

Die skeiding wat in Suid-Afrika gemaak is, was tussen Swart 

en Blanke mense. Kleurlinge en Indiers was onder die Swart 

mense ingesluit (Mothabi, 1980 : 19). 

Die verkiesingsoorwinning van 1948 het in sommige opsigte een 

aspek van Afrikaner nasionalisme bevredig. Dit was die 

Afrikaner se stryd vir politieke, ekonomiese en kulturele 

oorheersing binne die Europese gemeenskap (Liebenow, 1986 

107). Hierdie stryd van die Afrikaner het 'n lang 

geskiedenis, want vanaf 1652 was die Setlaars in 'n stryd 

gewikkel om hulle unieke lewenswyse te handhaaf. In die 

binneland was die tradisionele Afrikaanse lewenswyse bedreig 

deur die ontdekking van gaud en diamante in die Transvaal 

aangesien dit daartoe aanleiding gegee het dat baie 

uitlanders na die Transvaal gestroom het. Die Britse 

koloniale uitbreiding het tot verdere kommer aanleiding gegee 

(Lapping, 1986 : 22). Verder het die nederlaag gedurende die 

Anglo-Boere Oorlog in 1902 bygedra tot die Boere se gevoel 

van frustrasie met die Britse gesag. Die dood van vrouens en 

kinders in die konsentrasie-kampe kon nie vergeet word nie 
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(Lapping, 1986 33). 

Die Afrikaners het 'n bitter stryd gestry om erkenning te 

verkry vir sy eie kultuur wat hy teen die verengelsende 

invloede wat geheers het, moes ontwikkel. Die Afrikaners het 

enige poging om sy kultuur met ander kulture te assimileer 

heftig teengestaan. Die reg om Afrikaans te erken en in die 

skole te kan gebruik, was deel van die stryd (Welsh, 1972 

47). Die doel van Malan en sy regerende party was nie om 

Swartes as sodanig te onderdruk nie, maar eerder om oor die 

Engelssprekendes in die staat te triomfeer (Lapping, 1986 : 

99). Verwoerd het in 1958 Eerste Minister geword en hy het, 

onder andere, daarop aangedring dat daar afsonderlike 

ontwikkeling vir alle bevolkingsgroepe moes wees, met die 

ideaal dat dit uiteindelik in alle aspekte afsonderlik sou 

wees (Motlhabi, 1980 : 31). 

Apartheid is nie deur die Afrikaner Nasionale Party geskep 

nie, maar hulle het wel, strydig met die wereldmening, 

hervormings aangewend wat tot afsondering en rasseskeiding 

aanleiding gegee het. Dit was dus bloot 'n uitbreiding van 

apartheid (Lipton, 1986 : 22). Na 1948 kon die Afrikaners 

inter-rasse-kontak reguleer. Apartheid het die wettige 

fondasie gele vir afsonderlikheid en diskriminasie wat 

meestal natuurlik plaasgevind het. Dit was geYmplementeer om 

die Blanke se afhanklikheid en kontak met die Swarte te 

verminder (Liebenow, 1986 : 109). 
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Liebenow (1996 : 110) het voorts ook daarop gewys dat die 

voordele van apartheid deur die jare deur verskeie politici 

benadruk is. Een rede wat veral gebruik is, was die feit dat 

'n apartheidsbeleid die Swarte se kultuur beskerm het teen 

die meer dinamiese Europese kulture. Dit sou die Swarte se 

tradisionele lewenswyse beskerm. 

3.3 Onderwys- en apartheidsideologie. 

Dwarsdeur die geskiedenis van Suid-Afrika was die 

doelstellings van die onderwys om die politieke, ekonomiese 

en kulturele tradisies van die Blankes te bewaar, al was dit 

ten koste van ander bevolkingsgroepe (Spies, 1989 : 73). Die 

gevolge van veertig jaar se apartheidsideologie en honderde 

jare van rasse - diskriminasie in Suid-Afrika is diep 

gewortel in die onderwysstelsel van Suid-Afrika. Onderwys het 

deel geword van die politieke strydveld en die verandering na 

'n nie-rassige sisteem kon slegs plaasvind indien dit deel 

gevorm het van die verandering in die groter gemeenskap 

(Graham-Brown, 1991 : 155). 

Vandat die Nasionale Party aan bewind gekom het, is die 

onderwys as 'n instrument, waarmee die apartheidstelsel 

afgedwing kon word, gebruik. Die doel van aparte 

onderwysstelsels, op ideologiese vlak, het in die Bantoe 

Onderwyswet van 1953 tot uitdrukking gekom. Dit het 

aanleiding gegee tot onderwys wat as genoegsaam beskou is vir 



208 

dit wat die Swartes kon bereik, terwyl Christelike Nasionale 

Onderwys vir die Blankes bedoel is wat oor die Swart mense 

moes heers. In die praktyk het dit aanleiding gegee tot twee 

verskillende stelsels van onderwys. As gevolg van die 

belangrike rol wat die onderwys in die handhawing van 

apartheid gespeel het, is die onderwys deur al die partye 

gesien as die terrain van politieke stryd (Graham-Brown, 1991 

: 155). Vir die Afrikaner was die onderwys lank 'n onderdeel 

van sy protes en sy nasionalisme. As die verborge kurrikulum 

van n vak soos Jeugweerbaarheid ontleed word, is dit 

duidelik dat dit 'n deel van die Afrikaner se politiek was 

(Brynard, 1987 : 44). 

Die apartheidsbeleid het egter tot groot protes onder Swart 

mense aanleiding gegee en hulle het gevolglik verskeie 

organisasies gestig om te protesteer teen die apartheids

beleid en ongelyke onderwys. In die volgende afdeling word 

dan kortliks gekyk na enkele van hierdie organisasies. 

4. SWART PROTESORGANISASIES WAT 'N ROL IN DIE ONDERWYS 

GESPEEL HET. 

4.1 Inleiding. 

Die noue verband tussen onderwysorganisasies en politieke 

instansies is diep gewortel in die geskiedenis van die 

onderwys. Dit het nog altyd aanleiding gegee tot sowel 

negatiewe as positiewe gevolge. Die negatiewe gevolge was dat 

die onderwysorganisasies te eng was in hulle politieke dogmas 
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en dit het gelei tot 'n verbrokkeling van eenbeid tussen 

onderwysers wat betrokke was by die onderwysstryd. Dit bet 

verder ook daartoe aanleiding gegee dat die mag van 'n 

verenigde front verlore gegaan bet. Die positiewe gevolge, 

aan die ander kant, was dat die onderwysorganisasies altyd 

die politieke karakter van onderwys erken bet en selfs die 

mees konserwatiewe organisasie is gedwing om die politieke 

basis van apartbeidsonderwys te bevraagteken (Christie, 1992 

: 263). 

Daar was baie politieke organisasies wat aan die 

bevrydingstryd in Suid-Afrika deelgeneem bet. Sommige 

organisasies het egter in die onderwys gespesialiseer en 

daarom sal van hulle kortliks bespreek word. 

4.2 Die African National Congress (ANC). 

Die eerste prominente Swart politieke organisasie wat in 

Suid-Afrika ontstaan het, was die South African Native 

Congress (SANC) in 1902 (Grobler, 1988 : 20). Tydens 'n 

konferensie in Bloemfontein in 1912 is die organisasie 

uitgebrei tot 'n nasionale organisasie, naamlik die South 

African Native National Congress (SANNC). Die doel van die 

organisasie was om diskriminerende wetgewing teen Swartes 

deur Blankes teen te staan, asook om eenbeid onder die 

verskeie stamme en organisasies te bring (Kotze, 1975 3; 

Motlbabi, 1980 : 81; Esterhuyse & Nel, 1990 : 9). 
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Tydens die jaarlikse konferensie in 1923 is die naam van die 

organisasie verander na African National Congress (ANC) 

(Grobler, 1988 : 59). Die ANC was van meet af betrokke by 

verskeie protesaksies, maar wat die onderwys betref was die 

reaksie op die Bantoe Onderwyswet van 1953 sekerlik een van 

die belangrikstes. Die Bantoe Onderwyswet het die beheer van 

onderwys van die provinsies en die sendingskole na die staat 

verskuif (Kotze, 1975 : 9). Die belangrikste beswaar teen die 

onderwyswet was dat Swart kinders met 'n minderwaardige 

onderwys tevrede sou moes wees (Grobler, 1988 : 103). 

Nadat die ANC in 1960 tot 'n verbode organisasie verklaar is, 

is die stryd waartoe hy hom verbind het ondergronds en in die 

buiteland voortgesit. Om in sy doel te slaag, naamlik die 

bevryding van die onderdruktes, moes die bevolking met die 

"regte soort" onderwys vir die bevrydingstryd voorberei word 

(Booyse, 1992 : 155; Esterhuyse & Nel, 1990 16). Die 

sleutelfigure in die onderwysplanne van die ANC was die 

onderwysers. Hulle moes nie net akademies en professioneel 

opgelei wees nie, maar moes ook die politieke oogmerke van 

die ANC onderskryf. Om al hierdie planne te laat realiseer, 

is 'n ANC-onderwysdepartement in Lusaka gestig om alle 

onderwysaangeleenthede te koordineer (Booyse, 1992 : 157). 

4.3 National Union of South African Students (NUSAS). 

NUSAS was in 1924 gestig om al die Blanke universiteits

studente te ve:r:;-enig. In 1936 het al die Afrikaanssprekende 
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studente NUSAS verlaat en in 1945 het Fort Hare, 'n Swart 

universiteit, om lidmaatskap aansoek gedoen en dit verkry 

(Christie, 1989 : 255). 

Na die verbod op die ANC en die Pan African Congress in 1960 

was die veelrassige National Union of South African Students 

(NUSAS) een van die min organisasies waarbinne die Swartman, 

buite die onafhanklike en selfregerende Swart state, nog 

politiek kon bedryf (Lodge, 1990 : 322; Booyse, 1992 : 130). 

NUSAS het probeer om die groot aantal Swart studente te 

verteenwoordig en te organiseer sonder om hulle Blankelede te 

verloor, asook om direkte konflik met die regering te vermy 

(Marx, 1992 : 51). Vanaf 1960 het die aantal studente aan die 

Swart universiteite drasties toegeneem en so ook die 

ontevredenheid van die Swart studente oor die Blanke 

leierskap binne NUSAS (Lodge, 1990 : 322; Marx, 1992 52; 

Biko, 1987 : 1). 

Wrywing tussen die Swart en Blanke lede van NUSAS het in 1968 

daartoe aanleiding gegee dat die Swart studentelede van NUSAS 

weggebreek het om 'n eie studenteorganisasie te stig, naamlik 

South African Students Organisation (SASO). 

4.4 South African Students Organisation (SASO). 

Steve Biko, 'n stigterslid van SASO, het gevoel dat daar 'n 

organisasie nodig was wat groter Swart verteenwoordiging moes 

he om die Swartes se belange te dien, iets wat nie in NUSAS 
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te vinde was nie. Die doel was om onafhanklik van Blanke 

steun op te tree (Nolutshungu, 1982 : 168; Kotze, 1975 : 64; 

Motlhabi, 1980 : 198). Die Swart studente het gevoel dat die 

Blankes in NUSAS nie genoeg belanggestel het in die probleme 

wat spesifiek op Swart mense betrekking gehad het nie en dat 

hulle moontlik bevooroordeeld ken wees (Grobler, 1988 : 162; 

Mashabela, 1987 : 10). 

SASO wat in 1968 gestig is was aanvanklik swak georganiseerd, 

maar teen 1970 het hulle gewildheid toegeneem en het hulle 

hul ten doel gestel om leerlinge polities te organiseer 

(Seekings, 1993 : 22; Bike, 1987 : 4). SASO het direkte 

konfrontasie met die regering vermy. Die klem moes eerder op 

voorbereiding en onderhandeling geplaas word sodat die latere 

stryd vanuit 'n magsposisie gevoer ken word (Booyse, 1992 : 

130; Marx, 1992 : 52). Teen 1971 het SASO 'n kommissie uit 

eie geledere aangestel om Swart onderwys te ondersoek en een 

van die aanbevelings was dat die skoolkurrikulum hersien moes 

word om dit meer relevant en minder Euro-sentries te maak 

(Maphai, 1990 : 59). Die onderwysgeriewe vir Swartes in Suid

Afrika is deur SASO as onbeduidend vir die behoeftes en die 

verwagtinge van die Swarte beskou (Dercksen, 1985 : 148; 

cillie, 1977 : 574). 

SASO was 'n sterk organisasie met geartikuleerde leiers wat 

grotendeels in die intellektuele wereld van die Swart 

studente aanklank gevind het. Hierdie studente was normaalweg 
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toekomstige leiers op elke terrein van die samelewing en hul 

invloed kon noodwendig 'n kragtige aanslag vorm op die denke 

en dade van die gemeenskap (Dercksen, 1985 : 150). SASO was 

nie direk verantwoordelik vir die opstande van 1976 nie, maar 

het egter die leierskap van die skoliere wat vir die opstand 

teen die gebruik van Afrikaans verantwoordelik was, sterk 

beinvloed (Price, 1991 : 50). 

SASO is in 1977 verban, maar teen die tyd is die Swart 

Bewussyn in die beskouinge van die Swartes van Suid-Afrika 

reeds gevestig (Maphai, 1990 : 59). Dit het 'n allesoor

heersende bydrae gemaak om die swartes op alle vlakke in die 

samelewing te verpolitiseer (Dercksen, 1985 : 158; Price, 

1991 : 50). 

4.5 Black Consciousness (BC). 

SASO bet die stigting van die "Black Consciousness movement" 

(Swart Bewussynsbeweging) geinisieer. Die doel was dat Swart 

studente hulself moes organiseer, onafhanklik van Blanke 

steun. In 1970 was die Swart Bewussynsbeweging reeds 'n 

belangrike weerstandsbeweging. Dit het aanvanklik by die 

universiteite begin, maar gou na die algemene politiek 

oorgespoel. Volgens die Swart Bewussynsbeweging moes alle 

vorme van Blanke dominasie verwerp word, polities, ekonomies 

en kultureel. SASM was een van die belangrikste organisasies 

wat deur die Swart Bewussynsbeweging gestig is (Christie, 

1989 : 234). 
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4.6 South African Students Movement (SASM). 

SASO het vroeg bande met die African Students Movement (ASM) 

gesmee. Die doel van die ASM was om hoerskoolleerlinge 

nasionaal saam te snoer. Die samesmelting tussen SASO en ASM 

het aanleiding gegee tot die "South African Students 

Movement" in 1971 (Price, 1991 : 51). SASM het 'n belangrike 

rol gespeel in die verpolitisering van die jeug tot en met 

1976 en was veral betrokke by die 1976 opstande (Nolutshungu, 

1982 170; Grobler, 1988 : 165; Seekings, 1993 : 22; Cillie, 

1977 575). 

4.7 Congress of South African Students (COSAS). 

COSAS was een van die belangrikste studente-organisasies wat 

in 1979 ontstaan het. Hulle het die vryheidsmanifes van die 

ANC ondersteun en hulle politiek op die onderwys beoefen met 

eise van 'n demokratiese, nie-rassige onderwysstelsel in 'n 

nie-rassige eenheidsdemokrasie. Bekende slagpreuke was "The 

doors of learning and culture shall be open", "Education 

towards democracy" en "Organising for people's education". 

Politieke aktiwiteite van hierdie organisasie is hoofsaaklik 

georganiseer random onderwystoestande (Wolpe, 1988 : 12). Die 

doel van COSAS was om die momentum van die 1976 opstande te 

behou. Aanvanklik wou hulle 'n bree politieke organisasie 

wees, maar is later oorreed om eerder op studente te 

konsentreer (Seekings, 1993 : 32). COSAS het aanvanklik baie 

nie-studente as lede gehad, maar in 1982 is daar besluit om 
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slegs op hoerskoolleerlinge te konsentreer (Seekings, 1993 

31). 

'n Verdere doel van Cosas was om die veranderinge wat in 

Swart onderwys plaasgevind het, te monitor om sodoende te 

bepaal of dit die verwagtinge van Swart leerlinge bevredig. 

Cosas het verder met Nusas saamgewerk om sodoende 'n 

alliansie te vorm tussen hoerskoolleerlinge en 

universiteitstudente, maar ook tussen ouers en werkers 

(Mashabela, 1987 : 107). Dit is gedoen deur die boikotte van 

die werkers te ondersteun. Cosas, tesame met Nusas, het 

probeer om die studentestryd met die bree nasionale stryd te 

verbind. (Mashabela, 1987 : 107). 

In 1985 is Cosas deur die Suid-Afrikaanse regering verban 

(Wolpe, 1988 : 17). Die gevolg hiervan was dat die krisis in 

die onderwys vererger het. Leerlinge het ongeorganiseerd 

opgetree. In die afwesigheid van 'n georganiseerde 

organisasie het die "Soweto Civic Association" 'n vergadering 

met die inwoners georganiseer om die toestand te bespreek. 

Uit die vergadering is die "Soweto Parents Crisis Committee" 

(SPCC) gestig. Dit het regstreeks aanleiding gegee tot die 

ontstaan van die NECC ((Maphai, 1990 : 65). 

4.8 National Educational Crisis Committee (NECC). 

Die SPCC het gevoel dat almal wat moontlik 'n bydrae tot die 

onderwys kon maak 'n inset behoort te lewer aangesien 
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belangrike sake aangaande die onderwys aangespreek behoort te 

word. Met die eerste konferensie wat gehou is, is die 

"National Educational Crisis Committee" gevorm. Die doe! van 

die komitee was om die kinders weer by die skole te laat 

uitkom. Die komitee het 'n mandaat ontvang om met die 

Departement van Onderwys en Opleiding te onderhandel (Maphai, 

1990 : 65). Van die eise wat gestel is, was dat 

rassediskriminasie in die onderwys gestaak moes word, 

gemeenskapsbetrokkenheid in die skole toegelaat moet word en 

'n meer relevante kurrikulum opgestel moes word (Graham

Brown, 1991 : 167). 

Die NECC het vera! 'n bydrae gelewer om die gemeenskap, 

politieke leiers, unies, ouers, onderwysers en leerlinge 

bymekaar te laat uitkom. Dit het aanleiding gegee tot 'n 

magtige onderhandelingsforum met die regering. Die NECC het 

ook 'n bydrae gelewer tot die ontwikkeling van die 

volksonderwysgedagte as 'n onderwysstelsel (Hartshorne, 1989 

: 23). Dit is ook belangrik om daarop te let dat die doe! van 

die NECC in 1986 nie was om 'n alternatiewe kurrikulum te 

ontwikkel nie. Die werklike doe! van die NECC se 

belangstelling in die skole was die stryd om die politieke 

beheer van die onderwys. Die probleem was hoe om oor die 

staat se onderwysstelsel beheer te verkry en dit dan 

fundamenteel te verander (Unterhalter, et al. 1991 : 232). 

Met die stigting van die NECC was daar 'n merkbare weg-
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beweging van gewone protespolitiek. Voor die stigting was die 

algemene slagspreuk "liberation now, education later". Die 

gevoel was om die onderwysstryd met die nasionale stryd te 

kombineer en sodoende het 'n alternatiewe slagkreet ontstaan, 

naamlik "education for liberation" (Maphai, 1990: 66). 

Toe die NECC gestig is, was daar 'n versigtige reaksie van 

die staat. Aanvanklik het dit gelyk asof die staat met die 

NECC sou onderhandel, maar die toestand het gou versleg. 

Vroeg in 1986 het die staat sy tienjaarplan van onderwys 

aangekondig. Die staat het belowe dat meer geld aan Swart 

onderwys bestee sou word, maar dat afsonderlike onderwys nog 

steeds sal voortbestaan. Dit is deur die NECC verwerp omdat 

dit geensins vir gemeenskapsbetrokkenheid voorsiening gemaak 

het nie. Die voortgesette politieke onrus het daartoe 

aanleiding gegee dat 'n noodtoestand in die land afgekondig 

is. Met die noodtoestand is nuwe regulasies deur die staat 

neergele om hulle beheer oor die skole te verstewig 

(Christie, 1992 : 285). 

In 1987 is die NECC verbied om vergaderings in skole en 

koshuise te hou om alternatiewe onderwys te bespreek en in 

1988 is die NECC verban (Christie, 1992 : 289-290). Met die 

politieke klimaat wat in 1989 stadig begin verander het, het 

die NECC weer openlik begin optree. Met die derde Nasionale 

Konferensie in September 1989 is besluit om die werk van die 

politieke aktiviste te skei van die van onderwysontwikkeling 
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vir volksonderwys (Christie, 1992 : 292). Die NECC sou self 

met die aktiviste werk voortgaan terwyl 'n nuwe groep, die 

Onderwys Ontwikkelingstrust met die volksonderwys sou 

voortgaan (Christie, 1992 : 292). Volksonderwys sal in meer 

detail in afdeling 6 bespreek word. 

4.9 Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (SADOU). 

Die verdeling wat in die onderwyserorganisasies plaasgevind 

het, was die gevolg van die noodtoestand in die land 

gedurende 1986. Die meeste van die leiers van die NECC was in 

die gevangenis. As gevolg hiervan was eenheid onder 

onderwyserorganisasies nie moontlik nie (Unterhalter, et al. 

1991 : 193). Ten spyte van die konflik en gebrek aan kontak 

tussen die verskillende onderwyserorganisasies het die NECC, 

met die hulp van Cosatu nogtans probeer om al die 

organisasies onder een liggaam te organiseer (Unterhalter, et 

al., 1991 : 194). 

Tydens 'n konferensie in Harare in 1988, in samewerking met 

die ANC, is riglyne neergele waarvolgens die eenheid onder 

die onderwysliggame bewerkstellig moes word (Unterhalter, et 

al., 1991 : 196). Die proses van onderwyseenheid het in 1990 

vinnig toegeneem en 'n verenigde onderwysersvereniging, 

SADOU, is gestig (Unterhalter, et al., 1991 : 200). Aldie 

organisasies wat Swart onderwysers verteenwoordig het, het by 

hierdie organisasie aangesluit. Die tradisionele Blanke 

onderwyserorganisasies, soos die Federale Onderwysraad het 



219 

egter nie betrokke geraak nie en het die politieke 

doelstellings van SADOU bevraagteken (Christie, 1992 

5. KRISIS IN SWART ONDERWYS. 

5.1 Inleiding. 

265). 

Die skool in Suid-Afrika was eeue lank 'n instansie wat 

rustig sy gang gegaan het te rnidde van andersins sorns heftige 

rusteloosheid, konflik en selfs revolusie in die ander 

sektore van die sarnelewing. Die skool was nooit juis betrek 

by die rnaatskaplike onrus nie. Sedert die jare sestig van die 

huidige eeu het die prentjie egter verander tot so 'n mate 

dat die skool dikwels sentraal in die rnaatskaplike onrus 

staan (Du Toit, 1986 : 245). Junie 1976 was die hoogtepunt in 

die geskiedenis van Swart weerstand in die onderwys 

(Christie, 1098 : 219). Van toe af was daar beswaarlik vrede 

in die skole sodat daar tereg beweer kon word dat die 

onderwys van toe af in 'n krisis verkeer het. 

Die oorsprong van die onderwyskrisis het in die politieke 

sfeer gele. Arbeidsonrus, rnense wat in polisie-aanhouding 

gesterf het en politieke verbannings het gewoonlik aanleiding 

tot skoolboikotte gegee. Die skole was dan ook vatbaar vir 

politieke standpunte en rnaklik rnobiliseerbaar vir politieke 

organisasies en geen politieke organisasie kon dit ignoreer 

nie (Maphai, 1990 : 69). 

Die voorsiening van onderwys is beinvloed deur politiese, 
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ideologiese, ekonomiese, sosiale en persoonlike besluit

neming. Daar was ook verskillende verwagtings aangaande die 

onderwys deur die verskillende bevolkingsgroepe. Dit is dus 

geen wonder dat onderwysvoorsiening aanleiding gegee het tot 

konflik in die reeds gefragmenteerde samelewing van Suid

Afrika nie (Van Zyl, 1991 : 6). Die doel van onderwys was om 

die verwagtings van enkelinge met die benodighede van die 

gemeenskap te integreer. Met ander woorde, onderwys het 'n 

integrerende, harmonierende funksie gehad sever as wat dit 

die doelstellings van die gemeenskap betref. 

Bogenoemde was nie die geval in Suid-Afrika nie. In plaas 

van 'n integrerende faktor te wees het die onderwys 'n bron 

van konflik, disintegrasie en konfrontasie geword. Dit het 

die plek geword waar verwagtinge vernietig is en waar die 

afstand tussen vaardighede en geleenthede al hoe wyer geword 

het. Kortom: dit het aanleiding gegee tot 'n krisis in die 

onderwys (Van Zyl Slabbert, 1989 : 38). 

Sever as wat dit Swart onderwys betref het die staat nie 

regverdig opgetree nie (Jarvis, 1986 : 9). Baie faktore, soos 

klaskamertekorte, te veel leerlinge per klas, swak 

gekwalifiseerde onderwysers en 'n gebrek aan finansies het 

bygedra tot die krisis in die onderwys (Kilroe, 1989 : 8; 

Ashley, 1980 : 1). In Swart gemeenskappe is die onderwys

proses totaal vernietig. Die afbreek van die onderwysproses 

is vererger deur die feit dat 'n groot aantal kinders nie in 
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die skole geakkomodeer kon word nie en boonop was en is daar 

'n gebrek aan onderwysers en onderrigmateriaal (Heese & 

Badenhorst, 1992 : ix). 

Vanaf 1970 het Swart kinders toenemend deelgeneem aan die 

politieke stryd vir vryheid en gelykheid in Suid-Afrika. As 

gevolg van hulle deelname in die protes teen apartheid het 

die Swart kinders baie gely onder politieke onderdrukking. 

Die kinders het die teiken geword vir die politieke stryd en 

is daardeur die geleentheid ontneem om in 'n gesonde omgewing 

op te groei (LeRoux, 1993 : 40). 

Die beleid van Apartheid het tot gevolg gehad dat daar vir 

elke bevolkingsgroep afsonderlike onderwys ontstaan het. 

Hierdie ontwikkeling was egter nie dieselfde vir elke groep 

nie. Die afsonderlike ontwikkeling van die onderwys en die 

ongelykheid in die onderwysvoorsiening sal daarom kortliks 

bespreek word. 

5.2 Afsonderlike ontwikkeling en onderwys. 

Die problematiek van afsonderlike ontwikkeling het 

voortdurend in die Suid-Afrikaanse geskiedenis voorgekom. 

Reeds vanaf die tyd van Van Riebeeck was daar twee 

kontrasterende magte wat Blank en Swart van mekaar af wou 

weghou en ander wat hulle weer nader aan mekaar wou bring. 

Die amptelike beleid van die regering van die Kaap was dat 

die twee groepe geskei moes word. Grey, as Goewerneur van die 
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Kaap, het weer met sy aankoms in 1854 probeer om gesonder 

betrekkinge tussen die twee groepe op te bou. In die Vrystaat 

en Transvaal was die Voortrekkers egter nie bereid om as 

gelykes met die Swartes om te gaan nie, want dit was vir 

hulle strydig met die wil van God (Behr, 1978 : 151). 

Diskriminasie teen, asook afsondering en onderdrukking van 

Swartes het 'n lang geskiedenis in die Suid-Afrikaanse 

onderwys, maar die beleid van afsonderlike ontwikkeling het 

met die bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948 en die 

Bantoe Onderwyswet van 1953 in 'n apartheidsideologie 

vererger (McGregor, 1992 : 20). Met die oorname van die 

staat deur die Nasionale Party is 'n beleid van afsonderlike, 

gedifferensieerde onderwys vir verskillende kultuurgroepe en 

rasse met staatsbeheer toegepas (McGregor, 1992 : 20; Behr, 

1978 : 153). Die beleid van afsonderlike onderwys vir 

verskillende kultuurgroepe was die regstreekse gevolg van die 

Eiselen verslag van 1951, waarvolgens aanbeveel is dat Swart 

onderwys afsonderlik ontwikkel moes word om die kultuur van 

die Swarte te beskerm. Die aanbevelings van die Eiselen 

verslag het die grondslag gevorm vir die ontwikkeling van die 

tuislandbeleid in Suid-Afrika. Enige vorm van integrasie 

tussen verskillende bevolkingsgroepe moes vermy word (De 

Jager, et al., 1983 : E49; Solomon, 1978 : 51). 

Die politieke sy van afsonderlike ontwikkeling was dat geglo 

is dat die verontagsaming van politieke regte aan Swartes 
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binne die sogenaamde Blanke gebiede reggestel kon word deur 

aan Swartes volle politieke regte binne die tuislande te gee 

(Behr, 1978 : 155; Solomon, 1978 : 52). 

Afsonderlike ontwikkeling kan ook gesien word as 'n poging om 

verskillende sosiale klasse tot stand te bring. Die onderwys 

berei die Swart kind voor vir 'n posisie in 'n onderdrukte 

gemeenskap, terwyl die Blanke kind vir 'n dominante 

gemeenskap opgevoed word. Die onderwys tussen Blanke kinders 

en Swart kinders is dus verskillend (De Jager, et al., 1983 

ESO). Hierdie verskillende onderwys het dan ook aanleiding 

gegee tot ongelykheid in onderwysvoorsiening. 

5.3 Ongelykheid in onderwysvoorsiening. 

Dekades van apartheid en groeiende leerlinggetalle het 

aanleiding gegee tot groot ongelykhede en agterstande, vera! 

in Swart onderwys (McGregor, 1992 : 21). Die standaard van 

onderwysvoorsiening was ongelyk: Indier onderwys was die 

naaste aan Blanke onderwys, Kleurling onderwys daarna en 

Swart onderwys het die laagste standaard gehad (McGregor, 

1992 : 21). Onderwys in die voormalige Swart tuislande en op 

die platteland is die swaarste getref deur hierdie 

ongelykheid (McGregor, 1992 : 23). 

Die ongelykheid in onderwysvoorsiening het ook aanleiding 

gegee tot 'n gebrek aan geld vir Swart skole (Adam & Moodley, 

1981 : 236). Daar waste min skole, die klaskamers was 



224 

oorvol, fasiliteite was gebrekkig en die onderwysers was swak 

gekwalifiseerd (Christie, 1989 : 93; Peteni, 1978 : 12; 

Harrel, 1967 : 4). Die lae kwalifikasies het boonop ook tot 

'n lae status onder Swart onderwysers en swak betaling 

aanleiding gegee (Peteni, 1978 : 12). Al hierdie faktore, 

tesame met die feit dat Swart leerlinge in hulle tweede taal 

onderrig is, het aanleiding gegee dat die druipsyfer baie 

hoer was as by Blanke leerlinge (Adam & Moodley, 1981 : 235). 

6. "PEOPLE'S EDUCATION" AS ALTERNATIEWE.ONDERWYS. 

6.1 Die ontstaan van "People's Education". 

"People's Education" kon beskou word as 'n faset van die 

bevrydingstryd van die Swart meerderheid van die mense in 

Suid-Afrika. As deel van die bevrydingstryd kan dit terug 

gevoer word na die ontstaan van die ANC (1912) kart na 

Uniewording, die Pan African Congress (1959), en selfs die 

ontstaan van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party (1921). 

Sedert die vyftigerjare is daar telkens in die Swart 

gemeenskap pogings aangewend om alternatiewe onderwys 

ingestel te kry, maar die pogings het misluk omdat daar nie 

voldoende fondse beskikbaar was nie, of omdat die programme 

nie gekoordineerd verloop en ondersteun was nie (Van der 

Walt, 1989 : 18). 

Die oproep vir "People's Education" het aanvanklik in Soweto 

ontstaan deur ouergroepe en leerling-ouer en onderwyser

verenigings (Graham-Brown, 1991 : 211). Die begrip "People's 
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Educat;ion" het ontstaan met die stigting van die NECC in 1986 

na die eerste nasionale konferensie van die "Soweto 

Parents'Crisis Committee"in 1985. Na wye beraadslaging met 

verskeie organisasies het die konferensie die leerlinge se 

slagspreuk van "Liberat;ion now, educat;ion lat;er" verwerp. In 

plek van hierdie slagspreuk is "People's Educat;ion for 

People's Power" gestel (Levin, 1991 : 2). Die aandrang op 

"People's Education" was 'n oproep vir diegene wat gevoel het 

dat hulle beheer oor hulle eie bestemming verloor het en wat 

nie bereid was om in 'n sosiale, politieke en ekonomiese 

sisteem te leef wat hulle nie eers aanvaar het nie (Van Zyl 

Slabbert, 1989 : 40). 

Daar was verskeie sieninge oor hoe "People's Education" daar 

moes uitsien en die standpunte het verskil na aanleiding van 

die politieke betrokkenheid van die verskillende persone. Vir 

baie mense moes "People's Education" die oordrag van 

vaardighede wees in 'n na-apartheid Suid-Afrika sodat nuwe 

geleenthede vir Swart leerlinge daargestel kon word. Ander 

weer wou kritiese denke ontwikkel om die kinders te leer om 

vir hulleself te dink en om die gesagsverband tussen die 

staat en die skole te verbreek. Sommige ouers het gevoel dat 

die gemeenskap meer betrokke in die skole moes word (Graham

Brown, 1991 : 212). 

Zille (1987 : 16) het "People's Education" gesien as 'n 

poging om weg te breek van protesaksies en 'n nader beweeg 
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aan 'n alternatief. Die gemeenskap moes nou betrokke gemaak 

word in die hervorming van die onderwys. Die jeug was 

aanvanklik gekant teen die beeindiging van die 1986 

skoolboikot, aangesien hulle geglo het dat die einde van die 

stryd naby is. Die ANC het egter daarop aangedring dat die 

leerlinge terug skool toe moet gaan en het hulleself 

gedistansieer van die slagspreuk "Liberation before 

education" (Zille, 1987 : 16). 

Deur die leerlinge te oortuig dat die terugkeer skole toe 

slegs 'n taktiese deel van die bevrydingstryd was, het 

daartoe aanleiding gegee dat aan die oproep van die ANC 

gehoor gegee is. Die NECC het verder op sy beurt ook die 

leerlinge aangemoedig om skole wat gesluit was weer te beset 

en op onderwys aan te dring. Die doel was om oor voorwaardes 

te onderhandel sodat verdere onderwysonderbrekings vermy kon 

word (Zille, 1987 : 16-17). 

6.2 Politiek en "People's Education". 

Volgens Van der Walt (1989 :19) is politiek 'n proses waarin 

een groep in die samelewing probeer om sy eie belange te 

bevorder, en om in die proses die belange van die ander 

opponerende groepe te benadeel. In hierdie proses van 

bevordering en benadeling word allerlei metodes en strategiee 

aangewend. In die derde wereld is die gedagte van 

alternatiewe samelewingstrukture as 'n pertinente strategie 

aangegryp. Langs elke statutere openbare struktuur is 'n 
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alternatiewe struktuur opgerig en die gewone man in die 

straat is gedwing om in die alternatiewe struktuur in te 

skakel en sodoende die amptelike struktuur te boikot. Van der 

Walt (1989 : 19) wys ook daarop dat die alternatief vir 

openbare onderwys "People's Education" was. Sommige mense 

het egter beweer dat "People's Education" spontaan as 

gemeenskapsonderwys ontstaan het en dat die ANC politieke 

munt geslaan het uit iets wat hulle nie voor verantwoordelik 

was nie (Vander Walt, 1989 : 19). 

Die beweging na "People's Education" was 'n gesofistikeerde 

paging deur politieke organisasies wat gekant was teen 

apartheid. Die mening is gehuldig dat leerlinge slegs deel 

kon vorm van die veranderingsproses indien hulle saam met 

ander politieke instansies kon werk en dat die skole kon help 

om die organisering daarvan te vergemaklik (Levin, 1991 : 2). 

"People's Education" was nie slegs as 'n alternatiewe vorm 

van onderwys gesien nie, maar eerder as 'n instrument om 

"People's Power" te verkry (Levin, 1991 : 2; File, Van den 

Heever & Saunders, 1989 : 6). 

Volgens die vryheidsmanifes van die ANC moes elke groep 

gelyke regte he om sy eie taal te gebruik en sy eie kultuur 

en gewoontes te ontwikkel (Polley, 1988 134; Esterhuyse & 

Nel, 1990 : 145). Die nuwe weergawe van die vryheidsmanifes 

het dan ook beklemtoon dat een nasionale identiteit gebou 

moes word en dat die staat fasiliteite moes voorsien sodat 
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alle groepe hulle eie taal en kultuur kon ontwikkel (Johnson, 

1988 : 8). Die praktiese uitlewing van die vryheidsmanifes 

het aanleiding gegee tot "People's Education" wat algemeen as 

plaasvervanger vir Christelike Nasionale Onderwys en Swart 

onderwys beskou kon word. Dit is onlosmaaklik verbind met 

"People's Power" wat die gesamentlike krag van die gemeenskap 

en die wil van die mense was. 

"People's Education" het die staatskool gesien as 'n plek van 

stryd en dit was 'n sosiale instansie waardeur die gemeenskap 

as 'n geheel verander kon word. Met die terugkeer na die 

skoal en die ontwikkeling van "People's Education" het die 

fokus van die onderwysstryd verskuif na die totale beheer van 

die onderwysstelsel. Die politiese problematiek in die 

onderwys is nie hoe om die gesag van die staat te ondermyn of 

te omseil nie, maar eerder hoe om totale beheer oar die 

onderwys te verkry. Dit was om hierdie rede dat "People's 

Education" die belangrikheid van politieke en algemene 

onderwys beklemtoon het en die verband wat daar tussen 

onderwys, politiek en sosiale verandering bestaan het, 

benadruk het (Levin, 1991 : 3). Gardiner (1986 : 57) het 

beweer dat "People's Education" die onderwys nag verder as 

van tevore verpolitiseer het en die bevrydingstryd oar die 

hele spektrum van die gemeenskap versprei het. 
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6.3 Doelstellings van "People's Education". 

Die doel van"People's Education" is om 'n vrye, verpligte, 

nie-rassige, demokratiese onderwysstelsel in 'n nie-rassige, 

demokratiese Suid-Afrika daar te stel (File, Van den Reever & 

Saunders, 1989 :6). 'n Verdere doel van "People's Education" 

was om nasionale liberalisme te bevorder en die saambinding 

van ideologiee, kulture en godsdienste in een gemeenskaplike 

nasionale identiteit (McGurk, 1988 :25). 

Daar is beweer dat die formele openbare onderwys die 

politieke bedeling van die dag ondersteun en bestendig het 

omdat dit slegs die beginsels en waardes oorgedra het van 

diegene wat die politieke mag in hulle hande het. Dit het met 

ander woorde die kapitalisme en die gepaardgaande 

apartheidstelsel ondersteun en bestendig. Daarom is die doel 

van "People's Education" gesien as 'n poging om menswaardige 

onderwys en ook gelyke en gelykwaardige onderwys vir alle 

mense te voorsien (Vander Walt, 1989 : 18). 

Alle doelstellings van "People's Education" is ondergeskik 

gestel aan die ideaal van politieke bevryding. Religieuse, 

estetiese en etniese aspekte is selde aangeraak. 

"People's Education" is gegrond op 'n Marxisties

sosialistiese menssiening en opvoedingsfilosofie wat die klem 

laat val op absolute gemeenskapsbetrokkenheid. Daarmee word 

bedoel dat leerlinge verpolitiseer meet word sodat 

versetaksies geloods of 'n bepaalde orde in stand gehou kan 
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word (Booyse, 1992 : 391). "People's Education" het 'n 

radikale breuk met afsonderlike ontwikkeling en aparte 

onderwysvoorsiening in die vooruitsig gestel. Dit is primer 

gerig op die verwesenliking van 'n politieke doelstelling en 

moet dus geinterpreteer word as 'n middel tot die 

revolusionere omverwerping van 'n bepaalde sosio-politieke 

stelsel (Booyse, 1992 : 394). 

Die doelstellings van "People's Education" is om verskeie 

redes nie geheel en al verwesenlik nie. Dit was deels te wyte 

aan die feit dat die beweging nie 'n gesagsinstansie kon vorm 

nie asook die feit dat 'n nuwe kurrikulum nie antwerp kon 

word om die van die apartheidsonderwys te vervang nie. In die 

proses het "People's Education" sy positiewe en kreatiewe 

inhoud verloor en slegs 'n opposisie beweging teen 

apartheidsonderwys geword (Valentine, 1992 : 2). 

7 PROTES IN SWART ONDERWYS. 

7.1 Inleiding. 

Vanaf die begin was die formele onderwys in Suid-Afrika 

onder Blanke beheer. Die staat was nie verteenwoordigend van 

die bree bevolking nie en het 'n beleid op die grootste 

gedeelte van die bevolking afgedwing wat nie vir hulle 

aanvaarbaar was nie. Die onderwys is veral gebruik om hierdie 

beleid te realiseer en die Swartes het geprotesteer teen 

hierdie apartheidsbeleid. Hierdie prates het oor 'n lank 

tydperk plaasgevind en verskillende vorme aangeneem. In die 
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volgende gedeelte sal van die protesaksies bespreek word wat 

spesifiek op die onderwys van toepassing is. 

7.2 Die oorsprong van Swart prates. 

Die ontstaan van swart protesorganisasies in Suid-Afrika het 

in die laaste gedeelte van die negentiende eeu begin. Die 

oorsprong van die protesorganisasies was in die Oos-Kaap, 

waar die interaksie tussen Blank en Swart vir 'n eeu alreeds 

bestaan het. Die sendelinge, onderwysers, boere en myners het 

'n groat aantal Swart mense met die Blanke kultuur in kontak 

gebring. Dit het aanleiding gegee tot die ontstaan van 'n 

nuwe sosiale groepering van Swartes wat hulleself van hulle 

eie kultuur gedistansieer het en by die Blankes aangepas het 

(Grobler, 1988 : 6-7). 

Volgens Hugo & Kotze (1983 : 38) het hierdie ontstaan van 

Swart prates op die ontstaan van 'n Swart nasionalisme gedui. 

Die meeste skrywers het die datum van Uniewording beskou as 

die tyd waarop hierdie Swart nasionalisme georganiseerd en 

positief begin vorm aanneem het (Hugo & Kotze, 1983 : 38). 

Ten tye van Uniewording was daar 'n stelsel van gelykheid in 

die Kaapkolonie. Hierdie stelsel van gelykheid was 'n baken 

van hoop vir Swart leiers aangesien hulle gehoop het dat dit 

'n model sou word vir latere ontwikkelings ten opsigte van 

verhoudinge in die Unie (Hugo & Kotze, 1983 : 39). 

Die grondwetlike ontwikkeling in die Kaapprovinsie het die 
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vorm aangeneem van 'n politieke sisteem wat geen onderskeid 

gemaak het tussen Swart en Blank nie. In die praktyk was dit 

egter nie die geval nie, want daar het wel diskriminasie 

plaasgevind en dit was in reaksie hierop dat die Swart 

politieke bewussyn gevorm is. Hulle wou deelneem aan die 

politieke proses. Die tweede helfte van die negentiende eeu 

het ook die ontstaan van Afrikaner nasionalisme gesien, 'n 

gebeurtenis wat ook 'n beduidende rol gespeel het in die 

ontwaking van Swart politieke gesindhede (Grobler, 1988 : 7). 

In 1912 is daar op die inisiatief van vier Swart 

regsgeleerdes die eerste konferensie van die "South African 

Native National Congress" gehou. Hierdie organisasie was 

in 1923 tot die African National Congress herdoop (vergelyk 

hierdie hoofstuk paragraaf 4.2, bladsy 209). Die doel van die 

konferensie was om alle politieke en onderwysorganisasies te 

verenig wat die belange van die Swarte verteenwoordig het 

(Hugo & Kotze, 1983 : 40; Esterhuyse & Nel, 1990 : 9). 

Hierdie konferensie is voorafgegaan deur verskeie byeenkomste 

dwarsoor die land waar beswaar aangeteken is teen die 

kleurslagboom in die voorgestelde grondwet van die Unie. In 

Maart 1909 is byvoorbeeld 'n protesvergadering in 

Bloemfontein gehou, die sogenaamde "South African Native 

Convention". In Maart 1910 is 'n tweede vergadering in 

Bloemfontein gehou. In 1914 het die ANC op gebeure in die wit 

politiek gereageer deur 'n deputasie oor aspirasies en griewe 
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na die Britse regering te stuur. In 1918 is 'n tweede 

deputasie na Britanje gestuur sonder om enige sukses te 

behaal. Die Britse regering het die ANC aangeraai om hul 

griewe aan die regering van die Unie voor te le (Esterhuyse & 

Nel, 1990 : 9-10). 

7.3 Weerstand tussen 1920 en 1953. 

7.3.1 Weerstand in die Sendingskole. 

Vanaf 1920 tot en met die instelling van Bantoe onderwys in 

1953 was daar sporadiese onrus in Swart onderwys. Die onrus 

het meestal plaasgevind in landelike sekondere skole. In die 

meeste gevalle is die stakings deur koshuisgangers 

geinisieer. In die sendingskole was kos 'n belangrike 

aanduiding van verskille en studente wat meer betaal het, het 

gewoonlik beter kos gekry. Die verskille het dan aanleiding 

gegee tot protes. Sommige waarnemers het geglo dat hierdie 

protes slegs proteste was teen die omstandighede waarin die 

leerlinge hulle bevind het, terwyl ander geglo het dat dit 

eintlik polities van aard was (Christie, 1989 : 222-223). 

Die Tweede Wereldoorlog het ook 'n negatiewe invloed op die 

Swartes gehad deurdat hulle na die oorlog gefrustreerd was 

omdat die sosiale geregtigheid waarop hulle gehoop het nie 

gerealiseer het nie. Die resessie na die oorlog het daartoe 

aanleiding gegee dat die besteding op Swart onderwys ingekort 

is, juis op 'n tydstip toe die noodsaaklikheid van onderwys 

toegeneem het. Gedurende hierdie tydperk was die primere 
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skole tot oorlopens toe vol. Daar het 'n nasionale gevoel 

onder Swartes ontstaan wat daartoe aanleiding gegee het dat 

die Swartes wat suksesvol was aangedring het op 'n 

onderwysstelsel wat aan hulle verwagtings sou voldoen en min 

of meer onder hulle eie beheer sou wees (Walshe, 1987 : 77). 

Verstedeliking, die paswette, die droogte en werks

diskriminasie het die Swartes verder verontreg laat voel en 

het die politieke bewussyn onder Swartes toenemend verhoog. 

Dit was waarom die tydperk na die oorlog gekenmerk is deur 

verskeie stakings en demonstrasies (Walshe, 1987 : 71). 

7.3.2 Die Amerikaanse skoolbeweging. 

Die sogenaamde Amerikaanse Skoolbeweging was een van die 

weerstandsbewegings wat in die twintigerjare in die Transkei 

gefunksioneer het. Dit is vera! verbind met 'n protesbeweging 

in die Transkei, ook bekend as die Wellingtonbeweging 

(Kallaway, 1990 : 184). Swart mense het begin om hulle eie 

skole te stig in plaas van om die sendingskole en staatskole 

byte woon (Kallaway, 1990 : 184). 

Die stigter van die beweging in Suid-Afrika was Wellington 

Butelezi. Hy het opgetree as 'n verteenwoordiger van Marcus 

Garvey se Universal Negro Improvement Association. Garvey se 

doel was die opheffing en bevryding van Swart mense, die 

herstel van Swart kulture en die materiele bevordering van 

Swart mense. Wellington het verkondig dat Swart Amerikaners 

die Suid-Afrikaanse Swartes van hulle verdrukkers sou bevry. 
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Alle instansies wat in diens van die Europese gemeenskap 

gestaan het, moes verwerp word (Kallaway, 1990 : 185; Walshe, 

1987 : 72). Wellington het voorts ook beweer dat die 

sendingskole vreemde kulture aan die kinders oorgedra bet. Hy 

het voorgestel dat daar van hierdie skole weggebreek moes 

word en dat die Swartes hul eie skole moes stig sodat bulle 

kinders opgevoed kon word in inrigtings wat die waardes en 

norme van die Swarte bevorder. Godsdiens en politieke 

onderrig moes 'n integrale deel uitmaak van die kurrikulum 

wat daarop gebaseer is om die waardes van die Swarte te 

bevorder (Kallaway, 1990 : 187). 

Ten spyte van 'n geldtekort, 'n gebrek aan skoolgeboue en 

onderwysers het duisende leerlinge die sendingskole vir die 

Amerikaanse skole, verlaat. Godsdiens en politieke onderrig 

het dee! van die kurrikulum gevorm. Die sendingskole was 

hewig gekant teen die Amerikaanse skole en het 'n beroep 

gedoen op die staat om die skole te sluit. Die gevoel in die 

staat was dat die skole moes aangaan totdat hul gewildheid 

vanself afgeneem het. Ongelukkig het die staat nie dieselfde 

verdraagsaamheid teenoor Wellington geopenbaar nie en is hy 

in 1927 verban (Kallaway, 1990 : 187). 

7.3.3 Onluste in die veertigerjare. 

Teen die veertigerjare het die kinders beswaar begin maak 

teen die kerk se onderwys - wat in etlike gevalle daarop 

ingestel was om die meisies as huisbediendes voor te berei en 
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die seuns as hande-arbeiders. Met die verdieping van die 

Swart politieke frustrasie, - gepaardgaande met die groot 

mynstaking van 1945, - het die politiek na Swart skole begin 

oorspoel (Brynard, 1987 : 41) 

Die kwessie van die finansiering van Swart onderwys het weer 

kop uitgesteek en alhoewel daar geen sprake van geYntegreerde 

skole was nie, was daar duidelike tekens dat die gewilligheid 

om afsonderlike onderwysfinansiering en onderwysbeheer te 

aanvaar, besig was om te verbrokkel (Walshe, 1987 : 149). 

'n Doelgerigte poging is aangewend om die beheer van Swart 

onderwys te verskuif na die Departement van Onderwys eerder 

as na die Departement van Bantoesake (Walshe, 1987 : 149). 

7.4 Weerstand teen die Bantoe Onderwyswet van 1953. 

Die vroegste weerstand teen die Bantoe Onderwyswet van 1953 

het van die Swart onderwysers self gekom. Die Bantoe 

Onderwyswet het tot gevolg gehad dat die klasse groter sou 

wees en dat daar in die meeste gevalle twee sessies onderwys 

per dag moes wees sonder dat die salarisse verbeter sou word 

(Christie, 1989 : 226; Lodge, 1985 : 118). In 1954 het die 

ANC 'n veldtog geloots waar daar onder andere beswaar gemaak 

is teen die Bantoe onderwys. In Desember 1954 besluit die 

ANC op 'n skoolboikot wat vanaf 1 April 1955 sou plaasvind 

(Christie, 1989 : 227). Die skoolboikot is egter swak 

georganiseer en daar is later besluit om die boikot te 

kanselleer. Alhoewel die doel van die boikot wyd gepubliseer 
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is en die mense aangese is om weerstand te bied, het niemand 

die mense ingelig oor hoe om weerstand te bied nie. Die 

weerstand het ook afgehang van massa deelname wat nie 

plaasgevind het nie. In die lig van die staat se dreigement 

dat leerlinge, wat aan die boikot deelneem nie weer tot die 

skole toegelaat sou word nie, is besluit om die boikot af te 

stel (Kotze, 1975 : 12; Motlhabi, 1980 : 109). 

Die Jeugliga van die ANC het toe tog besluit om met die 

boikot voort te gaan. Die staat het gedreig dat alle 

leerlinge wat nie teen 25 April 1955 terug is by die skole 

nie, nie verder onderwys sou ontvang nie. Die ANC se 

uitvoerende bestuur was verdeeld oor hoe om op te tree. 

Verskeie ANC lede het 'n beroep op die ouers gedoen om die 

kinders terug skool toe te stuur. Baie kinders het aan die 

oproep gehoor gegee, maar duisende het weggebly. Die gevolg 

hiervan was dat talle leerlinge uit die skole geskors is, wat 

die einde van die boikot beteken het (Christie, 1989 : 229; 

Lodge, 1985 : 123; Grobler, 1988 : 104; Brynard, 1987 : 41). 

Die groot aantal leerlinge wat nie skool kon bywoon nie het 

ernstige probleme geskep en dit het noodsaaklik geword om 

alternatiewe onderwys vir die kinders te skep. 

7.5 Die ouers se skoolboikot van 1955. 

In 1955 is 'n ernstige poging deur die ANC en sommige 

kerkverteenwoordigers aangewend om alternatiewe onderwys te 
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skep. Dit het aanleiding gegee tot die ontstaan van die AEM 

[African Educational Movement) gedurende Mei 1955 (Lodge, 

1985 : 125). Die AEM het bestaan uit lede van die uitvoerende 

bestuur van die ANC. Die AEM het probeer om alternatiewe 

onderwysprogramme te ontwikkel vir die kinders wat nie in die 

skole was nie. Alhoewel dit teen die wet was om skole te 

stig, was daar tog van hierdie skole wat gestig is, goed 

bygewoon. Die doel van die AEM was om 'n netwerk van 

kultuurskole te stig waar die kinders onderrig kon ontvang in 

basiese wiskunde, geskiedenis en algemene kennis deur liedere 

en speletjies (Christie, 1989 : 229). 

Hierdie beweging was egter nie in staat om vir al die 

duisende kinders voorsiening te maak nie met die gevolg dat 

die ouers ander planne begin maak het (Lodge, 1985 : 125). 

In die meeste gebiede wat geaffekteer is, het die 

ouergemeenskappe probeer om alternatiewe skole, onafhanklik 

van die ANC en AEM se pogings te stig (Kallaway, 1990 : 279). 

Die rede waarom die skole gestig is, was waarskynlik omdat 

die ouers bekommerd was oor die kwaliteit van die onderwys 

wat die ANC aangebied het, asook die feit dat die organisasie 

toenemend geYsoleerd geraak het (Kallaway, 1990 : 280). 

Hierdie alternatiewe skole kon weens wetlike aspekte nie 

geregistreer word nie omdat hulle dan as protesskole bekend 

sou staan. Die gevolg was dat die skole kultuurklubs genoem 

is (Lodge, 1985 : 126). Die staat het hierdie "klubs" 
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onwettig verklaar, maar 'n paar duisend kinders het dit 

nogtans bygewoon. Hierdie "klubs" het egter finansieel 

swaargekry en het in 1960 finaal ontbind (Christie, 1989 

229; Grobler, 1988 104). Die kultuurskole van die AEM het 

gewildheid verloor soos die kinders weer in die staatskole 

opgeneem is (Lodge, 1985 : 129). 

Weerstand teen Bantoe onderwys, alhoewel dit wyd verspreid 

was, het slegs in enkele gevalle in 'n politieke rebellie 

ontaard. Die meeste van die weerstandbewegings in die 

vyftigerjare was geografies geYsoleer en sporadies van aard 

(Lodge, 1985 : 129; Kallaway, 1990 : 284). 

7.6 Protes in 1961. 

Die sestigerjare was 'n betreklik rustige tydperk wat 

protesaksies betref (Christie, 1989 : 233). Volgens Lodge 

(1985 : 321) was dit as gevolg van die onbeperkte magte wat 

aan die polisie gegee is en die inhegtenisneming van 'n hele 

generasie van politieke leiers en unie-organiseerders. 'n 

Groot aantal mense was in tuislande hervestig met die gevolg 

dat die groottes van die lokasies drasties afgeneem het. 

Daar was egter tog onrus by skole en kolleges met 

Republiekwording op 31 Mei 1961. Vlaghysingseremonies is deur 

die leerlinge geboikot en verskeie het geweier om die vlae en 

medaljes wat uitgedeel is te ontvang (Christie, 1989 : 233). 
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7.7 Die Soweto opstand van 16 Junie 1976. 

7.7.1 Inleiding. 

Teen die middel van die sewentigerjare is die gemiddelde 

Swarte se politieke denke vera! beinvloed deur die Swart 

Bewussynsbeweging (kyk hierdie hoofstuk afdeling 4.5, p. 

213). Die volgelinge van die beweging was meestal van 'n hoer 

sosiale klas en alhoewel hulle nie verteenwoordigend was van 

die bree bevolking nie, het hulle nogtans groot invloed 

uitgeoefen. Hulle het die latere onderwysers, priesters en 

joernaliste geword wat in die middel sewentigerjare groot 

invloed uitgeoefen het (Lodge, 1985 : 325; Christie, 1989 

234). Beter onderwys het daartoe aanleiding gegee dat in 

vergelyking met die veertigerjare, 'n groter aantal mense 

geletterd was en sodoende meer vatbaar vir politieke 

oortuigings (Lodge, 1985 : 325). Werkloosheid, die lae 

lewenstandaard en groot klasse sonder die nodige finansiele 

fondse het aanleiding gegee dat die ideologiese en politieke 

debat omgeskakel het na georganiseerde politieke aksies in 

die skole wat vera! op Bantoe onderwys gerig was (Wolpe, 1988 

: 7 ) • 

7.7.2 Die opstand van 16 Junie 1976. 

Bogenoemde gebeure het die agtergrond gevorm van die Soweto 

opstand van 16 Junie 1976. Die aanvanklike oorsaak was die 

polisie wat oorreageer het op 'n aantal leerlinge wat 

geprotesteer het teen die gebruik van Afrikaans as 
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onderrigmedium in Wiskunde en Sosiale studies. Die 

opstand is voorafgegaan deur stakings en aanvalle op die 

polisie. Twee kinders is in die konflik gedood en die gevolg 

was grootskaalse onluste (Lodge, 1985 : 328; Christie, 1989 : 

238; Grobler, 1988 : 169). Skrywers is dit eens dat dit naief 

sou wees om te glo dat 'n gebeurtenis s6 groot soos die 

Soweto onluste slegs as gevolg van 'n taalbeleid kon wees 

(Grobler, 1988 : 170). 

Volgens Peteni (1978 :12) was die opstand van 16 Junie die 

klimaks van die algemene weerstand teen Bantoe onderwys. 'n 

Stadium is bereik waar die Swartes nie meer 'n stelsel van 

onderwys kon aanvaar wat op hulle deur die Blankes afgedwing 

is nie. Bantoe onderwys is verwerp omdat die stigters daarvan 

nie gepoog het om na Swartes se besware te luister nie 

(Peteni, 1978 : 12). Die opstand, volgens Grobler (1988 

170), was die gevolg van opgeboude Swart frustrasie oor die 

swak omstandighede van Swartes in Suid-Afrika. 

In 'n paging om die onrus tot bedaring te bring en die 

samewerking van Swart mense in die onderwys te verkry, het 

die staat haastig veranderinge in die Bantoe-onderwysstelsel, 

soos byvoorbeeld die afskaffing van Afrikaans as 

onderrigmedium, aangebring (Booyse, 1992 : 141). Die 

moontlikheid van vrye, verpligte onderwys is ook genoem. Vir 

baie kinders het hierdie toegewings egter te laat gekom 

deurdat hulle onderwys reeds so onderbreek is deur onluste 
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dat dit onmoontlik was om dit te herstel. Daar het ook 'n 

roekelose, vyandige gesindheid ten opsigte van die skole 

ontstaan (Grobler, 1988 : 173). Die rol van die jeugleiers in 

die lokasies, gekombineer met hulle bekwaamheid om politieke 

veldtogte te organiseer het daartoe aanleiding gegee dat die 

gesagsverhoudings met die ouerhuis en die staat drasties 

verander het. Die jeug, in plaas van die ouer mense, het nou 

die politieke inisiatiewe begin neem en in sommige gevalle 

selfs vrees by die ouer geslag afgedwing (Grobler, 1988 : 

173). 

Die opstand is deur die Soweto Studente Verteenwoordigende 

Raad (SSRC - Soweto Students Representative Council) 

georganiseer. Met die heropening van die skole in Augustus 

1976 het die leiers van die SSVR 'n beroep op die leerlinge 

gedoen om na die skole terug te keer en met die terugkeer van 

leerlinge is verskeie skole aan die brand gesteek. Op 3 

Augustus het die polisie 'n aantal klopjagte uitgevoer om die 

leiers van die SSVR aan te keer, met die gevolg dat die skole 

weer eens leeggeloop het en vir die res van die jaar leeg 

gebly het (Lodge, 1985 : 329). 

Vanaf 4 Augustus het die weerstand 'n tweede dimensie 

aangeneem met wegblyaksies. Op daardie dag het leerlinge na 

die Johannesburgse polisiehoofkwartier gemarsjeer om teen 

aanhoudings te protesteer. Hulle is deur die polisie 

gekonfronteer en nog meer leerlinge is doodgeskiet. Die 
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gevolg hiervan was dat die weerstand nasionale dimensies 

aangeneem het en protes-aksies het in Kaapstad en in die Oos

Kaap voorgekom (Lodge, 1985 : 329; Christie, 1989 : 239). 

Hierdie onluste het vir agt maande voortgeduur en teen die 

einde daarvan is 575 mense dood en ten minste 3907 beseer 

(Behr, 1988 : 37). 

7.7.3 Die gevolge van die 16 Junie 1976 opstand. 

Regter P.M. Cillie is deur die staat aangestel om 'n 

ondersoek na die onluste in te stel. Die kommissie het bevind 

dat die SASM 'n ondersteunende rol in die opstand gespeel 

het, terwyl die ANC, die SAKP en SASO ook 'n aktiewe bydrae 

gelewer het (Christie, 1989 240). Die kommissie het verder 

bevind dat die weiering van leerlinge om klasse by te woon 

die hoofoorsaak van die onluste was. Die kommissie het verder 

bevind dat daar grootskaalse ontevredenheid met Bantoe 

onderwys was. Daar was byvoorbeeld ontevredenheid met die 

gebruik van Afrikaans as onderrigmedium in sommige vakke, die 

standaard van die onderwys en die skoolgeboue en -geriewe. 

Daar is dan ook verskeie verbeterings gemaak aan Bantoe 

onderwys na die onluste (Behr, 1988 : 37; Booyse, 1992 : 143; 

cillie, 1977 : 557). 

Die verskil tussen die onluste van 1976 en die van 1950 was 

dat, in 1950 die stryd teen Bantoe onderwys georganiseer is 

deur organisasies van buite die skole, terwyl die onluste van 

1976 van binne die skole georganiseer is deur die students en 
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hul organisasies. Dit is ook noodsaaklik om te beklemtoon dat 

daar geen politieke organisasie buite die skole bestaan het 

nie. Die doel van die onluste in 1976 was om studente 

polities te mobiliseer vir die afskaffing van Bantoe onderwys 

en nie om alternatiewe skole te stig nie. In 1950 het die ANC 

skole-onluste deel uitgemaak van die grater stryd, terwyl in 

1976 die leerlinge die gemeenskap betrek het deur te poog om 

ook hulle ouers en gemeenskapsleiers te betrek (Wolpe, 1988 

8). Die opstande van 1950 was dus deur die ANC geinisieer, 

terwyl die 1976 opstande deur die studente self georganiseer 

is. 

7.8 Die skoolboikot van 1980. 

Ten spyte van al die toegewings wat aan die Swart onderwys 

gemaak is na die 1976 onluste, het die ontevredenheid bly 

voortbestaan. Hierdie voortgesette ontevredenheid is 

hoofsaaklik aangeblaas deur gemeenskaps- en politieke 

organisasies en vakbonde wat die leiersrol met betrekking tot 

versetaktiwiteite van die verbode skoliere- en studente 

bewegings oorgeneem het (Booyse, 1992 : 151). 

In April 1980 het tienduisende leerlinge deelgeneem aan 'n 

landswye skoolboikot. Die doel van die boikot was om teen die 

onderwysstelsel te protesteer. In teenstelling met die 1976 

boikot was die leerlinge nou meer en beter georganiseer. 

Hulle het hul eise met die van die wye gemeenskap verbind, 

soos byvoorpeeld die kapitalistiese uitbuiting as gevolg van 
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apartheid (Christie, 1989 245). 

Afsonderlike ontwikkeling, die Wet op Groepsgebiede en die 

feit dat die onderwysstelsel in diens gestel is van die 

apartheidsbeleid, is volgens Sonn (1986 : 128-129), die 

oorsaak van hierdie onrus by die skole en al wat 'n einde kon 

maak aan hierdie toestand was volle politieke regte .aan alle 

burgers van die land. Hierdie onluste en politieke 

veranderings in die vroee tagtigerjare het aanleiding gegee 

tot die staatsversoek aan die RGN om onderwys in Suid-Afrika 

te ondersoek (Booyse, 1992 : 144). Die gevolg hiervan was die 

De Lange-verslag wat reeds in afdeling 2.2.3, bladsy 196, van 

hierdie hoofstuk bespreek is. 

7.9 Skole-onrus in die tydperk 1984 tot 1986. 

7.9.1 Skole-onrus in 1984. 

Die vroee tagtigerjare is gekenmerk deur 'n ongemaklike 

kalmte. Vanaf 1984 het daar egter 'n nuwe vlaag van boikotte 

en protesaksies begin (Christie, 1992 : 251). Net soos in 

1976 is afsonderlike en ongelyke onderwys, swak 

skoolfasiliteite en swak onderwysers geblameer vir die onrus. 

Die swak ekonomiese toestand in die land het ook aanleiding 

gegee tot werkloosheid en hoe pryse wat nog meer probleme 

veroorsaak het. Die feit dat Swart mense uitgesluit is van 

die Driekamerparlement het verder aanleiding tot fustrasie 

gegee (Christie, 1992 : 252). 
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Die protes van 1984 het aanvanklik begin met skoolverwante 

aangeleenthede, soos die swak matriekuitslae van 1983, 

lyfstraf en studenterade. Hierdie protesaksies het egter 

later deel gevorm van 'n breer politieke veldtog met die 

verkiesings rondom die Driekamerparlement. Die leerlinge wou 

nie net in die skole verandering he nie, maar ook algemene 

sosiale veranderings (Christie, 1992 : 254; Mashabela, 1987 

109). Gedurende die onrus van 1984 het die skoolboikotte die 

swaardpunt van die nasionale stryd gevorm. Met die hulp van 

Cosas, wat die leerlinge nasionaal georganiseer het, is die 

onderwysonrus gou aan die nasionale stryd verbind 

(Unterhalter, et al., 1991 : 212). 

Met die aankondiging van verhoogde huishuurgelde is die 

skoolboikot vererger en is Swart mense deur hul eie mense 

vermoor omdat hulle met die regering van die dag saamgewerk 

het (Mashabela, 1987 : 110). Tydens hierdie tydperk het Cosas 

gedreig dat die skoolboikotte sou voortgaan indien die 

staat nie aan die eise van die studente voldoen nie en 

is die terugkeer na die skole gekoppel aan die verlaging van 

huurgeld. Sodoende is die skoolboikot gekoppel aan die bree 

politieke krisis (Mashabela, 1987 : 111). 

7.9.2 Skole-onrus in 1985. 

In 1985 is 'n noodtoestand aangekondig wat die magte van die 

polisie aansienlik uitgebrei het. Dit het ook in die 

Departement van Onderwys en Opleiding inslag gevind. Swart 
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onderwys is nog steeds deur 'n Blanke kabinetslid 

geadministeer wat die beleid van die kabinet en adviserende 

komitees tot uitvoering gebring het. Daar is ook beweer dat 

daar selfs persona van die Departement van Verdediging op die 

beplanningskommitee gedien het (Wolpe, 1988 : 14). Dit is 

in hierdie toestand wat die weerstand opgebou het en teen 

1985 was die gevoel onder Swartes - revolusie of hervorming 

(Wolpe, 1988 : 14). 

Die 1984-85 boikot het toenemend steun verwerf en op 'n 

stadium was honderde skole en duisende leerlinge daarby 

betrokke. Die Departement van Onderwys en Opleiding het 

gereageer deur 'n groot aantal skole te sluit. Die boikot van 

1985 het daarin geslaag om die skole geheel en al onwerkbaar 

en onregeerbaar te maak. Sodoende is daar aan die ANC se eis 

om Suid-Afrika op onderwysvlak onregeerbaar te maak, gehoor 

gegee. Hierdie situasie het aanleiding gegee tot die 

slagkreet van "Liberation first, education later" (Wolpe, 

1988 : 16). In etlike skole in Oos Kaapland, byvoorbeeld, het 

leerlinge skole oorgeneem en hulle eie leerplanne ingevoer 

wat meestal ideologiee yan die ANC en PAC was (Brynard, 1987 

: 41). Die skoolboikotte van 1985 het daarin geslaag om 

eenheid onder leerlinge te bewerkstellig en om 

onderwysaangeleenthede aan breer politieke doelwitte te 

koppel, asook om 'n koalisie met die werkersklas te vorm 

(Bundy, 1987 : 328- 329). Teen Maart 1985 het die Minister 

van Samewerking en Ontwikkeling, dr,G. Viljoen, aangekondig 
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dat die Swart onderwys depolitiseer moet word. Sinvolle swart 

deelname aan besluitneming sou bespoedig moes word. Onderwys 

kon nie in 'n politieke vakuum bestaan nie, maar die misbruik 

daarvan bet tot onluste aanleiding gegee (Van der Westbuizen, 

1985 : 8). 

Teen die middel van 1985 is die aksies van die leerlinge van 

buite die onderwys ondersoek en kommer is uitgespreek oor die 

gevolge van die boikot. Hierdie besorgdbeid het aanleiding 

gegee tot die stigting van die "Soweto Parents Crisis 

Committee" en later die "National Education Crisis 

Committee" (kyk afdeling 4.7, p. 215 van bierdie boofstuk). 

Die afbreek van die onderwysstelsel bet tot gevolg gebad dat 

'n groat aantal leerlinge geen onderwys ontvang het nie. Vir 

baie ouers was die toestand meer kommerwekkend as die 

politieke gewin wat deur die boikot bebaal is. Selfs die 

nasionale bevrydingsbeweging het onder die skoolboikot gely 

aangesien die leerlinge wat van die huidige leiers later moes 

oorneem, nie voldoende toegerus was om die kompleksa taak te 

volvoer nie. Die wegbly van die skole bet die leerlinge ook 

van 'n daaglikse vergaderplek ontneem. Van die organisasies 

bet begin om te disintegreer. Daar was 'n kommunikasiegaping 

tussen die studente en die gemeenskap wat aanleiding gegee 

bet tot 'n gebrek aan steun aan die studentebewegings. Daar 

was boonop ook die besef dat die skoolboikot nie vir ewig sou 

kon aangaan nie (Wolpe, 1988 : 17). 



249 

7.9.3 Skole-onrus in 1986. 

Deur die toedoen van die ouers en die NECC is die kinders in 

die begin van 1986 oortuig om terug te keer skool toe 

(Brynard, 1987 : 41). Die terugkeer skool toe het egter nie 

beteken dat die leerlinge die reels van die skole gelate 

aanvaar het nie. Leerlinge wat reeds maande se onderrig gemis 

het, het aangedring om bevorder te word onder die slagspreuk 

van "pass one, pass all". Toetse en eksamens is as verdelend 

en vir die elite beskou (Zille, 1987 : 17). 

Op 17 Julie 1986 is noodregulasies vir skoolkinders ingestel 

wat bepaal het dat kinders nie buite hul klaskamers in 

skooltyd mag wees nie en nie aan nie-akademiese aktiwiteite 

mag deelneem nie. Niemand is ook toegelaat om die kinders oor 

nie-akademiese aangeleenthede toe te spreek nie. Geskrewe 

magtiging moes van die Sekuriteitsmagte verkry word indien 

dit gedoen moes word (Emergency regulations for schools, 1986 

: 15) . 

Teen die einde van die Junievakansie in 1986 het daar 

weer eens 'n krisis ontstaan, deurdat die veiligheids

maatreels wat vanaf die begin van die kwartaal ingestel is, 

bepaal het dat kinders identiteitsdokumente moes dra 

(Olivier, 1986 : 10; Schoombee, 1986 : 2). Daar was 

wydverspreide boikotte om teen die teenwoordigheid van die 
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sekuriteitsmagte in die skole en die dra van die 

identiteitsdokumente te protesteer. Kinders moes ook 

heraansoek doen om tot skole toegelaat te word (Crary, 1986 

8). 

In Augustus 1986 het die Minister van Onderwys en 

Ontwikkelingshulp, dr. G. Viljoen, verklaar dat die griewe 

teen die onderwys polities van aard was. Daar kon geen sprake 

van gemengde skole wees nie aangesien onderwys vir elke 

bevolkingsgroep 'n eie saak was. Dit sou wel moontlik wees om 

slegs een onderwysdepartement te he (Politiek kwel swart 

skoliere, 1986 : 6). 

Die verpolitisering van die onderwys tussen die staat en die 

ANC het egter nie in 1986 tot 'n einde gekom nie en is die 

konflik weer eens in 1987 voort gesit. 

7.10 Terugkeer na skole in 1987. 

Aan die begin van 1987 het die ANC en alle Swart politieke 

organisasies die leerlinge aangemoedig om terug te keer skool 

toe en het die NECC ook opnuut 'n beroep op die kinders 

gedoen om skool toe te gaan (Brynard, 1987 : 41). Die 

terugkeer van ongeveer 1,8 miljoen Swartes skool toe was 'n 

belangrike politieke gebeurtenis en het wye reaksie uitgelok. 

Die regering van die dag was gou om voordeel .te trek uit die 

gebeure, terwyl die NECC nie kommentaar kon !ewer nie, 

aangesien 'n groot aantal van hulle leiers in die tronk was. 
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In hierdie jaar is honderde studenteleiers aangehou, die 

noodregulasies is drasties verskerp en volksonderwys is 

effektief verban. Dit het aanleiding gegee tot die strengste 

veiligheidsmaatreels in die onderwysgeskiedenis van Suid

Afrika (Zille, 1987b : 3). 

Die beduidende groei in die aantal leerlinge in Swart skole 

het aansienlike druk op die skole geplaas deurdat die stelsel 

nie vinnig genoeg kon uitbrei om voor te bly nie. Die 

Departement van Onderwys en Opleiding het beperkings geplaas 

op die tydperk waarop kinders in die skole kon bly. Hierdie 

beleid was baie ongewild aangesien sommige van die kriteria 

vir toelating duidelik polities van aard was terwyl ander 

kriteria baie onregverdig was. Omdat dit van die skoolhoofde 

verwag was om die beleid te implementeer het dit 'n groter 

wig tussen die leerlinge en owerhede ingedryf (Graham-Brown, 

1991 : 208). Kriteria wat gebruik is om toelating tot die 

skole te verkry, was die volgende: Kinders wat te oud was vir 

hul standerds; politieke redes en kinders wat in aanhouding 

was, kon nie weer toelating tot skole kry nie; en 

matriekdruipelinge is nie toegelaat om terug te keer nie 

(Graham-Brown, 1991 : 209). 

Ondanks die terugkeer na die skole het die politieke onrus in 

die skole nie tot 'n einde gekom nie en het dit tot in die 

neentiger jare voortgeduur. 
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7.11 Protes in die jare 1990 tot 1993. 

In die loop van 1992 het 'n groot aantal belanghebbende 

partye, soos die ANC, NECC en SADOU, bymekaargekom om die 

krisis in die onderwys te bespreek. In teenstelling met 

vorige strategiee is die staat by die samesprekings betrek. 

'n Beroep is op die staat gedoen om nie die onderwys op sy 

eie te herstruktureer nie (Cachalia, 1992 1). Die ANC en 

NECC het gevoel dat die onderwyskrisis op 'n ander manier 

opgelos moes word aangesien die massa-aksies, 

onderwyserstakings en klasboikotte nie die gewensde 

uitwerking gehad het nie. Slegs ooreenkomste met die 

relevante owerhede kon onmiddellike veranderings in die 

onderwys teweegbring (Pillay, 1992 : 3). 

In die loop van 1993 is pogings deur die NECC aangewend om 

Blanke onderwys by die krisis in die Swart onderwys te 

betrek. Die NECC het dreigemente gemaak om Blanke skole te 

beset om sodoende die aandag te vestig op die chaotiese 

toestand in Swart skole (Govt critical of threat to white 

schools, 1993 : 9). 

SADOU het verder ook gedreig dat onderwysers sou staak tensy 

daar aan sekere eise voldoen word. Van die belangrikste eise 

was dat daar 'n einde aan die eensydige herstrukturering van 

die onderwys moet kom; hernude onderhandeling oor 

salarisverhogings vir onderwysers moet ingestel word; die 

staking van rasionalisering en die afdanking van onderwysers 
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moet hersien word; en die skraping van eksamengeld vir 

matrieks moet ondersoek word. 'n Verdere eis was oak dat daar 

'n onderwysforum gestig moes word om die onderwysprobleme te 

bespreek (Onderwys in krisis, 1993 : 1). 

In 'n paging om die krisis te probeer oplos, het die staat 

onderneem om 'n onderwysforum te stig waartydens die 

onderwysprobleme bespreek kon word (Govt bid to defuse 

education crisis, 1993 : 1). Die doel met die stigting van 

die onderwysforum was om die onderwys te depolitiseer 

(Maraton-beraad tussen SP en Mandela oar onderwys, 1993 1). 

Die eksamengeld is vir sowel Blanke as Swart leerlinge 

opgeskort (Eksamengeld vir blankes opgeskort, 1993 : 1; Geen 

eksamengeld vir swart matrieks, 1993 : 1).'n Verklaring deur 

President F.W. de Klerk op 20 Mei 1993 het bevestig dat die 

krisis in die onderwys die gevolg was van elemente wat die 

onderwys vir politieke doeleindes misbruik het. Sodra 'n 

knelpunt opgelos is, is 'n nuwe een gevind. Die indruk is 

geskep dat sekere mense nie die problema in die onderwys wou 

oplos nie, maar die land in 'n krisis wou dompel 

(Onderwyskrisis sal gestuit word- FW, 1993 : 1). 

Ondanks die toegewings wat gemaak is, het SADOU besluit om in 

Augustus 1993 voort te gaan met salarisstakings, aangesien 

die regering nie positief gereageer het op die eise van twee 

maande tevore nie (SADOU skok met besluit om staking voort te 

sit, 1993 : 1; Sadtu to continue nationwide strike, 1993 : 
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1). Ten spyte van oproepe deur eosas en studente om die 

staking te beeindig, het die onderwysers geweier om toe te 

gee totdat hulle eise om groter salarisse toegestaan is 

(Sadtu to continue nationwide strike, 1993 :1). 

Na die samesmelting van al die verskillende onderwys

departemente in 1993 het die politieke onrus in die skole 

egter nie bedaar nie. Die onrus was egter uitgebrei na die 

tradisionele Blanke skole. 

7.12 Protes teen Model-e skole in 1995. 

Aan die begin van 1995 het eosas en die NEeC met massa-aksie 

teen die model-e skole gedreig. Dit sou grootskaalse 

verskuiwing van leerlinge in die landelike gebiede na die 

stede, waar hulle by model-e skole sou aandring op onderrig, 

insluit. Die doel was om die model-e skole so te oorstroom 

dat dit 'n krisis sou veroorsaak wat nie opgelos kon word nie 

(Van Niekerk, 1995a : 1; Van Niekerk, 1995b : 1; Hansen, 1995 

: 8). Op 11 Februarie 1995 is op 'n vergadering van 

skoolhoofde en bestuurslede van model e-skole in Port 

Elizabeth besluit dat leerlinge uit Model e-skole 

georganiseer moes word om betrokke te raak by gesprekvoering 

oor die toekoms van die onderwys. Die senior leerlinge sou 

met eosas onderhandel aangaande onderwyssake (Heyl : 1995a 

4 ) . 

Op 16 Februarie 1995 het daar weer eens konflik in die 
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onderwys ontstaan deurdat woedende inwoners van Ruyterwacht, 

'n Kaapse skool, en Swart leerlinge mekaar met klippe 

bestook het. Die inwoners was heftig gekant teen die meer as 

drieduisend Swart leerlinge wat daagliks in stampvol busse by 

die skool opgedaag het. Leerlinge van ander Swart skole is 

ook ter ondersteuning met busse na Ruyterwacht aangery. Die 

Nasionale Onderwyskoordineringskomitee het dit ten sterkste 

ontken (Vuurwarm woede by Kaapse skool, 1995 : 1). 

Die konflik is verder vergroot toe Cosaslede, lede van die 

Nasionale Onderwyskoordineringskomitee in 'n goed 

georganiseerde veldtog as gyselaars aangehou het en die 

kantore van Die Departement van Onderwys en Opleiding beset 

het. Cosas was ontevrede omdat daar talle leerlinge was wat 

glad nie met onderrig begin het nie. Hulle eis was dat die 

leerlinge in skole opgeneem moes word (Heyl, 1995b : 1). Die 

gyselaars is later vrygelaat nadat 'n verteenwoordiger van 

die Onderwys Oorgangstaakgroep gewaarborg het dat daar aan 

Cosas se eise voldoen sou word (Heyl, 1995c : 5). Gedurende 

Mei 1995 moes die polisie weer eens ingryp om te verhoed dat 

duisende Cosaslede Model c-skole in King William's Town 

beset. Die doel van hierdie opmars was om die owerhede te 

dwing om model-e skole te ontbind (Police act to halt model C 

sit-ins, 1995 : 9). 

8. GEVOLGE VAN DIE PROTESAKSIES. 

'n Kommerwekkende aspek van leerlinge en studente se pogings 
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om politieke veranderinge te bewerkstellig, was die 

toenemende verval van ouerlike gesag wat met die 

onrustoestande gepaard gegaan het. 'n Toestand het ontstaan 

waar ouers selfs deur hulle eie kinders geintimideer is. Die 

verval van ouerlike gesag is toegeskryf aan die ouers se 

onvermoe om die Swart mense se lot op politieke, ekonomiese 

en sosiale terreine te verbeter (Hey!, 1989 : 116; Brynard, 

1987 : 42). Kinders het begin om die besluite te maak 

aangesien hulle gevoel het dat die ouers net passief sit en 

toekyk en gewag het vir verandering om plaas te vind 

(Mashabela, 1987 : 110; Bundy, 1987 : 318). Met die verval 

van ouerlike gesag het portuurgroepe in die moderne 

samelewing die belangrikste sosialiseringsinstansies geword. 

In Swart skole het portuurgroepe drukgroepe gevorm wat deur 

intimidasie die revolusionere gees aangeblaas het en dit het 

'n nadelige uitwerking op die kind gehad (Hey!, 1989 : 116). 

'n Verdere gevolg van die aanhoudende politieke optredes was 

dat daar 'n gebrek aan 'n leerkultuur in die skole ontstaan 

het (Christie, 1992 : 259). Metal die stakings het die 

kinders hulleself die geleentheid misgun om hulleself deur 

onderwys op te hef. Deur nie eksamen te skryf nie het die 

leerlinge hulself benadeel in plaas van die stelsel 

(Mashabela, 1987 : 116). Die lewens van die meeste Swart 

leerlinge is gekenmerk deur ernstige onderbrekings in hulle 

skoolloopbane. Hulle was meestal getuienis van geweld, 

betrokke by die geweld en het in sommige gevalle dit selfs 
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geYnisieer en hulle onderwys het met vrees, vyandigheid en 

agterdog gepaard gegaan (Unterhalter, et al., 1991 : 221). 

Skoolbywoning is aansienlik verswak weens die konflik in die 

skole en die selektiewe weiering van toelating aan kinders 

van sekere politieke groeperinge (Unterhalter, et al., 1991 

: 217). Met Heyl (1989 : 117) moet saamgestem word wanneer hy 

se dat maatskaplike en politieke hervorming altyd skool

onderwys betrek, maar wanneer hervorming 'n revolusionere 

karakter aanneem, neig dit om die onderwys te ontwrig eerder 

as om vernuwing te bestendig. 

Verdere gevolge van die protesaksies was ook dat Swart 

onderwys die voorste linie van die Swart politieke protes 

geword het. Dit was 'n wapen in die hande van politieke 

aktiviste wat dit gebruik en misbruik het (Brynard, 1987 

41). 

Die onderwys het die fokuspunt geword van gemeenskappe wat 

hulself van apartheid wou bevry, maar in die proses het die 

onderwys nog meer verpolitiseerd geraak as van te vore 

(Gardiner, 1986 : 57). Swart skole het sleutelpunte geraak in 

die stryd om apartheid te beeindig (Levin, 1991 ; 1). Die 

Kommunistiese Party en die ANC het groot prioriteit aan die 

verpolitisering van die onderwys verleen ten einde dit as 'n 

mobilisasiehulpmiddel te gebruik (Malan, 1986 : 4). 
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Volgens Landman, Nel & Van Niekerk (1988 : 91) was die mate 

waarin onderwys verpolitiseer is nie net die gevolg van 'n 

kwaadwillige misbruik van kinders met die oog op politieke 

winsbejag nie. Dit was eerder die regstreekse gevolg van die 

wyse waarop 'n politieke ideologie wat vir die meerderheid 

mense fundamenteel onaanvaarbaar was, oor die jare op die 

mense afgedwing is (Levin, 1991 : 2). 

9. SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKINGE. 

Swart onderwys is van regeringskant polities beinvloed met 

afsonderlike onderwys vir Swartes. Die onderwysvoorsiening 

tussen die verskillende etniese groepe was verskillend en die 

Blanke was meestal bevoordeel. Die verskil in onderwys

voorsiening was as gevolg van die apartheidsbeleid. 

Apartheid is 'n naam wat aan die beginsel van aparte 

ontwikkeling vir elke bevolkingsgroep gegee is. Die 

Afrikaners veral was daarop ingestel om hulle eie kultuur, 

taal en mense na die beste van hul vermoens te bevoordeel. 

Met die verkiesingsoorwinning van 1948 kon die Nasionale 

Party hierdie beleid navolg. Ongelukkig was hierdie beleid 

verabsoluteer met die gevolg dat dit 'n hoogs politiese en 

gelaaide begrip geword het. 

Volksonderwys is as die alternatief teenoor 

apartheidsonderwys gestel, maar ook dit het ook politieke 

bymotiewe gehad deurdat dit gebruik was in 'n poging om 'n 
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bepaalde sosiale orde te vernietig. Dit was 'n poging van die 

ANC om beheer oor die bestaande onderwysstelsel te verkry en 

nie 'n daadwerklike poging om 'n alternatiewe onderwys te 

stig nie. 

Met die stigting van die verskillende politieke en 

protesorganisasies het die Swartman probeer om homself te 

verset teen die amptelike beleid van die staat. Hierdie 

organisasies het die belangrikheid van die onderwys in die 

politiek besef en die onderwys gebruik om hulle doelstellings 

te bevredig. Soos die een na die ander organisasie deur die 

regering verban is, het 'n ander organisasie ontstaan om die 

werk voort te sit. 

Verskeie politieke organisasies waarvan die ANC, Cosas en die 

NECC die bekendstes is, het van die onderwys gebruik gemaak 

om politieke standpunte te stel. Hierdie politieke 

organisasies het dikwels probeer om die nasionale 

bevrydingsstryd met die onderwys te verbind. Hulle wou van 

die onderwys gebruik om die land onregeerbaar te maak. Die 

regering het telkens met 'n verskeidenheid van wette en 

kommissies probeer om die politieke inisiatief te behou. Dit 

het die onderwys net verder verpolitiseer. Weens die 

verpolitisering van Swart onderwys is die feit dat daar 'n 

krisis in die onderwys is van alle kante erken. 

Protesaksies in die onderwys het alreeds vir 'n lang tydperk 
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voorgekom. Die prates het egter al hoe meer gekoordineerd 

geraak en waar die leerlinge aanvanklik alleen betrokke was, 

het politieke organisasies gou betrokke geraak en sodoende 'n 

gesamentlike aanslag teen die Blanke regering van die tyd 

geloods. Onderwysproblematiek is gou verbind met ander 

politieke gebeurtenisse. 
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HOOFSTUK 6. 

INTERPRETASIE, GEVOLGTREKKINGS EN MOONTLIKE OPLOSSINGS. 

1. INLEIDING. 

Politiek sal altyd dee! vor.m van enige land se 

onderwysbeleid. Dit is egter noodsaaklik om te bepaal wat die 

rol van die politiek in die onderwys behoort te wees sodat 

beide die staat en die onderwys, voordeel kan trek uit hul 

interafhanklikheid van mekaar. Goeie onderwys is slegs 

moontlik indien die onderwysers, wat ook opvoeders behoort te 

wees, ongesteurd toegelaat word om hul onderwys- en 

opvoedingstaak te verrig en die onderwysgebeure nie ontwrig 

word nie. Gehalte onderwys sal dan uiteindelik meer volwasse 

en beter opgeleide burgers aan die staat verskaf. 'n Beter 

opgeleide burger sal meer produktief kan wees en dit kan 

daartoe hydra dat die werkloosheidsprobleem en ar.moede, wat 

een van die groot oorsake van politieke onrus is, hok geslaan 

kan word. Dit kan dan weer daartoe aanleiding gee dat die 

onderwys verder sal ontwikkel en verbeter. 

Met die voltooiing van die historiese eksemplare kan die 

gegewens nou geinterpreteer word wat weer lei tot 

gevolgtrekkings. Dit gee weer daartoe aanleiding dat daar 

bepaalde oplossings aan die hand gedoen kan word vir die 

Suid-Afrikaanse onderwysproblematiek. Die algemene doe! van 

hierdie hoofstuk is dan om, aan die hand van die vorige 

hoofstukke 'n bydrae te !ewer tot die verstaan van die 

komplekse onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika. Die spesifieke 
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doelstellings is om aan te toon hoe politiek die onderwys van 

Suid-Afrika in die verlede beinvloed het; hoe daar in die 

toekoms 'n onderwysstelsel daar gestel kan word wat vry is 

van onnodige politieke inmenging en wat die staatsbeheer oar 

die onderwys behoort te wees. (Kyk hoofstuk 1, afdeling 3, 

pp. 8-9). 

Die sinvolheid van 'n studie in die Historiese Opvoedkunde le 

daarin dat al die tydsmodi - verlede, hede en toekoms -

betrek word in die navorsing. Dit is inderdaad met hierdie 

proefskrif gedoen. In die proefskrif is die verband tussen 

politiek en onderwys in die grondkulture ondersoek, (kyk 

hoofstuk 3, afdeling 2, pp. 82-101) in die stamlande, (kyk 

hoofstuk 3, afdeling 3, pp. 102-113) asook hoe die situasie 

in Suid-Afrika daarna uitgesien het. (Kyk hoofstukke 4 & 5). 

Hoofstuk 4 het op die Blanke oorheersing van die onderwys 

gekonsentreer terwyl in hoofstuk 5 die reaksie van die 

Swartes op die Blanke onderwys onder die loep geneem is. Met 

die inligting sal voorstelle gemaak kan word oar hoe 'n 

toekomstige onderwysbedeling in Suid-Afrika behoort te wees. 

2 INTERPRETASIE VAN DIE KONTEMPOReRE EN HISTORIESE GEGEWENS. 

2.1 Die verband tussen onderwys en politiek. 

2.1.1 Onderwys en politiek as sosiale instellings. 

Onderwys en politiek is albei sosiale instellings en vertoon 

'n vervlegting met mekaar. Hierdie stukture is mede-afhanklik 

van mekaar en die een kan nie sander die ander voortbestaan 
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nie. Dit is ook die geval in Suid-Afrika. (Kyk hoofstuk 2, 

afdeling 3, p. 45). Beide die staat en die onderwys het 

sekere verpligtinge teenoor mekaar wat nagekom meet word. 

Daar is ook wedersydse verwagtings van mekaar. (Kyk hoofstuk 

2, afdeling 2.2.4, p. 30; afdeling 2.3.2, p. 36 en afdeling 

2.3.3, p.41). 'n Besonderse rol wat die onderwys in Suid

Afrika behoort te speel is om 'n bydrae te !ewer tot die 

vreedsame naasbestaan van al die verskillende kultuurgroepe. 

In ruil daarvoor verwag die onderwys dat die staat dit sal 

toelaat om ongesteurd met die onderwystaak te kan voortgaan. 

2.1.2 Gesag in die onderwys en politiek. 

Om doeltreffend te kan regeer, meet die staat gesag kan 

afdwing. Hierdie gesag meet deur al die burgers van die staat 

aanvaar word. Indien dit nie gebeur nie, ontstaan daar onrus. 

Om doelteffend onderwys te kan beoefen, is gesag en die 

aanvaarding van gesag ook noodsaaklik. Gesag is dus vir beide 

die onderwys en die staat 'n voorvereiste. Die onderwys meet 

die kind voorberei om gesag te aanvaar, maar ook om gesag te 

bevraagteken indien hy voel dat hy te na gekom word. Dit meet 

egter nog steeds op 'n ordelike wyse geskied. (Kyk hoofstuk 

2, afdeling 5.2 pp. 58 en afdeling 5.3, p. 60). 

In die verlede was die onderwys in Suid-Afrika gebruik om die 

gesag van die staat doelbewus af te breek deur persone wat 'n 

bepaalde politieke bedeling wou verander. Selfs die gesag van 

ouers het later ook daaronder gely (Kyk hoofstuk 2, afdeling 
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5.4, pp. 62-63). Die gevolg hiervan is 'n algemene 

wetteloosheid wat geen land kan bekostig nie. Indien die 

wettigheid van die staat nie deur die burgers aanvaar word 

nie of indien ouers nie meer gesag by hulle kinders afdwing 

nie, vind daar afbreek van gesag plaas. Dit kan nadelig vir 

sowel die staat as die onderwys wees. 

2.1.3 Die invloed van kultuur in die onderwys en politiek. 

Die mens is sowel 'n kulturele wese as 'n politieke wese. 

Die kultuur van 'n groep mense beYnvloed hul politieke 

sieninge. (Kyk hoofstuk 2, afdeling 6.2, p. 63). Onderwys hou 

gewoonlik verband met die kultuur van die gemeenskap en 

verskille in kultuur gee daartoe aanleiding dat daar 'n 

verskil tussen die onderwysstelsels van verskillende groepe 

is. (Kyk hoofstuk 2, afdeling, 6.3.2, p. 66). Dit gee weer 

aanleiding tot verskillende kurrikulums (Kyk hoofstuk 2, 

afdeling 6.3.3, p. 68). 

2.1.4 Verpolitisering van die onderwys. 

Onderwys kan nie a-polities wees nie. Onderwys is n 

politieke saak en kan nooit los van die politiek staan nie 

(Kyk hoofstuk 2, afdeling 6.4.2, p. 69). Die doel van 

onderwys behoort te wees om kinders onder meer patriotisme te 

leer, maar in sommige gevalle is dit moontlik dat groepe van 

buite die onderwysstelsel probeer om die bestaande 

onderwysstelsel te ontwrig om sodoende 'n politieke standpunt 

te maak (Kyk hoofstuk 2, afdeling 6.4.2, p. 71). In sommige 
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gevalle is dit ook moontlik dat politici doelbewus van die 

onderwys gebruik maak om politieke beheer oor bulle onderdane 

te behou soos die geval in Sparta, gedurende die 

Napoleontiese tydperk in Frankryk en in die USSR (Kyk 

hoofstuk 3, afdeling 2.2.2, p. 83; afdeling 3.3.1, p. 108 & 

afdeling 4.3.2, p. 123). Indien dit gebeur ontstaan daar 

konflik in die onderwys wat weer eens aanleiding gee tot 

konflik in die gemeenskap. (Kyk hoofstuk 2, afdeling 6.4.4, 

p. 73). 

2.2 Die historiese verband tussen onderwys en politiek. 

2.2.1 Die verband tussen onderwys en politiek in die 

grondkulture. 

Die ou Grieke, Romeine en Jode het die waarde van die 

onderwys vir die staat deeglik besef en het die verband gele 

tussen goeie onderwys en goeie burgers. In die tydperk van 

die ou Grieke was die stadstaat die spil waarom alles gedraai 

het en die Grieke het weinig ander belangstellings gehad wat 

teenstrydig met staatsbelange was. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 

2.2.1, p. 83). In Sparta was die verband tussen politiek en 

onderwys tot die uiterstes gevoer. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 

2.2.2, p. 84). Die Romeine het ook van die onderwys gebruik 

gemaak om bruikbare burgers vir die staat te verkry (Kyk 

hoofstuk 3, afdeling 2.3.3, p. 97). In die geval van die Jode 

het die staat ook 'n groat belangstelling in die onderwys 

geopenbaar aangesien dit noodsaaklik was dat die kinders 

volgens die Wet onderrig moes word en dit nie deur die gesin 
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gedoen kon word nie (Kyk hoofstuk 3, afdeling 2.4.3, p. 101). 

Die filosowe van hierdie tydperk het besef dat die staat en 

die onderwys interafhanklik van mekaar is. Volgens Plato moes 

die onderwys ondergeskik aan die staat gestel word (Kyk 

hoofstuk 3, afdeling 2.2.3.1, p. 86). Aristoteles het weer 

beweer dat die verwaarlosing van die onderwys tot nadeel van 

die staat sal wees (Kyk hoofstuk 3, afdeling 2.2.4.2, p. 91). 

Die Romeinse filosowe het weer geglo dat die onderwys die 

kinders moet oplei om goeie redenaars te wees aangesien dit 

tot voordeel van die staat kan wees (Kyk hoofstuk 3, afdeling 

2.3.4, p. 98). Aldie filosowe het besef dat die staat die 

onderwys moes beheer. 

2.2.2 Die verband tussen onderwys en politiek in die 

stamlande. 

Daar is 'n aansienlike verskil in die verband tussen die 

politiek en die onderwys van Nederland, Frankryk en Engeland. 

Al die lande het die belangrikheid van staatsbeheer in die 

onderwys besef. Nederland wou 'n balans skep tussen die gesag 

van die staat en die kerk. Dit het aanleiding gegee tot 'n 

unieke situasie aangesien die kerk en die staat gesamentlik 

in van beheer die onderwys was. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 

3.2.2, p. 106). 

Frankryk, as gevolg van geografiese omstandighede, was meer 

kwesbaar vir invalle deur ander lande. Die gevolg hiervan was 
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dat Frankryk meer klem op patriotisme en nasionalisme in die 

onderwys gele het as die ander lande. (Kyk hoofstuk 3, 

afdeling 3.3.2. p. 110). 

Die staat van Engeland het, om verskeie redes, baie langer 

geneem om in die onderwys betrokke te raak. Die kerk het 

aanvanklik 'n groot rol in onderwysbeheer gespeel en het die 

staat eers in 1944 die onderwys gesentraliseer. (Kyk hoofstuk 

3, afdeling 3.4.2, pp. 113-114). 

2.2.3 Die verband tussen onderwys en politiek in 'n 

Kommunistiesej Marxistiese bedeling. 

Die verband tussen kommunisme en die ANC in Suid-Afrika kan 

nie betwyfel word nie en sodoende kan dit 'n invloed op die 

Suid-Afrikaanse onderwys uitoefen. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 

4.1, p. 116). Marx het veral 'n invloed gehad op die 

onderwysbeleid van die USSR en die Kommunistiese Party en 

volgens hom meet die onderwys gebruik word om die bestaande 

kapitalistiese bedeling omver te werp (Kyk hoofstuk 3, 

afdeling 4.2, p. 119). 

Volgens 'n Kommunistiesej Marxistiese bedeling meet die staat 

die onderwys in alle aspekte beheer en aan die Kommunistiese 

Party verantwoording doen. Die onderwys meet gebruik word om 

die Kommunistiese doelstellings te bevorder. (Kyk hoofstuk 

3, afdeling 4.3.2, p. 123). Die onderwys word verder ook 

gebruik om 'n politieke party se beleid uit te veer. 
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2.3 Blanke onderwys in Suid-Afrika (1652- 1993). 

Die Blanke Afrikaner is baie godsdienstig van aard en het 

baie moeite gedoen om hierdie Godsdienstige beleid in hul 

skole neerslag te laat vind. Die meeste van die skole is 

gestig om Godsdienstige redes en is deur die kerk beheer. 

(Kyk hoofstuk 4, afdeling 2.2, pp. 131 & 132). Die beheer van 

die onderwys het egter geleidelik van die kerk na die staat 

verskuif sodat die staat teen 1804 volle verantwoordelikheid 

vir die onderwys aanvaar het. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 2.3, 

p. 134). 

Met die verskeie Britse besettings (1806 - 1839) wat 

plaasgevind het, is daar keer op keer van die skole gebruik 

gemaak om die bevolking te probeer verengels. (Kyk hoofstuk 

4, afdeling 3.1, p. 134). Dit het elke keer tot protes onder 

die Afrikaners aanleiding gegee. Die gevolg hiervan was dat 

daar telkens privaatskole gestig is. (Kyk hoofstuk 4, 

afdeling 3.2.1.1, p. 139). Dit het ook aanleiding gegee tot 

die ontstaan van Christelike Nasionale Onderwys. (Kyk 

hoofstuk 4, afdeling 3.2.1.2, p. 140; afdeling 3.2.2.4, p. 

146 & afdeling 3.2.2.6, p. 149). Die CNO-gedagte is telkens 

gebruik toe die Afrikaner bedreig gevoel het en met die 

bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948 is die 

Christelike Nasionale Onderwysbeleid op al die skole van 

toepassing gemaak. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 4.1, p. 159). 
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Daar is ook in 1953 met die Eiselen-kommissie aanvaar dat die 

onderwys afsonderlik aan die verskillende bevolkingsgroepe 

voorsien meet word. Blankes is van die Swartes geskei en daar 

is bepaal dat die onderwys van elke bevolkingsgroep 'n eie 

saak is. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 5.2, p.171). 

Politieke druk op die onderwys van buite die staat het 

aanleiding gegee tot die De Lange-verslag in 1980. Van die 

aanbevelings van die verslag was dat daar gelyke 

onderwysgeleenthede vir al die bevolkingsgroepe en een 

onderwysdepartement vir die hele Suid-Afrika meet wees. Die 

staat het egter nie aan hierdie aanbevelings gehoor gegee 

nie. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 6.1.2, p. 175-176). Verdere 

politieke druk op die staat het die staat in 1990 gedwing om 

skole vir alle bevolkingsgroepe cop te stel. (Kyk hoofstuk 4, 

afdeling 6.1.5, p. 179). In 1993 word aldie verskillende 

onderwysdepartemente in Suid-Afrika onder een departement 

saamgesmee (Kyk hoofstuk 5, afdeling 2.3.7, p. 203). 

2.4 Swart onderwys in Suid-Afrika (1652- 1993). 

Swart onderwys was voor 1850 onder die beheer van die kerk en 

die sendinggenootskappe. Grey, die goewerneur van die Kaap in 

1854, het politieke bybedoelings gehad toe hy staatsubsidies 

aan die nywerheidskole toegestaan het. Die doel was om die 

Swartes sender oorlog onder staatsbeheer te kry (Kyk, 

hoofstuk 4, afdeling 3.3.3, p. 156). 
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Met Uniewording in 1910 word die beginsel van apartheid in 

die onderwys voortgesit (Kyk hoofstuk 4, afdeling 5.2, p. 

169). En in 1953 aanvaar die staat volle verantwoordelikheid 

vir Swart onderwys (Kyk hoofstuk 4, afdeling 5.2, p. 171). 

Die staat het geglo dat elke bevolkingsgroep vir sy eie 

onderwys verantwoordelik moes wees en het daarom vanaf 1961 

elf onderwysdepartemente gestig om die beleid prakties uit te 

voer. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 2.2, p. 193). 

Die Swart mense was egter nie tevrede met die tipe onderwys 

wat hulle van die Blanke regering ontvang het nie en daarom 

word Swart onderwys gekenmerk deur verskeie protesaksies 

vanaf 1920 tot 1995. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 7, pp. 230 -

255). Verskeie politieke organisasies het ook van tyd tot 

tyd ontstaan om die Swart onderwys te mobiliseer en dit deel 

te maak van die groter nasionale bevrydingstryd. Sodra die 

een party deur die staat verban was, het 'n nuwe een ontstaan 

om die werk voort te sit. Die meeste van hierdie politieke 

partye het van die onderwys gebruik gemaak om hulle 

standpunte te stel en om politieke bevryding te 

bewerkstellig. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 4, pp. 209- 219). 

Dit het nie net altyd by protesaksies gebly nie. Swart mense 

het ook probeer om alternatiewe onderwys vir hulle kinders te 

skep. Die eerste was die Amerikaanse skoolbeweging in 1920. 

(Kyk hoofstuk 5, afdeling 7.3, p. 233). Met die Bantoe 

onderwyswet van 1953 word 'n aantal kultuurskole in 1955 deur 
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die ouers gestig omdat hulle nie tevrede was met die onderwys 

wat deur die AEM en die ANC verskaf is nie. (Kyk hoofstuk 5, 

afdeling 7.5, p. 238). Teen 1985 het die NECC weer met 'n 

paging voorendag gekom wat as volksonderwys bekend gestaan 

het om onderwys te verskaf aan die leerlinge wat geskors was 

as gevolg van die skoolboikotte (Kyk hoofstuk 5, afdeling 

7.9.2, p.248). Al hierdie pogings om alternatiewe skole te 

stig het misluk omdat die staat aktief probeer het om die 

totstandkoming van die skole te verhinder. 

3 GEVOLGTREKKINGS. 

Aan die hand van die navorsing is dit nou moontlik om tot 

sekere gevolgtrekkings aangaande die verpolitisering van die 

onderwys in Suid-Afrika te kan kom. 

3.1 Historiese verband tussen die onderwysstelsel van Suid

Afrika met die onderwys van die grondkulture en stamlande. 

3.1.1 Inleiding. 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstel vertoon baie interessante en 

insiggewende ooreenkomste, vir saver as wat dit die 

verpolitisering van die onderwys betref, met sommige van die 

ou kulture en stamlande. Dit gee daartoe aanleiding dat die 

volgende gevolgtrekkings gemaak kan word. 

3.1.2 Die verband tussen die onderwys van die Jade en 

Afrikaners. 

Die Jode het veral van die onderwys gebruik gemaak om hulle 
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eie identiteit in die oormag van volkere te bandbaaf. (Kyk 

boofstuk 3, afdeling 2.4.3, p. 101). Die Afrikaners betook 

van die standpunt uitgegaan dat bulle die uitverkore volk van 

God is en dat daar 'n Goddelike doe! is waarom bulle bul in 

Suid-Afrika bevind. Die Afrikaners bet van Cbristelike 

Nasionale onderwys gebruik gemaak om bulle eie identiteit te 

bebou toe bulle verdruk is deur die Engelse oormag. (Kyk 

boofstuk 4, afdeling 3.2.1.2, pp. 140 & afdeling 3.2.2.4, p. 

146). 

3.1.3 Die verband tussen die onderwys van die Romeine en 

Afrikaners. 

Die Romeine bet van die onderwys gebruik gemaak om sy kultuur 

by die ander volkere te laat geld. (Kyk boofstuk 3, afdeling 

2.3.3, p. 97). Die verpligte gebruik van Afrikaans in Swart 

skole kan as 'n poging gesien word om die Afrikaanse kultuur 

op die Swart volkere af te dwing. Blanke Suid-Afrikaners wou 

die ander volkere bebeer. 

3.1.4 Die verband tussen onderwys in Suid-Afrika en Frankryk. 

Frankryk word beskou as een van die stamlande van waaruit die 

Blanke bevolking van Suid-Afrika ontstaan bet. Dit is dus 

vanselfsprekend dat die Franse denke aangaande die onderwys, 

die onderwys in Suid-Afrika ken beYnvloed bet. 

Weens moontlike dreigende invalle bet Frankryk 'n amper 

oordrewe gevoel van patriotisme geopenbaar in bul 
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onderwysstelsel. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 3.3.2, p. 110). 

Dieselfde kan van Suid-Afrika gese word. Suid-Afrika het vir 

baie jare gevoel dat hulle bedreig word deur Kommunisme. 

Selfs die buurstate was Suid-Afrika nie altyd goedgesind nie. 

Suid-Arika het ook met tye oorlog teen die buurstate gevoer. 

Die gevoel van bedreiging het aanleiding gegee tot die 

nasionalistiese beleid in Suid-Afrika. Die Afrikaner het 

geglo dat nasionalisme aanleiding gee tot patriotisme. (Kyk 

hoofstuk 4, afdeling 4.3, p. 162). 

Napoleon het van die onderwys gebruik gemaak om soldate en 

amptenare op te lei om die verowerde gebiede te administreer 

en te beheer. (Kyk hoofstuk 3, afdeling 3.3.1, p. 108). Die 

Jeugweerbaarheidsprogram wat in die Blanke skole van Suid

Afrika gevolg is en die teenwoordigheid van soldate in die 

Swart skole, ten tye van die skoolonluste, dui op 'n 

ooreenkoms tussen die onderwysstelsel van Suid-Afrika en die 

van Frankryk ten tye van Napoleon. 

3.2 Die verpolitisering van onderwys in Suid-Afrika. 

Die onderwys in Suid-Afrika is verpolitiseer. Die Blanke 

regerende groep het die onderwys so gestruktureer dat dit 

baie voordelig vir hul eie kinders was terwyl die kinders van 

ander groepe, meestal Swartes, met 'n minderwaardige onderwys 

tevrede moes wees. Dit is vera! gedoen met die opstel van 

kurrikulums en die toepassing van jeugweerbaarheidsprogramme. 

Aan die ander kant het die Swart mense die onderwys as dee! 
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van hulle bevrydingstryd gebruik. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 

8, p. 255-257). Vir beide groepe het dit nadelige gevolge 

ingehou. 

'n Beleid van afsonderlike ontwikkeling het veroorsaak dat 

verskillende groepe verskillende onderwys ontvang het. (Kyk 

hoofstuk 5, afdeling 5.2, p. 221). Apartheid in skole het 

daartoe aanleiding gegee dat Swart kinders 'n minderwaardige 

onderwys ontvang het. Die direkte gevolg hiervan is dat 

geslagte kinders van verskillende rasse as vreemdelinge vir 

mekaar groat geword het. 

Onderwys in Suid-Afrika het so verpolitiseerd geraak dat dit 

moeilik sal wees om dit weer te depolitiseer. Sowel Blankes 

as Swartes het die onderwys vir politieke motiewe misbruik. 

Die gevoel oor die algemeen is dat slegs Swart leerlinge 

onder die verpolitisering gely het. Blanke onderwys is egter 

vanaf 1990 ook toenemend by die politieke toneel betrek met 

die aanvalle op model C -skole en die leerling-onderwyser 

verhouding wat drasties verhoog is. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 

7.12, p. 254). Afrikaanse skole gaan die meeste onder die 

nuwe bedeling ly. Die ANC is nie ten gunste van model C-skole 

nie en dreig om dit af te skaf. Dit sal beteken dat die ouers 

minder beheer oor hul eie skole sal he. Daar is verder ook 

tekens dat die ANC regering 'n nuwe taalbeleid op die 

onderwys gaan afdwing. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 6.1.6, 

p. 184). 
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3.3 Die verband tussen politiek en onderwys in Suid-Afrika. 

Politiek en onderwys is onlosmaaklik aan mekaar verbind. In 

Suid-Afrika is dit egter tot die uiterste gevoer. 'n 

Oorwegende blanke groep het die politiek en die staat gebruik 

om vir hulself 'n bevoorregte posisie te skep ten koste van 

ander groepe wat gewoonlik die Swartes was. Die onderwys is 

doelbewus en stelselmatig aangewend om by die besonderse 

politieke ideologie van die betrokke regering aan te pas. 

(Kyk hoofstuk 5, afdeling 3.3, p. 207). Die indruk word soms 

ook geskep dat afsonderlike onderwys eers in 1948 begin het. 

Afsonderlike onderwys was egter lank voordat die Nasionale 

Party aan bewind gekom het toegepas. Dit het reeds begin in 

die tydperk van Van Riebeeck en die Trekkers. (Kyk hoofstuk 

5, afdeling 5.2, p.221). 

Ander groepe, soos byvoorbeeld die ANC, het weer kinders, 

meestal Swart kinders gebruik om hulle besonderse politieke 

ideaal van nasionale bevryding te verwesenlik. (Kyk hoofstuk 

5, afdeling 4.2, p. 210). Hoe opreg die bedoelings van 

hierdie groep of groepe ooit was, is moeilik om te bepaal, 

maar dit is onverskoonbaar dat kinders gebruik moes word om 

die politieke ideale van volwassenes te bevredig. 

Die aanslag teen die onderwys het slegs 'n deel gevorm van 

die totale aanslag teen die Blanke oorheersing in Suid

Afrika. Dit was alles deel van 'n goed beplande veldtog. Dit 
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het vera! duidelik geword met die skoolboikot van 1980 (kyk 

hoofstuk 5, afdeling 7.8, p. 244) en die skole-onrus in 1984. 

(Kyk hoofstuk 5, afdeling 7.9.1, p. 245). Die Swarte was 

bewus van die waarde van skole in die bevrydingstryd en het 

dit gebruik ten spyte van die feit dat 'n hele geslag kinders 

se onderwys opgeoffer is. 

Alhoewel dit op die cog af nie so lyk nie, was die Blanke ook 

effektief besig om politiek in die skole te bedryf. Dit het 

egter meer subtiel plaasgevind soos byvoorbeeld met 

jeugweerbaarheidsprogramme. Christelike Nasionale Onderwys is 

as 'n ideologie ontwikkel en alle pogings is aangewend om dit 

prakties toe te pas. Die oorheersende uitgangspunt van die 

Christelike Nasionale Onderwys as 'n ideologie was dat daar 

rasseskeiding moes wees, ook in die onderwys. (Kyk hoofstuk 

4, afdeling 4.5, p. 166). 

Daar behoort uit die foute van die geskiedenis geleer te 

word. Die bekende opstand van 16 Junie 1976 het ontstaan 

omdat Swartes nie gehou het van die tipe onderwys wat die 

Blankes op hulle afgedwing het nie. Die kwessie van Afrikaans 

in die skole was boonop ook ter sprake. (Kyk hoofstuk 5, 

afdeling 7.7.2, p. 240) 'n ANC regering meet met hierdie 

feite rekening hou wanneer hulle 'n spesifieke onderwysbeleid 

op alma! wil afdwing. Waar die Swartes beswaar gehad het teen 

die gebruik van Afrikaans, sal Afrikaners beswaar he as dit 

uit die skole geneem word. 
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3.4 Kultuur en politiek. 

Politieke oorwegings het dikwels daartoe aanleiding gegee 

dat die regerende groep van die onderwys gebruik wou maak om 

die kultuur van die onderdrukte groep te verander. Die 

Engelse het dit telkens probeer wanneer hulle die Boere 

onderdruk het. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 3.1, p. 135 & 

afdeling 3.3.1.1, p. 139). Die Afrikaners het telkens in 

opstand gekom toe dit gebeur het en met Uniewording in 1910 

is daar probeer om van die onderwys gebruik te maak om 

versoening tussen die twee strydende groepe te bewerkstellig. 

(Kyk hoofstuk 4, afdeling 5.1, p. 167). Die reaksie hierop 

was weer eens eie skole vir die Afrikaners. 

Dit was nie net die Engelse en Afrikaanse kulture wat in 

konflik met mekaar gekom het nie. Die Blankes het ook dikwels 

met die Swart kulture in konflik gekom. Die Blanke 

kultuurgroep het die formele onderwys in Suid-Afrika 

ontwikkel. Die Blanke groep wou die onderwys gebruik om die 

Swarte op te lei om meer diensbaar te wees. Die Swart 

kultuurgroep het egter van die begin af geprotesteer teen die 

onderwys. Aanvanklik omdat dit hulle van hul kultuur ontneem 

het, maar later omdat dit nie dieselfde was as die onderwys 

van die Blanke nie. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 3.3.4, p. 157). 

Vanaf 1948 was die Blankes en die Swartes gedurig in konflik 

as gevolg van die onderwys wat die Blanke aan die Swarte 

voorsien het. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 5, pp. 219 -223). 
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3.5 Gesag in die onderwys en die politiek. 

Gesag is noodsaaklik vir suksesvolle onderwys en dit is ook 

gebiedend noodsaaklik vir 'n staat indien dit suksesvol wil 

regeer. (Kyk hoofstuk 2, afdeling 5.2, p. 58). In Suid-Afrika 

is daar egter tekens van gesagsverval, in sowel die onderwys 

as in die staat. (Kyk hoofstuk s, afdeling 8, p.256). 

3.6 Christelike Nasionale Onderwys en "People's Education" 

Christelike Nasionale Onderwys en "People's Education" toon 

ooglopende ooreenkomste. Albei hierdie denkrigtings het 

ontstaan omdat die ouers nie tevrede was met die onderwys wat 

die staat aan die kinders verskaf het nie. Christelike 

Nasionale Onderwys het ontstaan toe die Afrikaner bedreig 

gevoel het deur die oormag van die Britse besetting (kyk 

hoofstuk 4, afdeling 3.2.1.2 p. 140 & afdeling 3.2.2.3, p. 

146), terwyl "People's Education" weer ontstaan het toe die 

Swart mense deur die Blankes onderdruk is. (Kyk hoofstuk s, 

afdeling 6, p. 224). In albei gevalle het dit ontstaan nadat 

die staat van die onderwys gebruik gemaak het om 'n bepaalde 

politieke doelstelling te bevorder. 

3.7 Marxistiese invloed op Suid-Afrikaanse onderwys. 

Die ANC en die SAKP het reeds vanaf 1960 'n verbintenis. Lede 

van die ANC behoort ook aan die Kommunistiese Party. (Kyk 

hoofstuk 3, afdeling, 4.4, p. 125). Die Kommunistiese Party 

weer, was veral beYnvloed deur die ideologie van Marx. (Kyk 
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hoofstuk 3, afdeling 4.1, p. 120). Dit is dus 

vanselfsprekend dat die ideologie van Marx oak die ANC se 

denke aangaande die onderwys sal beYnvloed. 

Volgens die Marxistiese ideologie moet alle ongelykhede 

vernietig word.(Kyk hoofstuk 3, afdeling 4.2, p. 118). Dit 

kan waarskynlik die rede wees waarom model c-skole veral 

deur die ANC aangeval word in 'n paging om dit te vernietig, 

aangesien model c-skole beter is en slegs vir die meer elite 

leerling toeganklik is. (Kyk hoofstuk 4, afdeling 6.1.6, p. 

184 & hoofstuk 5, afdeling 7.12, p. 254). 

3.8 Swart Nasionalisme teenoor Afrikaner Nasionalisme. 

Die onderwys in Suid-Afika is gekenmerk deur die 

totstandkoming van twee nasionalismes, naamlik, Afrikaner 

Nasionalisme en Swart Nasionalisme. Afrikaner Nasionalisme 

het ontstaan weens die Afrikaner se behoefte aan 

selfbeskikking wat veral ontstaan het na die Anglo-Boere 

oorlog (1899- 1902). (Kyk hoofstuk 4, afdeling 4.3, p. 161). 

Swart Nasionalisme het weer min of meer in 1910 ontstaan, as 

gevolg van die verbeterde onderwys wat die Swartes ontvang 

het. Die gevolg van die verbeterde onderwys was dat die 

Swarte hom van sy tradisionele kultuur begin distansieer het 

en homself op 'n gelyke vlak met die Blanke beskou het. (Kyk 

hoofstuk 5, afdeling 7.2, p. 231). Hierdie twee groepe het in 

'n stryd verkeer. Beide groepe het van die onderwys gebruik 
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gemaak om hulle politieke doelstellings te verwesenlik. 

3.9 Laaste kritiese en samevattende gevolgtrekkings. 

Die onderwys in Suid-Afrika is verpolitiseer. Dit is nie 

slegs Swart onderwys wat verpolitiseerd is nie, die algehele 

onderwysstelsel van Suid-Afrika is verpolitiseer, Blank en 

Swart. Die Blanke regerende party het die beste onderwys vir 

sy eie groep opgeeis terwyl die Swartes met 'n minderwaardige 

onderwys tevrede moes wees. Swart onderwys is gemanipuleer om 

aan die eise van die Blanke groep te voldoen. 

Swartes self het ook 'n beduidende bydrae gelewer tot die 

verpolitisering van die onderwys deurdat hulle die onderwys 

betrek het in hulle stryd om nasionale bevryding. Die gevolg 

van al hierdie verpolitisering was dat die onderwys van die 

kinders hieronder gely het. 

4 MOONTLIKE OPLOSSINGS VIR DIE VERPOLITISERING VAN DIE 

ONDERWYS IN SUID-AFRIKA. 

4.1 Inleiding. 

Dit is onvermydelik dat die onderwysstelsel van Suid-Afrika 

meet en gaan verander. Hoe die onderwys ook al mag verander, 

dit meet aan sy aard as opvoedingsinstelling getrou bly. Die 

onderwys meet die jeug vir die nuwe realiteite voorberei, 

maar wanneer die onderwysstelsel misbruik sou word deur die 

kurrikulum te politiseer of om politieke idees op onderwysers 

af te dwing, dan is onderwyskundige kriteria nie meer 



281 

deurslaggewend nie (Stone, 1995 1). 

Suid-Afrika het 'n multikulturele samelewing met 'n hoe 

konflikspotensiaal. Die onderwys moet derhalwe so georden 

word dat dit 'n ontlontingskarakter besit. Die doel van die 

onderwys moet daarom onder meer wees om nasionale eenheid te 

bevorder. Dit kan slegs gedoen word indien verskillende 

groepe nie vrese en frustrasies oor hulle regte en belange 

ervaar nie (Stone, 1995 : 4-7). 

Voortvloeiend uit die voorafgaande navorsing en 

gevolgtrekkings word die volgende as moontlike oplossings 

aangebied. 

4.2 Eie skole vir afsonderlike kultuurgroepe waar moontlik. 

Volgens die onderwysgeskiedenis is veral die Afrikaner baie 

daarop ingestel om 'n spesifieke soort onderwys vir sy 

kinders te skep. Die Afrikaner is veral gesteld op twee 

aangeleenthede en dit is moedertaalonderwys asook dat die 

onderwys Christelik van aard moet wees. Deur die jare het die 

Afrikaner allerlei pogings aangewend om hierdie behoeftes te 

bevredig. Dit sou dus van enige regering nalef wees om te 

aanvaar dat hierdie behoefte van die Afrikaner in sy onderwys 

sonder meer van die tafel gevee kan word. Die beste oplossing 

vir hierdie probleem is die behoud van die model C-skole 

waarin die gemeenskap self die onderwysbeleid van daardie 

spesifieke skool kan bepaal. Daar word aanbeveel dat daar 'n 
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kernkurrikulurn moet wees, maar dat daar 'n mate van vryheid 

moet wees sodat gemeenskappe sekere aspekte, wat hulle na aan 

die hart le, aan hulle kinders kan oordra. 

Daar moet egter altyd besef word dat die kind voorberei moet 

word om deel van die groter Suid-Afrikaanse bevolking te wees 

en dat die kind sy plek in 'n multikulturele samelewing sal 

moet kan volstaan. Indien elke gemeenskap of kultuurgroep sy 

eie skool het wat die kinders sal onderrig volgens die eise 

van die besonderse groep of gemeenskap, sal die onderwys 

minder verpolitiseerd wees en die kinders toegelaat word om 

ongehinderd hulleself voor te berei vir die gemeenskap wat 

hulle na skool moet dien. 

4.3 Die noodsaaklikheid van politiekvrye onderwys vir die 

Heropbou en Ontwikkelingsprogram. 

Die doel van die Heropbou en Ontwikkelingsprogram van die 

regering is om die agtergeblewe gemeenskappe op te hef en 

dit kan die beste deur die onderwys gedoen word. 

Partypolitiek moet egter uit die onderwys geweer word. 'n 

Gemeenskap kan nie opgebou word deur dit wat deur ander 

gemeenskappe tot stand gebring is af te breek nie. Daar moet 

eerder probeer word om onderwys van dieselfde goeie standaard 

aan al die inwoners van die staat te verskaf sonder dat die 

een groep bo die ander bevoordeel word. 
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4.4 Die plek van staatsondersteunde skole in die onderwys. 

Model C-skole is staatsondersteunde skole waar die ouer 'n 

bydrae kan lewer tot die beheer van die skool in sy eie 

gemeenskap. Vir die voorreg van beperkte beheer lewer die 

ouers van model C-skole 'n beduidende finansiele bydrae tot 

die onderwys deurdat hulle 'n bydrae maak tot die onderhoud 

van die skole. Die geld wat op die wyse gespaar word kan in 

die arm gemeenskappe gebruik word om skole te bou en te 

onderhou. 

Die model C-skole moet toegelaat word om hulle eie taal en 

Godsdiensbeleid te bepaal. Hierdie bepalings van die ouers 

moet deur die staat gerespekteer word en enige persoon wat 

nie met die besonderse etos van n spesifieke skool saamstem 

nie moet net 'n ander skool vir sy kinders soek waarbinne sy 

eie aspirasies bevredig kan word. 

Model C-skole lewer 'n besonderse bydrae tot die opheffing 

van Swart leerlinge omdat die meeste veelrassig is. Onderwys 

van 'n hoe gehalte word in hierdie skole verskaf wat 

noodsaaklik is vir toekomstige politieke en ekonomiese leiers 

van die land. 

4.5 Depolitisering van die onderwys. 

Die ideaal sal wees om onderwys geheel en al te depolitiseer. 

Dit sal egter naief wees om te glo dat so iets moontlik is. 

Die betrokkenheid van staat en onderwys is so nou vervleg dat 
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die twee nooit sonder mekaar sal kan bestaan nie en as sulks 

sal hulle mekaar altyd beinvloed. 

'n Manier waarop die politieke invloed in 'n mate uit die 

skole geweer kan word, is deur 'n politieke 

geletterdheidsprogram, soos wat deur Trlimpelman voorgeskryf 

word. (Kyk Trlimpelman, M.H. 1986. Politieke geletterdheid as 

verantwoordelikheid van die sekondere skool). Indien 

leerlinge kennis dra van hoe demokrasie werk sal hulle minder 

beinvloedbaar wees. Uit die proefskrif het dit ook duidelik 

geword dat Blanke kinders naief is ten opsigte van politiek, 

terwyl die Swart kinders in die verlede hopeloos te veel in 

die politiek betrek is. (Kyk hoofstuk 5, afdeling 7.7.2, 

p.241). Hier het ons dan met kinders van beide kante van die 

politieke spektrum te doen. Die een groep is oorver

politiseer en die ander het 'n gebrekkige kennis. 

4.6 Beheer van onderwys. 

Die staat was tradisioneel verantwoordelik vir die onderwys 

in Suid-Afrika. Daar was egter altyd groepe of gemeenskappe 

wat nie tevrede was met die onderwys soos wat dit deur die 

staat verskaf is nie. 'n Manier om die probleem op te los is 

om groter gemeenskapsbetrokkenheid in die skole te kry. Alle 

gemeenskappe moet betrokke raak in die onderwys van hul 

kinders. Dit wil se dat die beginsel van staatsondersteunde 

skole eerder uitgebrei moet word in plaas van om dit te 

probeer inkort. Die staat moet afsien van die beheptheid om 
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die onderwys ten alle koste te beheer. Die staat moet egter 

nog steeds aan die basiese behoeftes, soos onderwyser

salarisse en skoolgeboue, voorsien. 

Ouers, onderwysers en onderwysverenigings moet almal by die 

onderwys betrek word. Hierdie betrokkenheid moet egter gaan 

om die opvoeding en onderwys van die kind en nie 

verpolitiseerd raak nie. Die kinders moet toegelaat word om 

die beste onderwys te kry wat moontlik is en geen organisasie 

mag toegelaat word om van die onderwys 'n politieke speelbal 

te maak nie. 

5 LEEMTES IN DIE ONDERSOEK EN AANBEVELINGS VIR VERDERE 

STUDIE. 

Bronne oor die politieke bedrywighede in Swart skole is 

uiters gering en dit is moeilik om tot 'n goeie 

gevolgtrekking te kom van dit wat werklik plaasgevind het. 

Sekondere bronne wat wel te vinde is, maak dikwels van 

dieselfde primere bron gebruik met die gevolg dat daar nie 'n 

verskeidenheid van menings beskikbaar is nie. 

Die proefskrif is beperk tot primere en sekondere onderwys. 

Baie van die protesaksies wat plaasgevind het, het veral by 

die universiteite plaasgevind. Sommige protesaksies het ook 

in ander sfere van die samelewing soos byvoorbeeld die myne 

ontstaan. Dit kan die indruk wek dat daar sekere inligting te 

kort skiet, maar dit is slegs omdat die skrywer slegs op 
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primere en sekondere onderwys wou konsentreer. 

Weens afsonderlike en ongelyke onderwys, asook die 

verpolitisering van skole het Swart leerlinge 'n agterstand 

ontwikkel. Toekomstige navorsing kan moontlik gedoen word om 

te bepaal hoe hierdie agterstande ingehaal kan word. 'n Groot 

aantal kinders het ook weens die politiekery 'n verkorte 

skoolloopbaan gehad. Daar moet maniere gevind word om hierdie 

mense verder op te lei sodat hulle 'n bydrae tot die land se 

voorspoed kan lewer. 



287 

BRONNELYS. 

Adam, H. & Moodley, K. 1986. South Africa without 

apartheid. Cape Town : Maskew Miller Longman. 

ANC kommissarisse moet uit skoolsake bly. 1995. Die 

Burger, 21 Januarie: 2. 

ANC: Model C schools must go. 1994. Daily Dispatch, 17 

September: 1. 

ANC noem onderwysplan goeie begin; PAC daarteen. 1991. Die 

Burger, 6 Junie: 17. 

Ashley, M. 1980. Education towards an open society. Cape 

Town : University of Cape Town. 

Ashley, M. 1989. Ideologies and schooling in South Africa. 

Rondebosch : Pioneer Press. 

Ashley, M.J. 1970. Education and attitudes in South 

Africa, Journal of education, vol. 2, no. 1. 

Ballantine, J.H. 1983. The sosiology of education. A 

systematic analysis. New Jersey : Prentice-Hall. 

Barclay, w. 1961. Educational ideals in the ancient world. 

London : Collins. 



288 

Barnard, S.S. 1985. Inleiding tot die Vergelykende 

Opvoedkunde. Durban/Pretoria : Butterworth. 

Barrow, R. 1976. Greek and Roman Education. London 

Macmillan Education. 

Basson, C.J.J. 1990. Afrikaner onderwys in krisis. 

Patriot, 17 Augustus: 13. 

Behr, A.L. 1978. New perspectives in South African 

education, a blueprint for the last quarter of the 

twentieth century. Durban : Butterworths. 

Behr, A.L. 1984. New perspectives in South African 

education. A review of education in South Africa, 1652-

1984. (second edition). Durban : Butterworths. 

Behr, A.L. 1988. Education in South Africa. Origins, 

issues and trends: 1652- 1988. Pretoria : Academica. 

Behr, A.L. & Macmillan, R.G. 1971. Education in South 

Africa. Pretoria : J.L. Van Schaik. 

Bennett, J. 1991. It's education first now, says the ANC. 

The Sunday Star, 6 January: 2. 



289 

Biko, s. 1987. I write what I like. London Heinemann. 

Bondesio, M.J. & Berkhout, S.J. 1987. 

Onderwysstelselkunde. Pretoria : Universiteit van 

Pretoria. 

Booyse, J.J. 1992. 'n Historiese-opvoedkundige beskrywing 

en evaluering van die ontstaan, ontwikkeling en grondslae 

van "people's education" (D.Ed.-proefskrif, Unisa, 

Pretoria). 

Borman, M. 1989. Die Kaaplandse Onderwysdepartement, 1839-

1989. Kaapstad : Kaaplandse Onderwysdepartement. 

Boshoff, J. 1986. Politiek en onderwys. Woord en daad, 

vo 1. 2 6 , no . 2 8 6 . 

Bot, M. 1991. The Policy divide. NP & ANC debates. 

Indicator SA, vol. 8. no.4. 

Brubacher, J.S. 1966. A history of the problems of 

education. New York McGraw-Hill. 

Brynard, K. 1987. Onderwys. Dit kom van ver af. De Kat. 

Bulbring, E. 1994. State schools will be forced to admit 

pupils who cannot pay. Sunday Times, 18 September: 1. 



290 

Bundy, C. 1985. Street Sociology and pavement politics: 

Aspects of youth and student resistance in Cape Town 

1985. Journal of Southern Africa Studies, vol. 13, no. 2. 

Bykomende onderwysmodelle. 1990. Die Unie, vol. 87, no. 3. 

Cachalia, C. 1992. New plans to solve educational crisis. 

Focus on Education, 6 March. 

Castle, E.B. 1969. Ancient education and today. Middlesex 

: Penguin Books. 

Christie, P. 1989. The right to learn. The struggle for 

education in South Africa. Braamfontein : Raven Press. 

Christie, P. 1990. Open schools. Racially mixed Catholic 

Schools in South Africa, 1976- 1986. Johannesburg : 

Raven Press. 

Christie, P. 1992. The right to learn. The struggle for 

education in South Africa (second edition). Braamfontein 

: Raven Press. 

Christie, P. & Collins, c. 1982. Bantoe education : 

Apartheid ideology or labour reproduction. Comparative 

Education, vol.18, no.1. 



291 

Cillie, J.P.M. 1977. Report of the commission of inquiry 

into the riots at Soweto and elsewhere from the 16th June 

1976 to the 28th of February 1977. Pretoria : Goverment 

Printer 

Clase, P.J. 1988. Politieke bedrywighede in skole. Die 

Vrystaatse onderwyser, vol. 78, no. 2. 

C.N.O.-Beleid. 1948. Johannesburg 

Christelik-Nasionale Onderwys. 

Instituut vir 

Coertze, P.J. (red.). 1961. Inleiding tot die algemene 

Volkekunde. Johannesburg : Voortrekkerpers. 

Coetzee, J. c. (red.). 1975. Onderwys in Suid-Afrika 1652 

-1960. Pretoria : J. L. Van Schaik. 

Coetzee, J.C. 1977. Inleiding tot die Historiese 

Opvoedkunde. Johannesburg : Perskor. 

Coetzer, I.A. & Van Zyl, A.E. 1989. History of education: 

a few contempory educational issues. Pretoria : 

University of South Africa. 

Cowell, F.R. 1972. Everyday life in ancient Rome. London 

: Batsford. 



292 

Cowen, A. 1982. An historical overview of the state and 

higher education in the Netherlands. European Journal of 

Education, vol. 17, no. 3. 

Cracy, D. 1986. Crackdown adds fire to education crisis. 

Pretoria News, 11 August: 8. 

Cubberley, E. P. 1920. Readings in the history of 

education. Boston : Houghton Mifflin Company. 

Curtis, S.J. & Boultwood, M.E.A. 1977. A short history of 

educational ideas. (s.l.) : University Tutorial Press. 

De Beer, S. 1986. Where is our education really going? 

Sunday Times, 9 February: 3. 

De Jager, D. K. , Coetzee, J. H. & Bisschoff, T. C. 1983. 

Metagogiek: metodologie en toepassing. Pretoria : Haum. 

De Klerk, P. 1977. Die opkoms van Europa. 'n Inleiding tot 

die Westerse Beskawingsgeskiedenis vanaf die 15de eeu tot 

1815. Durban : Butterworths. 

De Klerk, F.W. 1988. Brugbouers tussen kulture. Die 

Vrystaatse Onderwyser, vol. 78, no. 1 .. 

Dekker, E. & Van Schalkwyk, O.J. 1990. Modern educational 



294 

Du Toit, P. S. 1970. Onderwys in Kaapland. 'n Historiese 

oorsig, 1652- 1969. Pretoria : J.L. Van Schaik. 

Du Toit, Z.B. 1995. Rooi ligte flikker vir Afrikaanse 

skole. Rapport, 3 September: 2. 

Du Plooy, J.L., Griesel, G.J. & Oberholzer, M.O. 1983. 

Fundamentele Pedagogiek vir gevorderde studente. 

Pretoria : HAUM. 

Du Preez, M.J. 1987. Die verpolitiseringsverskynsel in die 

pedagogiese en pedagogiekwerklikheid en die 

verduiseringseffek daarvan. (D.Ed.-proefskrif, U.P.E., 

Port Elizabeth). 

Durkheim, E. 1956. Education and sociology. Illinois 

The Free Press. 

Educational Policy Proposals: The future of schooling. 

1992. New Nation, 14 May: 19. 

Eksamengeld vir blankes opgeskort. 1993. Die Burger, 25 

Mei: 1. 

Ellis, A.K., Cogan, J.J. & Howey, K.R. 1981. Introduction 

to the foundations of education. New Jersey : Prentice

hall. 



295 

Emergency regulations for schools. 1986. Pretoria News, 19 

June: 15. 

Esterhuyse, W & Nel, P. 1990. Die ANC. Kaapstad 

Tafelberg. 

Evans, K. 1985. The development and structure of the 

English school system. London : Hodder and Stoughton. 

File, J., van den Heever, A. & Saunders, s. 1989. Towards 

the day of hard choices. UCT News magazine, vol.16, no.2. 

Gabela, R.V. 1990. Education against apartheid. South 

African Teacher, vol. 4, no. 1. 

Garbers, J.G. 1991. Onderwysvernuwingstrategiee vir die 

RSA. Pedagogiek Joernaal, Vol. 13, no. 1. 

Gardiner, M. 1986. Zones of progress: a report on the 

Durban Conference on the crisis in education, March 1986. 

Perspectives in Education, vol. 9, no. 1. 

Geen eksamengeld vir swart matrieks. 1993. Die Burger, 21 

Mei: 1. 

Govt critical of threat to white schools. 1993. Daily 



296 

Dispatch, 30 April: 9. 

Govt bid to defuse education crisis. 1993. Daily Dispatch, 

6 May: 1. 

Graham-Brown, S. 1991. Education in the developing world. 

Conflict and crisis. London : Longman. 

Grobler, J. 1988. A decisive clash? A short history of 

Black protest politics in South Africa 1885 - 1976. 

Pretoria : Acacia Books. 

Grondwet van 1983 le die grondslag vir die onderwys - Die 

hoofkantoor bepaal die beleid. 1994. Opvoeding en 

kultuur, vel. 17, no. 1. 

Griessel, G.A.J. 1987. Orientasie in die Fundamentele 

Pedagogiek. 'n Studieboek vir beginners. Pretoria : Via 

Afrika. 

Griessel, G.A.J., Louw, G.J.J. & Swart, C.A. 1986. 

Grondbeginsels van opvoedende onderwys. Pretoria 

Acacia Books. 

Gunter, C.F.G. 1964. Opvoedingsfilosofiee. Op weg na 'n 

Christelike Opvoedingsfilosofie. Stellenbosch 

Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars. 



297 

Gunter, C.F.G. 1977 a. Aspekte van die teoretiese 

opvoedkunde. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -

Boekhandelaars. 

Gunter, C.F.G. 1977 b. Die idee van skoolintegrasie in die 

Republiek van Suid-Afrika as 'n veelvolkige land. Die 

Unie, vol. 73, no. 11. 

Gus Liebenow, J. 1986. African Politics. Crisis and 

Challenges. Bloomington : India University Press. 

Gutek, G.L. 1972. ~ history of the western educational 

experience. Illinois : Waveland Press 

Halls, W.D. 1976. Education, culture and politics in 

modern France. Oxford : Pergamon Press. 

Hansen, C. 1995. Chaos in die onderwys. Die Huisgenoot, 26 

Januarie. 

Haralambos, M. & Holborn, M. 1991. Sociology. Themes and 

perspectives. London : Collins Educational. 

Harber, C. 1989. Politics in African education. Hong Kong 

: Macmillan Publishers. 



298 

Harman, G. 1979. Research in the politics of education, 

1973-1978. Canberra : The Australian National University 

press. 

Harmse, H.J. & Du Toit, M.E. & Broeksma, M.M. ( s.j.] 

Opvoeding vir die lewe. Pretoria : Departement van 

Onderwys en Kultuur. 

Hartley, W. 1995. Educational bill is forced into court. 

Evening Post, 14 September: 3. 

Hartshorne, K. 1989. Education: the laboratory of South 

Africa's future. Mentor, vol.71, no. 2. 

Hartshorne, K. 1992. Crisis and challenge. Black 

education, 1910-1990. Cape Town : Oxford University 

Press. 

Hattingh, J.J. 1986. Owerheidsverhoudinge - 'n Inleiding. 

Pretoria : Unisa. 

Heese, C. & Badenhorst, D. 1992. South Africa. The 

education equation. Problems, perspectives and prospects. 

Pretoria : J.L. van Schaik. 

Heiberg, P.J. 1994. Die staatsondersteunde gewone skool. 

Opvoeding en kultuur, vol. 17, no. 1. 



299 

Heyl, S.A. 1989. Die invloed van skoolonderwys op die 

politiek. Die Unie, vol. 86, no. 4. 

Heyl, C. 1995 a. Model C leerlinge betrek by gesprek oor 

onderwys. Die Burger, 11 Febuarie: 4. 

Heyl, C. 1995 b. Cosas hou O-Kaapse onderwysleiers in Baai 

as gryselaars aan. Die Burger, 17 Februarie: 1. 

Heyl, C. 1995 c. Cosas laat elf gyselaars vry na belofte 

oor eise. Die Burger, 18 Februarie: 5. 

Heyns, A.M. 1982. Kultuur en onderwysstelsel met besondere 

verwysing na die onderwysvoorsiening in die Republiek van 

Suid-Afrika. (D.Ed. - proefskrif, Potchefstroomse 

Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, 

Potchefstroom.) 

Hobbs, D.A. & Blank, S.J. 1975. Sociology and the human 

experience. New York : John Wiley & Sons, Inc. 

Horrel, M. 1968. Bantoe Education to 1968. Johannesburg 

Cape and Transvaal Printers. 

Hugo, P & Kotze, H. 1983. Suid-Afrika: oorlewing in 

politieke perspektief. Johannesburg : Jonathan Ball 



300 

Uitgewers. 

Jarvis, J. 1986. Apartheid ideology and black education in 

South Africa. A recipe for user rejection. Mentor 

Jordaan, H.J. 1984. 'n Metabletiese-eksemplariese 

deurskouing van die opvoedingsdoelleer. 'n Studie in die 

temporaliteitspedagogiek. (M.Ed.-verhandeling, U.P.E., 

Port Elizabeth). 

Judge, J. 1975. Education in the USSR: Russian or Soviet? 

Comparative Education~ Vol. 11, no. 2. 

Kallaway, P. 1990. Apartheid and education. The education 

of black South Africans. Johannesburg : Ravan Press. 

Kapp, P.H. 1989. Die vormingstaak van die onderwys op 

kulturele en politieke gebied - die noodsaak van 'n 

vennootskap vir voortdurende onderwys. Lyra Academica, 

vol. 4, no.1. 

Kilroe, J.G. 1989. The Chairman's Foreword. Shell South 

Africa business report. 

King, T. 1989. Onderwysfinansiering in die Republiek van 

Suid-Afrika. Quo vadis? Babelegi : Unibook uitgewers. 



301 

King, T. 1990. Apart nie gelyk, se dr. King. Oosterlig, 

23 Julie: 3. 

Kotze, D.A. 1975. African politics in South Africa, 1964 -

1974. Pretoria : J.L. van Schaik. 

KP krities oor nuwe strategie. 1990. Die Burger, 19 Mei: 

13. 

Krisis in onderwys is politiek van aard - ANC. 1991. Die 

Burger, 26 November: 8. 

Kruger, E. G. (red.) 1986. Opvoeding- Verlede, hede en 

toekoms. Pretoria : Euro-Publikasies. 

Kruger, E. G. (red.) 1992. Opvoeding- Verlede, hede en 

toekoms. (tweede uitgawe). Pretoria : Euro-Publikasies. 

Kruger, H.B. 1993. Vier sleutelareas van die onderwys in 

'n nuwe staatkundige bedeling in Suid-Afrika. Koers, vol. 

58, no 1. 

Lagardien, I. 1993. New education plan. Sowetan, 27 

January: 3. 

Landman, W.A. & Kilian, C.J.G. 1973. Leesboek vir die 

opvoedkundestudent en onderwyser. Kaapstad : Juta. 



302 

Landman, J.P., Nel. P. & Van Niekerk, A. 1988. Wat kom na 

apartheid? (s.l.] : Southern Boekuitgewers. 

Landman, W.A., Roos, S.G. & Liebenberg, C.R. 1975. 

Opvoedkunde en opvoedingsleer vir beginners. 

Stellenbosch/ Grahamstad : Universiteitsuitgewers en

boekhandelaars. 

Landman, W.A., Vander Merwe, I.J.M., Pitout, D.N., Smith, 

A.G. & Windell, J.H.J. 1990. Teacher's handbook for 

education. Pretoria : Academica. 

Lane, M.M. 1994. Geleidelik het ons inrigtings vir talle 

leerlinge en studente toeganklik geword. Opvoeding en 

kultuur, vol. 17, no. 1. 

Lapping, B. 1986. Apartheid. A history. London 

Books. 

Grafton 

Lawton, D. 1975. Class, culture and the curriculum. 

London & Boston : Routledge & Kegan Paul. 

Leatt, J., Kneifel, T. & NUrnberger, K. 1986. Contending 

ideologies in South Africa. Cape Town : Creda Press. 

Leedy, P.D. 1985. Practical research. Planning and design. 

(fourth edition). New York : Macmillan Publishing 



303 

Company. 

Leerplanne verander drasties. 1995. Die Burger, 26 

Januarie: 1. 

Lemmer, E.M. 1993. Educational Renewal in South Africa: 

problems and prospects. Compare. vol. 23, no. 1. 

LeRoux, J. 1993. The black child in crisis. A sosio

educational perspective. Pretoria : J.L. van Schaik. 

Leslie, G.R., Larsen, R.F. & Gordon, B.L. 1973. Order and 

Change. Introductory sociology. London Toronto : Oxford 

University Press. 

Levin, R. 1991. People's education and the politics of 

negotiations in South Africa. Perspectives in education, 

vol. 12, no.2. 

Lewin, J. 1953. Shall we cheat their children? Forem, vol. 

2, no. 5. 

Lipton, M. 1986. Capitalism & Apartheid. South Africa, 

1910 -1986. Cape Town : Clyson Printers. 

Loedolff, C.A. 1991. Enkele probleem-areas binne die 

onderwys in 'n post-apartheid Suid-Afrika. Fokus 2000, 



304 

vol.19. no.3-4. 

Louw told: it's not what you do, its the way that you do 

it. 1990. The Daily Mail, 2 July: 5. 

Lubbe, J. 1993. Skole: uiteindelik begin die geskiedenis 

draai. Vrye Weekblad. 29 Januarie: 16. 

Mac Gregor, N. 1993. Fourteen to one. Sunday Tribune, 28 

March: 26. 

Makobane, N. 1991. Education renewal plan 'inadequate•. 

Sowetan, 5 June: 4. 

Malan, J.S. 1986. Nuwe rewolusie dreig nou in swart 

onderwys, Boodskap van die Basuin, vol.2, no. 2. 

Malherbe, E. G. 1925. Education in South Africa, Volume 1 

: 1652 - 1922. Johannesburg : Juta. 

Maphai, V.T. 1990. Black political organisations -

implications for education. Orientation, vol. 55-57. 

Maraton-beraad tussen SP en Mandela oor onderwys. 1993. 

Die Burger, 20 Mei: 1. 

Marais, P. 1993. 'n Nuwe onderwysbedeling vir Suid-Afrika. 



305 

RSA-Beleidsoorsig, vol.6, no.2. 

Marrou, H.I. 1956. A history of education in Antiquity. 

London : Sheed and Ward. 

Marshaev, R. 1972. The school party organization. Soviet 

Education, vol. XIV, no 6. 

Marx A.W. 1992. Lessons of struggle. South African 

Internal Opposition, 1960 - 1990. Cape Town : Oxford 

University Press. 

Mashabela, H. 1987. A people on the boil. Reflections on 

Soweto. Johannesburg : Skotaville Publishers. 

Massialas, B.G. 1969. Education and the political system. 

London : Addision-Wesley Publishing Company. 

Massialas, B.G. 1977. Education and political development. 

Comparative Education Review. 

Mazwai, T. 1992. The new censorship. Readers Digest, vol. 

140, no. 837. 

McGregor, R & McGregor, A. 1992. McGregor's education 

alternatives. [s.l.] : Juta & Co, Ltd. 



306 

Meeste partye steun nuwe onderwysplan. 1991. Die Burger, 5 

Junie: 12. 

Meighan, R. 1986. A sociology of educating. London 

Holt, Rinehart and Winston. 

Meyer, S.H. 1991. Die historiese aanloop tot die huidige 

negatiewe tendense in swart onderwys. Educare, vol. 

20(1) & 20(2). 

Mischke, A. 1995. Onderwyswet dalk eers aanstaande jaar 

voor hof. Rapport, 17 September: 6. 

Mncwabe, M.P. 1987. The pluralist dilemma in education. 

(s.l.), University of Zululand. 

Mncwabe, M.P. 1990. Separate and equal education. South 

Africa's education at the crossroads. Durban : 

Butterworths. 

Molefe, P. 1993. One school of thought. The Star, 24 

March : 19. 

Moorrish, I. 1976. The sociology of education: An 

introduction. London : Unwin Education Books. 

Morrow, W.E. 1986. Education as own affair. Suid-



307 

Afrikaanse tydskrif vir opvoedkunde, vol. 6, no.4. 

Morrow, W. M. 1989. Chains of thought. Philosophical 

essays in South African education. Johannesburg : 

Southern Book Publishers. 

Motlhabi, Mokgethi Buti George, 1980. The theory and 

practice of black resistance to apartheid. London : 

Boston University Graduate school. 

Muller, C.F.J. 1987. Vyfhonderd jaar Suid-Afrikaanse 

geskiedenis. Pretoria : Academica. 

Musi O.A. 1977. A million kids on the streets. Drum, 

(s.l.), (s.n.). 

Mwamwenda, T.S. 1990. Educational psychology. An African 

perspective. Durban : Butterworths. 

Nasson, B. & Samuel, J. 1990. Education. From poverty to 

liberty. Cape Town : David Philip Publishers. 

NECC warns against unilateral renewal. 1992. The Citizen, 

29 January: 15. 

NECC wary of new move. 1990. New Nation, 31 May: 20. 



308 

NECC wil die aksies in '91 hou. 1990. Beeld, 12 Desember: 

6. 

Needham, v. 1991. Post-Apartheid Education: a concept in 

process (Opportunities within the Process) The Education 

Journal, vol. 61, no.3. 

Nel, B.F. 1959. Aspekte van onderwysontwikkeling in Suid

Afrika. Kaapstad - Pretoria : H.A.U.M. 

Nel, C.F.B. 1979. Gedagtes rondom die begrip van swart 

onderwys. Journal of racial affairs, vol. 30, no. 2. 

NP, Regering haaks oor model C-skole. 1994. Die Burger, 17 

September: 1. 

Nolutshungu, S.C. 1982. Changing South Africa, political 

considerations. Manchester : University Press. 

Nuwe onderwysstelsel 'sal nie self verrys'. 1990. Die 

Volksblad, 20 Junie: 3. 

Nyaka, s. 1990. The black board bungle. The Sunday Star, 

21 January: 13. 

Olivier, F. 1986. Swart onderwys in die branding. Rapport, 

27 Julie: 10. 



309 

Ondanks dreigemente sal modelle vir skole verander. 1994 

Die Burger, 21 September: 1. 

Onderwys in krisis, 1993. Die Burger Nuus-oorsig, 22 Mei: 

1. 

Onderwysbeleid volksvyandig. 1991. Die Patriot, 20 

September: 5. 

Onderwyskrisis sal gestuit word -FW. 1993. Die Burger, 18 

Mei 1993: 1. 

Onderwyslui verwelkom konsep-witskrif. 1994. Die Burger, 

24 September: 2. 

Onderwysvernuwingstrategie, 1992. Pretoria. Departement 

van Nasionale Opvoeding. 

Onderwysvoorsiening in die RSA. 1981. Pretoria 

Geesteswetenskaplike Navorsing. 

Raad vir 

Open Facilities. 1987. Education Newsletter. March 1987. 

vol. 97, no. 1. 

Open Schools. 1990. Education Newsletter. vol. 100, no. 1. 



310 

Open Schools Controversy. 1990. Spesial Dispatch, vol.3, 

no.7. 

Ouers se hard nee vir Clase se plan van mengskole. 1990. 

Patriot, 13 April 1990: 19. 

Painter, F.V.N. 1905. Great pedagogical essays. New York 

: American Book Company. 

Pells, E.G. 1954. 300 Years of education in South Africa. 

Cape Town : Juta. 

Perry, M., Chase, M., Jacob, J.R., Jacob, M.C.& Von Laue, 

T.H. 1989. Western Civilizatidn. Ideas, Politics & 

society. Boston : Houghton Mifflin Company. 

Petini, R.L. 1978. Tomorrow's Education. Educational 

Journal, vol. 88, no. 2. 

Pienaar, P. de V. (red.) 1968. Kultuurgeskiedenis van die 

Afrikaner. Kaapstad : Nasionale Boekhandel. 

Pienaar, J.J. 1974. Temporaliteitspedagogiek. 

Navorsingspublikasie C6, UPE. 

Pienaar, J.J., Basson, J.L. & Strauss, F.J. 1987. Oop 

skole. Gaan ons dit toelaat ? Windhoek : Eros Uitgewers. 



311 

Pillay, D. 1992. Unity- that's the name of the game. Focus 

on Education, 6 March. 

Pistorius, P. 1975. Gister en vandag in die opvoeding . 

Potchefstroom : Pro Rege. 

Pistorius, P. 1976. Kind in ons midde. Kaapstad 

Tafelberg. 

Police act to halt model C sit-ins, 1995. Daily Dispatch, 

26 May: 9. 

Politiek en die skoal. 1988 Die Vrystaatse onderwyser, 

val. 78, no. 5. 

Politiek kwel swart skoliere. 1986. Die Transvaler, 4 

Augustus: 6. 

Potgieter, F.J. 1978. Geskiedenis van die opvoeding vir 

onderwysstudente. Johannesburg ; McGraw-Hill. 

Potgieter, F.J. & Swanepoel, C.B. 1968. Temas uit die 

historiese pedagogiek. Pretoria : J.L. van Schaik. 

Power, E.J. 1970. Main currents in the history of 

education. New York : McCraw-Hill Book Company. 



312 

Price, R.M. 1991. The apartheid state in crisis. Political 

transformation in South Africa, 1975 - 1990. New York : 

Oxford University Press. 

Ranney, A. 1987. Governing. An introduction to political 

science. London : Prentice-Hall. 

Regering sal skole nie 'dwing om te integreer'. 1990. 

Beeld, 22 Januarie: 2. 

Report on the Commission on Native Education, 1949-1951. 

Pretoria : Staatsdrukker. 

Report of the committee to review the organisation, 

governance and funding of schools. 1995. Pretoria : 

Departement of education. 

Rose, B.W. 1965. Bantoe Education as a facet of S.A. 

policy. Comparative Educational Review, vol. 9, no. 2. 

Rose, B. & Tunmer, R. 1975. Documents in South African 

education. Johannesburg : Ad Denker. 

Roos, S.G. 1986. Kurrikulumstudie as aspek van Sowjet

onderwyskunde. Suid-Afrikaanse tydskrif vir opvoedkunde, 

vol. 6, no.4. 



313 

Roes, S.G. 1987. Derde Wereldse kurrikulumnavorsing: 

probleme en teoriee. Suid-Afrikaanse tydskrif vir 

opvoedkunde, vol. 7, no.4. 

Rudman, H.C. 1967. The school and state in the USSR. New 

York : Macmillan Company. 

Russel, B. 1961. History of Western Philosophy. London 

George Allen & Unwin. 

Sadtu to continue nationwide strike. 1993. Daily Dispatch, 

26 August: 1. 

Sadou skok met besluit om staking voort te sit. 1993. Die 

Burger, 26 Augustus: 1. 

Schoeman, P.G. 1992. Education under the ban of ideology -

reflections on educational objectives, policy and 

practice in the RSA. Suid-Afrikaanse tydskrif vir 

opvoedkunde, vol. 13, no. 1. 

Schools revamp ahead. 1994. Daily Dispatch, 23 November: 

1. 

Schools blueprint returns Model C assets to state. 1995. 

Daily Dispatch, 1 September: 4. 



314 

Schoombee, P. 1986. Verset smeul in swart skole. Rapport, 

27 Julie: 2. 

Schoonees, P.C., Swanepoel, C.J., Du Toit, S.J. & 

Booysen, C.M. 1975. Handwoordeboek van die Afrikaanse 

Taal . Johannesburg : Voortrekkerpers. 

Seekings, J. 1993. Heroes or Villains? Youth politics in 

the 1980s. Johannesburg : Ravan Press. 

Segar, S. 1990. 'Own affairs' education rejected. The 

Daily News, 24 March: 2. 

Smith, T.G. 1977. 'n Metableties-eksemplariese 

deurskouing van die paideiastruktuur. 'n Studie in die 

temporaliteitspedagogiek. (M.ED. - verhandeling, U.P.E., 

Port Elizabeth.) 

Solomon, D. 1978. Black and White printout in South 

Africa. Cape Town : Purnell. 

Sonn, F.A. 1986. A decade of struggle. Cape Town 

Teachers Professional Association. 

Cape 

Spanning oor onderwys. 1995. Die Burger, 6 September: 6. 

Spies, P.H. 1989. Education and politics. Institute for 



315 

Educational Research. University of Stellenbosch. 

Educational Paper, No 16. 

Steyn, H. J. 1985. Die noodsaak van kultuur

differensiasie in die onderwys. Koers, vol. 50, no.3. 

Steyn, H.J. 1988. Die onderwysstelsel as 

vervlegtingsstruktuur - enkele nuwe perspektiewe. Suid

Afrikaanse tydskrif vir opvoedkunde, vol. 8, no.4. 

Steyn, J.C. 1993. Evaluering van heersende en 'relevante' 

kurrikulumparadigmas in die lig van 'n nuwe 

onderwysbedeling vir Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse 

tydskrif vir opvoedkunde, vol. 13, no. 1. 

Stoffel stesses govt 'no' to mixed schools. 1990. The 

Citizen. 22 January: 12. 

Stone, H.J.S. 1984. Gemeenskaplikheid en diversiteit. 'n 

Profiel van die Vergelykende Opvoedkunde. Johannesburg 

McGraw-Hill. 

Stone, H.J.S. 1994. Die era van eie sake-onderwys en 

kultuur. Opvoeding en kultuur, vol. 17, no. 1. 

Stone, H.J.S. 1995. Onderwys in 'n multikulturele 

samelewing. Referaat gelewer tydens die Afrikaanse 



316 

Onderwyskongres te Bloemfontein op 16 Junie. 

Strachan, K. 1993. White schooling will not suffer - ANC 

and govt. Business Day, 23 January: 2. 

Struktuur en werking van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel. 1988. Pretoria : Departement van 

Nasionale Opvoeding. 

Swart M.J. & Zietsman, P.H. 1974. Die westerse 

ontplooiing. Grepe uit die algemene geskiedenis tot 1650. 

Stellenbosch : Universiteits-uitgewers en -

boekhandelaars. 

Swart, P. 1995. ANC dreig skole: praat Engels, of jul 

subsidie waai. Rapport, 29 Januarie: 4. 

Taylor, C.A. 1989. Kurrikulum en kultuur. Pedagogiek 

joernaal, vol.10, no. 2. 

Theart, A.J.H. 1977. Die toepassingsmoontlikhede van die 

metabletiese metode in die temporaliteitspedagogiek. 

(M.Ed.-verhandeling, UPE., Port Elizabeth) 

Thirion, G.J. 1989. Onderwys en politiek: 'n Oplossing? 

Die Vrystaatse onderwyser, vol. 79, no. 12. 



317 

Thomas, R.M. 1983. Politics and Education. Cases from 

eleven nations. New York : Pergamon Press. 

Towards open schools, 1986. Education Newsletter, November 

1986, vol.96, no.6. 

Treurnicht, A.P. 1975. Credo van 'n Afrikaner. Kaapstad 

Tafelberg. 

Trtimpelmann, M.H. 1986. Politieke geletterdheid as 

verantwoordelikheid van die sekondere skoal. 

Johannesburg : RAU. 

Trtimpelmann, M.H. 1987. Politieke geletterdheid: waarom en 

hoe? Suid-Afrikaanse Tydskrif vir opvoedkunde, vol. 7, 

no. 2 

Truter, D.B. 1981. Sowjet-onderwys. Roeping en Riglyne, 

vol. 29, no. 4. 

Ulich, R. 1979. Three thousand years of educational 

wisdom. London : Harvard University Press. 

Unterhalter, E., Wolpe, H., Botha, T., Badat, S. Dlamini, 

T.& Khotseng, B. 1991. Apartheid Education and Popular 

Struggles. Johannesburg : Ravan Press. 



318 

Valentine, s. 1992. Equality and skills needed - Gerwel. 

Focus on Education, 6 March. 

Van de Graaf, H. 1994. Onderwys-Witskrif onaanvaarbare 

politieke dokument. Die Patriot, vol. 13, no. 38. 

Van den Berg, o.c. 1985. To travel with a different view: 

the politics of teaching. Educational Journal, vol. 95, 

no. 2. 

Vander Walt, J.l. 1989. People's education- waar staan 

ons vandag? Woord en daad, vol. 29, no. 319. 

Vander Walt, J.L. 1992. Opvoeding en onderwys: 

vennootskap tussen Christelike ouerhuis, kerk en skoal 

veral gesien vanuit die lig van die skoal. Suid

Afrikaanse tydskrif van Opvoedkunde, vol. 12, no. 2. 

Van der Westhuizen, T. 1985. Politiek gaan uit swart 

onderwys gehaal word. Rapport, 17 Maart: 8. 

Van Niekerk, E.J. 1986. Die revolusieverskynsel in die 

opvoedings- en opvoedkundewerklikheid. 'n Metableties-

eksemplariese studie. 

Elizabeth) 

(M.Ed.-verhandeling, U.P.E., Port 

Van Niekerk, P. 1995 a. _Model c weer in spervuur. Die 



319 

Burger, 12 Januarie: 1. 

Van Niekerk, P. 1995 b. Spoedige massa-aksie deur Cosas 

teen model c- skole in Oos Kaap al hoe waarskynliker. Die 

Burger, 19 Januarie: 1. 

Van Rensburg, C.J.J. & Landman, W.A. 1984. Fundamenteel -

Pedagogiese begripsverklaringe -'n Inleidende 

Orientering. Pretoria : N.G.Kerkboekhandel. 

Van Schalkwyk, O.J. 1986. Die onderwysstelsel. Teorie en 

praktyk. (s.l.) : Educo Uitgewers. 

Van Schalkwyk, O.J. 1988. The educational system. Theory 

and practice. (s.l.) : Alkanto Publishers. 

Van Wyk, A.L. 1989. Die skool en sy vennote. Die Unie, 

vol. 86, no. 3. 

VanWyk, J.G. 1987. The law of education for the teacher. 

Pretoria : Academica. 

Van Zyl, c. 1991. The De Lange report: ten years on. 

Pretoria : HSRC Publishers. 

Van Zyl, P. 1975. Opvoedkunde, Deel 1. Potchefstroom De 

Jong Bpk. 



320 

Van Zyl, P. 1980. Opvoedkunde, Deel 2. Potchefstroom De 

Jong. 

Van Zyl Slabbert, F. 1989. The system and the struggle. 

Reform, Revolt & Reaction in South Africa. Johannesburg 

: Jonathan Ball Publishers. 

Venter, A. 1989. South African government and politics. An 

introduction to its institutions, processes and policies. 

Johannesburg : Southern Book uitgewers. 

Venter, I.S.J. 1976. Die Historiese Opvoedkunde. Durban 

Butterworths. 

Venter, I.S.J. & Van Heerden, S.M. 1989. Die fundering 

van die Historiese Opvoedkunde. 'n Inleiding. Pretoria 

Euro - Publikasies. 

Venter, I.S.J. & Verster, T.L. 1986. Educational themes in 

time perspective, Part 3. Pretoria : Unisa. 

Verster, T.L. Van Heerden, S.M. & Van Zyl, A.E. 1982. 

Opvoedingstemas in tydsperspektief. Deel 2. 

Durban/Pretoria : Butterworth. 

Verster, T.L. Theron, A.M.C. & Van Zyl, A.E. 1982. 



321 

Opvoedingstemas in tydsperspektief. Deel 1. 

Durban/Pretoria : Butterworths. 

Viljoen, G. 1980. Onderwys in eie volksverband. Die Unie, 

vol. 77, no. 6. 

Vos, A.J. & Brits, V.M. 1987. Comparative education and 

International education for student teachers, Durban : 

Butterworths. 

Vos, A.J. & Brits, V.M. 1990. Comparative education and 

national educational systems. Durban : Butterworths. 

Vuurwarm woede by Kaapse skool. 1995. Die Burger, 16 

Febuarie: 1. 

Waldner, M. 1990. Eerste tree na oop skole. Rapport, 25 

Maart: 2. 

Walshe, P. 1987. The rise of African nasionalism in South 

Africa. Cape Town : Creda Press. 

Weiler, H. 1984. The political economy of education and 

development. Prospects, vol. X1V, no. 4. 

Welsh, D. 1972. The cultural dimention of apartheid. 

African Affairs, vol. 71, no. 282. 



322 

Wet No. 39 van 1967. Pretoria Staatsdrukker. 

White govt schools may be opened to all. 1990. The Star, 

12 February: 2. 

Wiechers, M. 1985. Verloren van Themaat. Staatsreg (derde 

uitgawe). Durban : Butterworths. 

Witskrif oor onderwysvoorsiening in die Republiek van 

Suid-Afrika, 1983. Pretoria : Staatsdrukker. 

What's in the White Paper? 1994. Educational News, vol. 

104. No. 5. 

Wolpe, H. 1988. Struggle against apartheid education: 

towards people's education in South Africa. Research and 

education in South Africa. Paper number three. 

Colchester : University of Essex. 

Zajda, J. 1979. Education and labour in the USSR. 

Comparative Education, vol. 15, no. 3 

Zajda, J. 1984. Recent educational reforms in the USSR: 

their significance for policy development. Comparative 

education, vol. 20, no. 3. 



323 

Zille, H. 1987a. 'Peoples ' education' A lost opportunity. 

Transvaal educational news, vol. 44, no.S. 

Zille, H. 1987b. People's education: the irony and the 

tragedy. Sash, vol. 30, no. 4. 


