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OPSOMMING 

Die georganiseerde vakbondwese in die Suid-Af rikaanse 

onderwys is 'n nuwe verskynsel. In die studie is die 

ontstaan en ontwikkeling van die Bruin 

onderwysverenigingsbedryf en onderwysvakbondwese in Suid

Af rika nagevors. Alhoewel die vroeere Bruin professionele 

onderwysverenigings soos die Teachers' League 'n sterk 

professionle karakter getoon het, het hulle kenmerke van die 

moderne vakbondwese, veral ten aansien van hul 

salarisonderhandelinge met onderwysowerhede, geopenbaar wat 

deurgaans in die verhandeling belig is. 

Die metabletiese ondersoek na Bruin professionele 

onderwysverenigings en -vakbonde is onderneem teen die 

agtergrond van hul etniese en nie-etniese eenheidstrewe in 

die onderwys. Die eenheidstrewe van Bruin 

onderwysersverenigings het 'n merkwaardige verruiming sedert 

die onstaan van die TLSA in 1913 ondergaan - 'n aspek wat in 

die lig van die deurlopende veranderende sosiale, politieke 

en ekonomiese klimaat in Suid-Afrika belig is. 



Ten slotte word aanbevelings ten opsigte van die 

onderwysverenigingsbedryf en die onderwysvakbondwese in die 

nuwe Suid-Afrika gemaak. 



SUMMARY 

Organised trade unionism in the South African education 

sector is a new phenomenon. In this study the emergence and 

development of Coloured professional teacher associations 

and teacher trade unions is researched. Al though Coloured 

teacher associations like the Teachers' League were great 

exponents of professionalism, they nevertheless showed 

characteristics of modern trade unionism. 

The development of Coloured professional teacher 

associations and trade unions is discussed against the 

background of their quest for teacher unity in South Africa. 

Since the establishment of the Teachers' League in 1913, the 

policy of Coloured teacher organizations on teacher unity 

underwent a remarkable change from mainly ethnic teacher 

unity (1913-1969) to unity across ethnic divisions (since 

the late seventies). This policy shift is contextualised in 

the ever changing political, social and economic milieu in 

South Africa. 

Finally recommendations on the professional teacher 

association enterprise and teacher trade unionism in South 



Africa is given. 

KEYNOTES 

Teacher trade unionism; Teacher professionalism; Coloured 

teacher unity; non-ethnic teacher unity; Coloured teacher 

associations; Coloured teacher trade unions; Collective 

bargaining in education; Coloured education; Characteristics 

of professionalism. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERENDE VOORARBEID 

1.1 ORieNTERENDE INLEIDING EN MOTIVERING VIR NAVORSING 

Professionele onderwysverenigings is reeds sedert 1862, toe die 

South African Teachers' Association (SATA) (kyk afdeling 3.2.3) 

gestig is, gemoeid met die belange van onderwysers soos onder 

andere salarisse, diensvoorwaardes en werksomstandighede (Roberts 

1991:19). Die georganiseerde vakbondwese in die onderwys in die 

RSA is egter 'n nuwe verskynsel. 1 Teenoor andere bedrywe soos die 

mynwese, staalindustriee en munisipale werk, waar vakbondwese 

sedert die ontdekking van diamante en goud2 in 1867 en 1886 

onderskeidelik aanvaar is as deel van 'n betrokke bedryf, woed 

die tweestryd tussen onderwysvakbonde en prof essionele 

onderwysverenigings onverpoosd voort vanwee die uiteenlopendheid 

van die metodes ( kyk afdelings 2. 4 & 2. 8) wat die twee tipes 

onderwysersorganisasies inspan ten einde hul doelwitte (kyk 

afdelings 2.3 & 2.7) te bereik. Die stryd word veral gekenmerk 

deur uiteenlopende verskille in onderwysgeledere oor aksies soos 

byvoorbeeld onderwysstakings (kyk afdeling 2.8.1) wat eie is aan 

die vakbondwese. 

1 Die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (SADOU) is die eerste onderwysvakbond in Suid-Afrika 
en is in 1990 in Johannesburg gestig. Sedert September 1993 is SADOU 'n affiliaat van die Congress of 
South African Trade Unions (COSATU) . 

2 Die ontdekking van goud en diamante in 1867 en 1886 onderskeidelik het Suid-Afrika in 'n era van 
industriele ontwikkeling gedwing - dit het die behoefte aan werkerverteenwoordiging deur vakbonde laat 
ontstaan (Nel & Van Rooyen 1989:55). 
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Die vraag of onderwysers werklik as vakbondlede, wat merendeels 

deur industriele werkers verteenwoordig word (Hyslop 1986:90), 

beskou kan word, is problematies. Net soos industriele werkers is 

onderwysers ook afhanklik van salarisse as lewensmiddele. Tog het 

onderwysers meer beheer oor hulle werk en werksomstandighede as 

industriele werkers en geniet hulle hoer salarisse. Hulle word 

derhalwe gesien as professionele mense met 'n mate van sosiale 

status (Hyslop 198 6: 91) Die tipe organisasie wat onderwysers 

voorstaan ten einde hulle belange te behartig, hetsy 

professionele onderwysverenigings of onderwysvakbonde, word 

volgens Hyslop (1986:90) bepaal deur die beeld wat onderwysers 

van hulself voorhou. Hulle kan of identifiseer met die werkers 

van die laerklas deur laasgenoemde se belange te deel of 

assosieer met die middelklas en die se aspirasies. 

Die eerste stakings in die onderwys in die RSA gedurende 

Julie/Augustus 1993 wat die ontevredenheid van Bruin onderwysers 

ten aansien van die rasionalisasie van die onderwys in die 

Republiek van Suid-Afrika, wat onder meer gepaard gegaan het met 

die uitdienstelling van Bruin onderwysers in die Raad van 

Verteenwoordigers, 3 weerspieel het, het die kwessie van vakbonde 

in die onderwys opnuut op die spits gedryf. Vir die eerste keer 

3 In Augustus 1985 het die regering van mnr PW Botha 'n Driekamer-Parlement ingestel ingevolge waarvan 
drie afsonderlike rade verantwoordelik vir sake soos onderwys, welsyn, maatskaplike dienste en publieke 
administrasie vir die Blankes (Volksraad), die Indiers (Raad van Afgevaardigers) en die Kleurlinge 
(Raad van Verteenwoordigers) in die lewe geroep is. Die Swartes was totaal uit die regering uitgesluit. 

Vanaf 1926 tot 1953 was die Provinsiale Administrasies en die Departement van Naturellesake gesamentlik 
verantwoordelik vir die onderwys van Swartes (Coetzee 1975:458). Die Departement van Bantoe onderwys 
is ingevolge die Bantoe Onderwyswet van 1953 in die lewe geroep (Mphahlele 1981:118). Die Departement 
van Onderwys en Opleiding (DOO) is ingevolge die Onderwys- en Opleidingswet (wet no. 90) gestig met 
die uitsluitlike doel om Swart onderwys te hanteer (Behr 1988:68). 
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Het onderwysers wee SOOS massa-aksies, "chalk-downs" en 

plakkaatdemonstrasies gebruik om hulle misnoee met hulle 

werksomstandighede te kenne gegee. 

Tog was daar 'n ongekende aantal Bruin en Swart onderwysers wat 

nie hierdie stakings ondersteun het nie. Hierdie onderwysers het 

veral behoort aan professionele onderwysverenigings soos die 

Kaaplandse Professionele Onderwysersunie (KPO) (Bruin), die Cape 

African Teachers' Association (CATA) (Swart) en die Transvaal 

Union of African Teachers' Associations (TUATA) (Swart) (kyk 

afdelings 4.6.6 & 4.7). 

Die feit dat sommige onderwysers aan stakings deelgeneem het en 

ander nie, het ernstige konflik in onderwysgeledere veroorsaak. 

Onderwysers was duidelik diep verdeeld oor die gewensdheid van 

stakings in die onderwys. Enersyds was daar onderwysers wat 

hulleself gesien het as prof essionele mense wat die belange van 

die onderwyser en die kind voorop gestel het. Theron (1990:2) 

beweer dat diesulkes bekommerd was oor onderwysvakbonde soos die 

South African Democratic Teachers' Union (SADOU) se noue 

verbintenis met die African National Congress (ANC) en die 

Congress of South African Trade Unions 4 (COSATU), asook die 

ondemokratiese samestelling van SADOU wat nie voorsiening gemaak 

Die Congress of South African Trade Unions (COSATU) is 'n oorwegend swart vakbondfederasie en is gestig 
in September 1993. 
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het vir die verteenwoordiging van Blanke onderwysers nie. 

Andersyds was daar onderwysers wat die stigting en aksies van 

vakbonde gesien het as die enigste manier om hulle 

werksomstandighede te verbeter. Hierdie onderwysers het hulself 

beskou as werkers wat vakbondmetodes, onder meer die strategie 

van staking, wou inspan ten einde vermelde doel te verwesenlik 

(Van den Heever 1994:34) 

Dit blyk dus asof daar, breedweg gesproke, twee groepe 

onderwysers ontstaan het met uiteenlopende sienings aangaande die 

tipe organisasie waaraan onderwysers in die RSA moes behoort. Die 

gevolglike hewige debat in onderwyskringe oor die bestaansreg van 

onderwysvakbonde en prof essionele onderwysverenigings in die RSA, 

het hierdie skrywer se belangstelling gerig op die unieke 

eienskappe van die twee vermelde tipes onderwysersorganisasies 

soos wat hulle hulself kenbaar gemaak het teen die agtergrond van 

die sosio-politieke toestand wat in die RSA geheers het. 

Die digotomie tussen sogenaamde prof essionalisme en unionisme 

soos onderskeidelik van toepassing op professionele 

onderwysverenigings en onderwysvakbonde, het die skrywer se 

belangstelling in hierdie onderwerp verder versterk. Die 

beantwoording van die vraag of die onderwyser 'n professionele 

mens is (in dieselfde sin as 'n mediese dokter of prokureur) of 

'n gewone werker (soos 'n fabriekswerker) was 'n sterk dryfveer 
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vir die onderneming van hierdie studie. 

In die volgende afdeling sal die probleemstelling, doelstellings 

en navorsingsmetodologie rakende die verhandeling verduidelik 

word. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

In Suid-Afrika kan onderwysers aan of 'n professionele 

onderwysliggaam of 'n onderwysvakbond behoort. Die huidige 

wrywing tussen onderwysvakbonde en professionele 

onderwysverenigings wat onder meer gelei het tot die hoofberig 

van Die Beeld van 4 Oktober 1990, Onderwysers in twee kampe: 

onmin oor een, nie-rassige vereniging (Theron 1990:2), is 

hoofsaaklik gesetel in die volgende vraag: Is dit geoorloof vir 

onderwysers as prof essionele mense om vakbondmetodes soos 

stakings en massa-aksies in te span ten einde hul doelwitte te 

bereik? Die problematiek random die vraag hang ten nouste saam 

met die f ei t dat onderwysers in Suid-Af rika nie meer vol gens 

tradisionele etniese lyne nie, maar eerder op grond van 

ideologiese verskille, verdeeld is 'n imperatief wat wye 

implikasies vir Bruin onderwysersverenigings soos die KPO in hul 

strewe om eenheid tussen die verskillende etniese 

onderwysersorganisasies te bewerkstellig, inhou (kyk afdelings 

4.6.3, 4.6.4 & 4.7). 
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Ook die volgende vraag is tans baie aktueel: Is die vakbondwese 

in die Suid-Afrikaanse onderwys 'n nuwe verskynsel en kan 

kenmerke van die moderne vakbondwese derhalwe by die vroee Bruin 

professionele onderwysverenigings identif iseer word? 

In die lig van die herevaluering van die tradisionele rol van 

onderwysers in die nuwe RSA, veral by agtergeblewe gemeenskappe, 

word ernstige vrae gestel oor die doeltreffendheid van tradisio

nele prof essionele onderwysverenigings in die oplossing van 

arbeidsgeskille tussen onderwysers en onderwysowerhede. Die vraag 

onstaan derhalwe of onderwysvakbonde die doeltreffendheid waarmee 

arbeidsgeskille in die onderwys opgelos word kan verhoog en 

watter voor- en nadele die onderwysvakbondwese vir die Suid

Af rikaanse onderwys inhou? 

In die hieropvolgende hoof stukke sal die ontstaan en ontwikkeling 

van Bruin professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde 

aan die hand van hierdie aktuele vrae nagevors word. 

Ten einde die vrae rondom die professionaliteit van onderwysers 

en die wenslikheid van stakings, protesoptogte en massa-optrede 

in die nuwe onderwysbedeling van Suid-Afrika aan te spreek, is 

twee oorkoepelende doelstellinge geidentifiseer. 
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1.3 DOELSTELLINGE 

Hierdie verhandeling het eerstens ten doel om die wesensaard van 

Bruin professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde in 

die RSA bloot te le aan die hand van 'n indringende metabletiese 

ondersoek na die ontwikkeling van die twee tipes 

onderwysersorganisasies. Die studie is derhalwe veral gerig op 

die veranderings wat Bruin onderwysorganisasies in die onderwys

geskiedenis ondergaan het. Daar sal ook gepoog word om die 

eenheidstrewe van Bruin onderwysorganisasies ten einde een Bruin 

onderwysersvereniging (vanaf hul stiging tot en met 1969), en een 

nie-etniese onderwysorganisasie (sedert 1969) op die been te 

bring, uit te lig. 

Die tweede oorkoepelende doelstelling van hierdie verhandeling is 

om die verskille tussen professionele onderwysverenigings en 

onderwysvakbonde na te vors ten einde 'n prognostiese blik op die 

onderwysverenigingsbedryf en onderwysvakbondwese asook daarmee 

verbandhoudende aangeleenthede in die nuwe RSA te verskaf. 

1.4 METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

In hierdie verhandeling word van 'n verskeidenheid van 

benaderings en metodes gebruik gemaak. Verskillende metodes, te 

wete die histories-opvoedkundige, die metabletiese, die 
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onderhouds- en die vergelykende metode, asook die tematologiese 

en multidissiplinere benadering, maak 'n besondere bydrae om die 

navorsingstema te deurgrond met die oog op geldige 

gevolgtrekkings en uitsprake. Daar is besluit om 'n multidissi

plinere benadering te volg aangesien daar met groot vrug van 

aanverwante wetenskappe soos Bedryf sielkunde en Arbeidsreg 

gebruik gemaak kan word. 

1.4.1 Die temato1ogiese benadering 

Die tematologiese benaderingswyse is primer daarop afgestem om 

probleme en temas rakende die opvoedingswerklikheid doelmatig in 

tydsperspektief na te vors (Roberts 1991: 15) . Deur spesifieke 

vrae oor die historiese opvoedingswerklikheid te stel en dit 

tydtriadies dit wil se aan die hand van die verlede, hede en 

toekoms, na te vors, word waardevolle insigte blootgele. In 

hierdie tematologiese ondersoek is feite oor Bruin professionele 

onderwysverenigings en -vakbonde versamel, geselekteer, 

geklassif iseer en opgeteken aan die hand van die vrae wat in die 

probleemstelling ui teengesi t is ( kyk afdeling 1. 2) . Daar is 

gepoog om hierdie aktiwiteite op s6 'n wyse uit te voer dat dit 

die toets van kritiese en wetenskaplike ondersoek deurstaan. 

Deur die tematologiese benaderingswyse te volg is daar gepoog om 

vanuit tydtriadiese perspektief oor Bruin professionele 
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onderwysverenigings en -vakbonde te besin sodat hulle pogings om 

eenheid in Bruin onderwysgeledere en tussen die verskillende 

etnies-gebaseerde onderwysersorganisasies in Suid-Afrika te 

bewerkstellig, uitgelig kon word en aanbevelings ten opsigte van 

onderwyserseenheid in Suid-Afrika gemaak kon word (kyk afdeling 

5. 7. 3) . Ook is van die tematologiese benaderingswyse gebruik 

gemaak om die ontstaan van die vakbondwese in die onderwys in 

Suid-Afrika na te vors aan die hand van die dryfvere wat dit ten 

grondslag le ten einde verantwoordelike uitsprake en aanbevelings 

daaroor vir 'n onderwysbedeling in Suid-Af rika te maak ( kyk 

afdeling 5.7). 

1.4.2 Die mu1tidissip1inere benadering 

Volgens hierdie benadering is die navorser op hulp en bevrugting 

uit verskeie grens- of aanverwante wetenskappe soos die 

Arbeidsreg en Bedryf sielkunde aangewese (Venter & Van Heerden 

1989: 15). Beginsels uit aanverwante wetenskappe is deur die 

navorser vanuit sy besondere perspektiewe beskou en aangewend ter 

verheldering van sekere aspekte rakende die navorsingsonderwerp. 

In die verband kan verwys word na die oorsigtelike bespreking van 

die aard, doelwitte, metodes, organisasie en bestuur van 

professionele verenigings (kyk afdelings 2.2.2, 2.3, 2.4 & 2.5) 

en vakbonde (kyk afdelings 2.6.2, 2.7, 2.8 & 2.9) waar beginsels 

uit die Arbeidsreg aangewend is om professionele verenigings en 
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vakbonde te deurgrond. Ook is die direkte onderhoudsmetode (kyk 

afdeling 1. 4. 6) uit die Bedryf sielkunde gebruik ten einde 

onderhoude met onderwyslui te voer (kyk ook aanhangsel A) 

1.4.3 Die histories-opvoedkundige metode 

Venter & Van Heerden (1989:114-119) onderskei vyf formele stappe 

ten opsigte van die histories-opvoedkundige metode te wete die 

keuse en afbakening van 'n onderwerp, die ondersoek van die tema 

in die hede, die formulering van 'n hipotese, die ondersoek van 

die tema in die opvoedingsverlede deur middel van primere en 

sekondere bronne, 5 die kritiese beoordeling van gegewens aan die 

hand van interne en eksterne kritiek6 en die skryf van die 

navorsingsverslag. 

By die keuse en afbakening van die onderwerp spits die navorser 

horn toe op Bruin onderwysersverenigings soos die Teachers' League 

of South Africa (TLSA), die Teachers' Educational Professional 

Association (TEPA), die KPO en onderwysvakbonde soos SADOU (kyk 

hoofstukke 3 & 4). Die ondersoek van die navorsingstema in die 

hede word onderneem ten einde die pogings wat onderwysorganisa-

5 Primere bronne sluit in oorblyfsels en dokumente. Oorblyfsels word geassosieer met persone, groepe of 
tydperke en bestaan uit afbeeldinge, tekeninge, skilderye, onderwyshulpmiddele, ensovoorts, en is nie 
bewustelik bewaar om as inligtingsbron te dien nie. Dokumente is die geskrewe of die gepubliseerde 
verslae van persone wat deelnemers was aan of ooggetuies van sekere gebeurtenisse. Hierdie bronne 
bestaan uit grondwette, notules, briefwisseling, wette, berigte, dagboeke, tydskrifte ensovoorts 
(Venter & Van Heerden 1989:117). Onder sekondere bronne word verstaan die verslaggewing, herhaling of 
oorvertelling van wat 'n werklike ooggetuie van of deelnemer aan 'n gebeurtenis gese, gedoen of geskryf 
het byvoorbeeld teksboeke, verhandelinge en proefskrifte (Venter & Van Heerden 1989:117). 

6 Deur eksterne kritiek word gepoog om die egtheid van 'n dokument te bepaal met ander woorde of die bron 
werklik is wat dit voorgee om te wees (Venter & Van Heerden 1989:117). Met interne kritiek word bepaal 
of die gegewens en stellings binne die dokument self betroubaar en aanvaarbaar is (Venter & Van Heerden 
1989:118). 
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sies soos die KPO en SADOU huidiglik aanwend om eenheid tussen 

die verskillende onderwysersersorganisasies in Suid-Afrika te 

verwerklik, uit te lig (kyk afdelings 4.6.3 & 4.7). Alhoewel die 

tradisionele histories-opvoedkundige metode die gedetailleerde 

ondersoek van die tema in die hede as die eerste stap 

veronderstel, figureer hierdie stap later in hierdie navorsing 

ten einde 'n logiese, opeenvolgende ontwikkelingslyn ten aansien 

van onderwysorganisasies (onderwysersverenigings en 

onderwysvakbonde) daar te stel. In hierdie verhandeling word daar 

nie 'n hipotese gef ormuleer as 'n tentatiewe ant woo rd op die 

probleemstelling nie, aangesien dit onmoontlik is om die 

toekomstige verloop en ontwikkeling van onderwysorganisasies met 

redelike sekerheid te voorspel aangesien die ontwikkeling van 

professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde ten nouste 

saamhang met sosiale, politieke en ekonomiese faktore. Politieke 

en ekonomiese faktore het 'n belangrike rol in die ontstaan van 

die TLSA, TEPA en later SADOU (kyk hoofstukke 3 & 4) gespeel. 

Die histories-opvoedkundige metode vereis van die navorser om die 

opvoedingsverlede aan die hand van veral primere, maar ook 

sekondere bronne te rekonstrueer (Venter & Van Heerden 1989:117; 

kyk ook voetnota 5). Pienaar (1974: 36) is van mening dat die 

gebruik van primere en sekondere bronne onontbeerlik is vir die 

rekonstruering van die basisveld. In die verhandeling word gepoog 

om hoofsaaklik van oorspronklike tekste gebruik te maak. 
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Die navorser was ui ters bedag op eensydige interpretasies en 

stellinge random die professionaliteit van die onderwyser en die 

bestaansreg van onderwysvakbonde wat veral in Blanke 

onderwyskringe aan die orde van die dag is. Interne kritiek is 

dus derhalwe voortdurend toegepas. Wat eksterne kritiek (die 

bepaling van die egtheid van die bron) betref kan gemeld word dat 

alle bronne wat geraadpleeg is, outentiek was (kyk voetnota 6). 

1.4.4 Die metab1etiese metode 

Die metabletiese metode wil die navorser in staat stel om die 

opvoedingswerklikheid te beskryf soos dit werklik onversteurd in 

die tyd voorkom (Venter & Van Heerden 1989:161). Om dit te vermag 

gaan die ondersoeker van ses beginsels uit te wete drie 

teoretiese beginsels (die beginsel om nie te versteur nie, die 

begins el van die werklikheid en die 

veranderlikheid), asook twee praktiese beginsels 

beginsel van 

(die beginsel 

van die unieke voorval en die beginsel van beklemtoning) . 

Die metabletiese metode plaas klem op verandering in tyd en 

daarom word hierdie navorsingstema dan ook in sy veranderende 

opset bestudeer. 

Die navorser maak gebruik van die metabletiese metode aangesien 

die fokus geleidelik verskuif vanaf die tradisionele Bruin 
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professionele onderwysverenigings wat sedert 1913 in Suid-Afrika 

opereer na onderwysvakbonde wat vanaf 1990 in die RSA figureer 

(Venter & Van Heerden 1989:161-163). 

1.4.4.1 Teoretiese beginsels 

1.4.4.1.1 Die beginsel om nie te versteur nie 

Hierdie beginsel vereis dat die verband en samehang waarin die 

verskynsels hulle voordoen, nie versteur mag word nie (Venter & 

Van Heerden 1989:161). Met betrekking tot hierdie studie beteken 

dit onder meer dat Bruin onderwysorganisasies gekontekstualiseer 

is: die invloed wat sosiale en politieke faktore op die ontstaan 

en ontwikkeling van die onderwysorganisasies gehad het, is 

deurgaans in ag geneem. 

1.4.4.1.2 Die beginsel van die werklikheid 

Volgens hierdie beginsel moet daar doelbewus gepoog word om die 

konkrete opvoedingswerklikheid, soos dit sigself aan die hand van 

die opvoedingsverlede aan die navorser openbaar, op realistiese 

wyse te beskryf. Daar word dus weggedoen met alle skyn (Venter & 

Van Heerden 1989:162). In die verhandeling is daar derhalwe deur

gaans gepoog om Bruin prof essionele onderwysverenigings en onder

wysvakbonde teen die agtergrond van die heersende politieke en 
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sosiale klimaat te beskryf ter verheldering van veral die 

veranderinge wat Bruin onderwysersorganisasies in die tyd 

ondergaan het. 

1.4.4.1.3 Die beginsel van veranderlikheid 

Volgens hierdie beginsel moet die navorser horn nie slegs met die 

duidelike en die voor-die-handliggende ontwikkelinge of 

veranderinge op onderwysgebied deur die j are heen bemoei nie, 

maar moet daar ook dieper gedelf word ten einde onderliggende 

fa tore - in die geval die poli tieke, sosiale en ekonomiese 

f aktore wat die veranderinge ten grondslag le - te belig (Venter 

& Van Heerden 1989:162). 

Die navorser het derhalwe in sy oopdekking van die werklikheid 

ten aansien van die veranderinge wat professionele 

onderwysverenigings en onderwysvakbonde in tyd ondergaan (Venter 

& Van Heerden 1989:162) gepoog om die veranderende stategiee wat 

onderwysersorganisasies soos die KPO sedert hul ontstaan ingespan 

het ten einde onderwysers in een, nie-etniese nasionale 

onderwysliggaam te verenig aan te bied teen die agtergrond van 

oorsaaklike faktore. 
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1.4.4.2. Praktiese beginsels 

1.4.4.2.1 Die beginse1 van die unieke voorva1 

Hierdie beginsel veronderstel dat die menings of insig van enkele 

persone of slegs 'n enkele persoon eerder as die menings of die 

insig van baie historiese of hedendaagse persoonlikhede as 

belangrik beskou moet word (Venter & Van Heerden 1989:163). Die 

implementering van hierdie beginsel het die navorser in staat 

gestel om nie slegs te fokus op die uitwerking en gevolge van 

verandering nie, maar ook op die oorsprong van die verandering 

wat teruggevoer kan word na die inisiatief van persone wat vir 

die eerste keer betrokke was by die stigting van Bruin 

professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde. 

1.4.4.2.2 Die beginse1 van bek1em.toning 

Dit le op die weg van die navorser om dit te beklemtoon wat hy as 

waardevol beskou aangesien gegewens geinterpreteer moet word ten 

einde meer te bied as 'n blote weergawe van die gegewens waaroor 

hy beskik (Venter & Van Heerden 1989:163). 

Volgens Pienaar (1974: 38-39) het die metabletiese metode (kyk 

afdeling 1.4.5) 'n wesenlikheidstatus aan dit wat belangrik was 

in die verlede toegedig aangesien die metabletiese soek na die 
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wesenlike (die essensiele) in die verlede. Vir hierdie studie hou 

die beginsel van beklemtoning in dat die eiesoortige kenmerke van 

die onderwysvakbondwese en die onderwysverenigingsbedryf, asook 

die eenheidstrewe van die onderwysorganisasies, deurgaans belig 

is. 

1.4.5 Die onderhoudmetode 

Die navorser het talle onderhoude gevoer met lede en leiers van 

onderwysersorganisasies soos die KPO en SADOU op plaaslike, 

streek- en nasionale vlakke. Sodoende is duidelikheid verkry oor 

onder meer onderwysers se houdings jeens stakings en die kind, 

asook hul sieninge rakende die status van die onderwys. 

Volgens Van Niekerk (1978:56) is die toegangswyse tot 'n ander 

per soon se ervaringswereld by ui tnemendheid die gesprek. Die 

navorser het hoof saaklik van die direkte onderhoudmetode gebruik 

gemaak aangesien onderhoude gevoer was aan die hand van 'n reeks 

voorafopgestelde vrae. Die direkte onderhoudmetode is gekies 

aangesien die metode tydbesparend is en gemik is slegs op die 

verkryging van tersaaklike gegewens (Petrick 1985:30). Die vrae 

wat ter sprake was tydens onderhoudvoering verskyn as Aanhangsel 

A aan die einde van die verhandeling. Die antwoorde op die vrae 

is in die teks ge1nkorporeer. Verwysing na Aanhangsel A dui aan 
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wanneer inligting afkomstig is van onderhoude wat gevoer is. 

1.4.6 Verge1ykende metode 

Volgens hierdie metode word mense, verskynsels of saaklikhede 

teenoor mekaar gestel sodat die eendersheid of andersheid wat 

tussen hulle heers deur middel van analise, deurskouing, 

vergelyking en beoordeling bepaal kan word (Venter & Van Heerden 

1989:132). 

Die navorser het hierdie metode van waarde gevind om 

prof essionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde se 

standpunte ten opsigte van onder meer salarisse, rasionalisasie 

en onderwysstakings te vergelyk met die oog op die daarstelling 

van moontlike toekomsriglyne wat hierdie kwessies verreken. 

1.5 AFBAKENING VAN DIE STUDIETERREIN 

Hoof stuk I skets die motivering vir die studie, die 

probleemstelling wat nagevors word, die doelstellings met die 

navorsing en navorsingsmetodologiese aspekte wat verband hou met 

navorsing wat in hierdie verhandeling onderneem word. 

In hoofstuk II word 'n oorsig van die historiese ontwikkeling 

van professionele verenigings en vakbonde in die Verenigde 
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Koninkryk en Suid-Afrika verskaf. Ook word die grondslae waarop 

elkeen berus breedvoerig bespreek. 

In hoofstuk III onderneem die navorser 'n metabletiese ondersoek 

na onderwysvakbonde en onderwysersverenigings in Bruin onderwys 

in die RSA. Poli tieke, ekonomiese en sosiale fa kt ore wat die 

ontwikkeling van Bruin professionele onderwysverenigings en 

onderwysvakbonde asook hul hoof saaklik etniese eenheidstrewe in 

die onderwys beinvloed het, word ook in hoofstuk III onder die 

loep geneem. 

In hoof stuk IV word die pogings van Bruin onderwysersverenigings 

om etniese eenheid, asook nie-etniese eenheid, in 

onderwysgeledere te bewerkstellig, uitgelig. 

In die laaste hoof stuk word die bevindinge ten aansien van die 

vorige hoof stukke saamgevat sodat die vrae wat in die 

probleemstelling (kyk afdeling 1.2) gestel word beantwoord kan 

word en 'n prognostiese blik ten aansien van Bruin 

onderwysersverenigings en -vakbonde verskaf kan word. 

Die studie is hoof saaklik beperk tot Bruin onderwysersverenigings 

en onderwysvakbonde aangesien dit veral in die Bruin 

onderwysersverenigings en onderwysvakbonde was waar politieke en 

sosiale invloede die beleidsrigting van die organisasies ten 
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opsigte van eenheidsinisiatiewe, hetsy etnies of nie-etnies, 

bepaal het (Van den Heever 1994:34). 

Verder kan vermeld word dat, wat Suid-Afrika betref, die 

verhandeling 'n aanvang neem met die onderwys onder die 

Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie (NOIK) se bewind aan die Kaap 

aangesien dit die era van formele onderwys in die RSA ingelui het 

(Behr 1988:11). Onder die Britse bewind aan die Kaap het 'n 

dubbele onderwysstelsel van sendingskole en publieke skole 

ontstaan. Sendingskole het hoofsaaklik elementere opvoeding aan 

anderskleuriges verskaf, terwyl publieke skole 'n superieure 

opvoeding aan Blankes gewaarborg het. Hierdie toedrag van sake 

het direk aanleiding gegee tot die stigting van die eerste Bruin 

profesionele onderwysvereniging, die TLSA in 1913 (Adhikari 

1993:20) (kyk afdelings 3.2-3.5). 

1.6 VERKLARING VAN SLEUTELBEGRIPPE: 

1.6.1 Metab1eties 

Die begrip "metableties" is afgelei van die woord "metabletika" 

wat terugevoer kan word na die Griekse woord "metaballein". 

"Metaballein" beteken "verandering". Die metabletika dui derhalwe 

op die leer van verandering (Venter & Van Heerden 1989:160). 
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Die Historiese Opvoedkunde is die deeldissipline van die 

Opvoedkunde wat mo et be sin oor verandering in die 

opvoedingswerklikheid (Pienaar 1974:38). Daar moet na die aard 

van verandering gevra word. Daar moet onder meer bepaal word of 

die verandering met betrekking tot 'n geidentifiseerde 

navorsingsgebied in die opvoedingsverlede fundamenteel, radikaal 

of gradueel is. 

1. 6.2 Onderwysersvereniging 

'n Onderwysersvereniging is 'n werknemersvereniging van 

prof essionele opgeleide persone wat die beskerming van die 

belange van sy lede en die beskerming en uitbouing van opvoedende 

onderwys binne die betrokke gemeenskap weens die pedagogiese 

betrokkenheid van sy lede ten doel het (Bondesio, Beckman & 

Oosthuizen 1989:160). 

'n Onderwysersvereniging is 'n vereniging van onderwysers vir 

onderwysers. Dit wat die onderwyser raak, soos diensvoorwaardes, 

pensioen- en mediese skemas, vorm die basis van die terrein 

waarop die onderwysersvereniging beweeg 

Steyn sluit hierby aan wanneer 

(Badenhorst 1987:164). 

hy Se dat 11 In 

onderwysersvereniging 'n vrywillige lede-organisasie is wat aan 

bepaalde vereistes moet voldoen en dat sy aktiwiteite primer uit 

lede-aktiwiteite bestaan". 
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Die onderwysersvereniging se belangrikste funksie is om sy lede 

saam te snoer en om namens hulle, hul belange, en die van die 

onderwys in die algemeen op te tree (Marais 1970: 7) . Hatting 

(1977: 16) is verder van mening dat onderwysersverenigings 

verantwoordelike beslissings en uitsprake met betrekking tot 

onderwysbeleid moet maak. 

Om bogenoemde funksies moontlik te maak, mo et 'n 

onderwysersvereniging oor die nodige organisasiestruktuur beskik 

om sy taak te vervul (kyk afdeling 2.5). Sy uitvoerende bestuur 

mag alleen namens sy lede praat en handel in ooreenstemming met 

die mandaat wat die bestuur van sy lede ontvang (Steyn 1977:114). 

Die leser sal merk dat die begrip professionele 

onderwysvereniging as sinoniem vir die beg rip 

onderwysersvereniging gebruik word. Die rede waarom die begrip 

professionele onderwysersvereniging nie gebruik word nie is dat 

die byvoeglike naamwoord professionele alreeds in hierdie konteks 

die onderwyser voorstel. 

1.6.3 Onderwysersvakbond 

'n Onderwysersvakbond kan volgens Bendix (1992:64) omskryf word 

as "enige aantal onderwysers in die onderwysberoep wat verenig is 
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met die doel [van die vakbond], hetsy alleen of saam met ander 

doelstellings [bv. politiese doelstellings], om verhoudinge 

tussen hulle en hulle werkgewers in die onderwysberoep te reel". 

Volgens Van den Heever ( 1994: 34) staan 'n onderwysvakbond vir 

"dignity of work, the protection of workers' rights and the 

importance of a democratic voice in the workplace". Die 

onderwysvakbond het sy ontstaan te danke aan die bevordering en 

verdediging van die vakbondbelange van onderwysers. 

'n Onderwysersvakbond aanvaar dat die onderwyser 

verantwoordelikheid sowel as regte het (Van den Heever 1994:34). 

Die onderwyser het enersyds die verantwoordelikheid om die kind 

op te voed. Andersyds het die onderwyser die reg om deur 

kollektiewe bedinging vir beter werksomstandighede en voordele te 

agiteer (SADTU News 1994:2; kyk ook afdeling 2.8.1.1). 

Tans is SADOU die enigste onderwysvakbond in die RSA. SADOU is 

sedert September 1993 geaffilieer by die vakbondfederasie, COSATU 

(kyk ook afdeling 2.6.1.2). 

1.6.4 Pro£essione1e arbeid 

Enige persoon wat op grond van kwalifikasies wat hy of sy verwerf 

het, praktiseer en daarvoor vergoed word, kan as 'n professionele 
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arbeider wat professionele arbeid verrig beskryf word (Teachers: 

Professionals or Workers? 1987:4). 

Bondesio et al (1989:150) sluit hierby aan wanneer hy se dat 'n 

professionele arbeider oor gespesialiseerde kennis, vaardighede 

en opleiding moet beskik en akademiese en professionele studies 

moes onderneem het ten einde gespesialiseerde kennis te verwerf. 

Dokters, prokureurs, predikante en onderwysers staan onder meer 

as professionele arbeiders bekend. 

'n Professionele arbeider verskil van 'n gewone werker in die sin 

dat 'n gewone werker sonder enige kwalifikasie gehuur kan word en 

in diens opgelei kan word (Weekly Mail 1987: 4) . Onderwysers 

verskil egter van ander professionele arbeiders omdat hulle geen 

professionele ontonomie geniet nie. In hierdie verband berig die 

Weekly Mail (1987:4): 

" Unlike doctors and lawyers, who were not told how to go 
about practicing their professions, teachers are dictated to 
by principals, inspectors and heads of education departments 
on how to approach their subject content. " 

Vergo tine (1994:40) is van mening dat onderwysers as 

professionele arbeiders hul persoonlike regte en voorregte 

ondergeskik moet stel aan die behoeftes van die kind. Volgens horn 

is onderwysers wat hul persoonlike behoeftes bo die van die kind 

plaas, nie besig met die essensie van hul roeping nie. 
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1.6.5 Ko11ektiewe bedinging 

Kollektiewe bedinging met werkgewers is die primere funksie van 

'n vakbond (kyk ook afdeling 2.8.1.1). Volgens Bendix (1992:65) 

is kollektiewe bedinging die metode waardeur vakbonde poog om sy 

le de se ekonomiese posisie te verbeter en hulle 

werksomstandighede te reguleer (kyk afdeling 2.7.1) .Kollektiewe 

bedinging is gebaseer op die konsep van wigte en teenwigte (Van 

den Heever 1994:34). Dit impliseer dat werknemers fundamentele 

regte het wat deur werkgewers erken moet word, maar dat hulle ook 

sekere verpligtinge teenoor hulle werkgewers het (Discussion and 

Research Papers ... 1991:10). 

Kollektiewe bedinging behels prosedures waardeur griewe in goeder 

trou opgelos kan word (SADTU News 1991:4). Kollektiewe bedinging 

is 'n kooperatiewe proses (Bendix 1992:91). Die proses mag 

aanvanklik teweeggebring word deur 'n konflik tussen werknemer en 

werkgewer, maar as kollektiewe bedinging demokraties en 

konstruktief aangewend word, bevorder dit inderdaad arbeidsvrede 

deurdat dit 'n weg bied waardeur werknemers en werkgewers kan 

praat oor hulle verskille en probleme (Van den Heever 1994:34). 

Die Education Labour Relations Act van 1993 (no.146) verskaf aan 

onderwysers die reg om kollektief by wyse van 'n onderwysvakbond 

te beding (Pierce 1993:11). 
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HOOFSTUK 2 

'N OORSIGTELIKE ONDERSOEK NA DIE ONTSTAAN, ONTWIKKELING EN 

DIE GRONDSLAE VAN PROFESSIONELE VERENIGINGS EN VAKBONDE 

2.1 INLEIDING 

Die werkgewer-werknemerverhouding het sy ontstaan te danke aan die 

verskynsel waar een individu sy arbeid vir 'n ander individu teen 

vergoeding aanbied. Hierdie verhouding verwys dus na die unieke 

menslike relasie tussen die wat werk en die waarvoor gewerk word 

(Bendix 1992:3). 

Die verhouding tussen 'n werkgewer en werknemer is uniek - di t 

spruit voort uit die drang van die mens om te werk teen vergoeding. 

'n Werknemer begeef horn of haar in 'n verhouding met sy werkgewer 

hoofsaaklik vanwee die behoefte om sy persoonlike behoeftes te 

vervul. Daar is aanvanklik geen gevoel van samewerking en samesyn 

met sy werkgewer nie. Indien die werknemer verder van mening is dat 

hy nie voordeel trek uit die winste van die onderneming nie, kan die 

verhouding tussen die werknemer en werkgewer erg vertroebel (Bendix 

1992:3). 

Insgelyks het die werkgewer gewoonlik nie persoonlike belang by die 

werknemer nie. Hy is nie geinteresseerd in die individualiteit van 
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die werknemer of in sy unieke eienskappe as mens nie, maar sien die 

werknemer slegs as nog 'n faktor van produksie (Nel & Van Rooyen 

1989:67). 

Die uniekheid van die werkgewer-werknemerverhouding word ook 

gekarakteriseer deur die dikwels negatiewe houding van die partye 

jeens mekaar en die kollektiewe en die gedepersonaliseerde aard van 

die relasie waarna verwys is (Bendix 1992:4). 

Die negatiwisme in die werkgewer-werknemerverhouding kan moontlik 

teruggevoer word na die tradisionele houding jeens werk: werk is 

onder meer deur die Israeliete en antieke Grieke gesien as 'n straf 

vir die mens se sonde. Alhoewel hierdie sienswyse hoofsaaklik 

toegeskryf kan word aan die era voor die Industriele Rewolusie, 7 het 

dit steeds 'n invloed op die moderne mens se houding jeens sy werk 

en sy werkgewer. Steeds bestaan daar 'n duidelike skeidslyn tussen 

werkgewer en werknemer (Bendix 1992:5). 

Beide partye, werkgewer en werknemer, word in hierdie hoofstuk in 

groepsverband beskou. Die kollektiewe aard van die werkgewer-

werknemerverhouding word natuurlik versterk deur die duidelike 

oerskeidslyn wat daar in gemeenskappe bestaan tussen diegene wat werk 

en diegene wat werk verskaf. 

7 Die Industriele Rewolusie het tussen 1750 en 1850 in Brittanje 'n aanvang geneem. Brittanje is in die periode van 
'n landbouland na 'n nywerheidsland omskep. Die tydperk is gekenmerk deur 'n geleidelike oorgang tot nuwe 
produksiemetodes, 'n groat vraag na fabrieksware en goedkoop arbeid vir die nywerhede, wat op hul beurt weer tot 
nuwe aanpassings in die ekonomiese, maatskaplike en politieke lewe in Brittanje gelei het. 
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2.2 DIE ONTSTAAN, ONTWIKKELING EN AARD VAN PROFESSIONELE 

VERENIGINGS 

In die volgende afdelings (2.2.1 & 2.2.2) word die ontstaan, 

ontwikkeling en aard van professionele verenigings in die Verenigde 

Koninkryk en Suid-Afrika nagevors aangesien dit die funksionering 

en die karakteristieke eienskappe van professionele verenigings, ook 

professionele onderwysverenigings, ten grondslag le. 

2.2.1 Die ontstaan, ontwikkeling en aard van professionele 

verenigings 

Aangesien dit die navorser se doel is om professionele verenigings 

vanaf hulle oorsprong na te vors en die unieke eienskappe van 

professionele verenigings bloot te le en te deurgrond, spits die 

navorser horn toe op mediese en prokureursverenigings in die 

Verenigde Koninkryk aangesien die vroegste tekens van prof essionele 

verenigings by hierdie professies aangetref word (Tett & Chadwick 

1970:10). 
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2.2.1.1 Die historiese ontwikke1ing van prokureursverenigings in die 

Verenigde Koninryk 

Die vroee prokureurs in die Verenigde Koninkryk was nie

prof es s ionele agente wat hul werkgewers verteenwoordig het in 

regsprosedures (Randell & Bax 1980:2). Alreeds in 1235 is eisers in 

die Verenigde Koninkryk toegelaat, op grond van die Statuut van 

Merton, om in plaaslike howe verteenwoordig te word deur prokureurs 

(Randell & Bax 1980:2). 

Die professionele karakter van die prokureurspraktyk het in die 

vroee vyftiende eeu 'n aanvang in die Verenigde Koninkryk geneem. 'n 

Statuut van 1402, wat verwys na 'n hele aantal prokureurs in die 

Verenigde Koninkryk as "ignorant and not learned in law" (Randell & 

Bax 1980:2)' het vereis dat al le kandidate wat tot die 

prokureursberoep toegelaat wou word, deur regters geeksamineer moes 

word - 'n vereiste wat tot twee-honderd jaar later, in 1605, steeds 

sou geld (Van Blommestein 1965:11). 

The Society of Solicitors in the Supreme Courts of Scotland is 

gekonstitueer deur 'n wet wat die Parlement van Skotland in 1532 

gepromulgeer het en wat voorsiening gemaak het "for the 

establishment of a College of cunning and wise men for the 
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administration of justice in Scotland" (Tett & Chadwick 1970:429). 

Die prof essionele karakter van die prokureurspraktyk wat hiermee in 

Skotland ge1nisieer is, is verder in 1754 en 1772 verstewig toe howe 

reels neergele het wat die registrasie en eksaminering van 

prokureurs by voorgenoemde vereniging vereis het. 

The Law Society of Scotland is in 194 9 gestig op grond van die 

Solicitors Act of Scotland van 1949 ten einde die verhouding tussen 

die publiek en die regsprof essie te verbeter deur onder meer die 

daarstelling van 'n etiese kode (Tett & Chadwick 1970:428; kyk ook 

afdeling 2.2.2.1.1). Die prokureursvereniging verteenwoordig elke 

prokureur in Skotland en praktiserende prokureurs word verplig om 

hierby te registreer. 

In 1825 word die Law Society of England gestig waarby prokureurs en 

advokate op 'n vrywillige basis kon aanslui t (Tett & Chadwick 

1970:427). Die Law Society of England word steeds wetlik erken deur 

die Solicitors Act van 1957 en 1974 wat die beheer oor die 

regsprofessie in die hande van die prokureursverenigings laat. Die 

Law Society of England kontroleer die toelating van prokureurs tot 

die regspraktyk. Doelwi tte van die Law Society of England slui t 

onder andere in die bevordering van die beeld van die regsprofessie 

deur die handhawing van 'n etiese kode (kyk ook afdeling 2.2.2.1.1) 

en hoe standaarde by die verwerwing van regskennis deur aspirant-
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prokureurs. Laasgenoemde sluit in die neerlegging van minimum 

standaarde ten opsigte van opleiding, eksaminering en sertifisering 

van prokureurs (Tett & Chadwick 1970:427; kyk ook afdeling 

2.2.2.1.4). 

Die eerste prokureursvereniging in Ierland, die Incorporated Law 

Society of Northern Ireland is gestig in 1922 en bekragtig deur 'n 

Koninklike Manifes wat in dieselfde jaar uitgereik is (Tett & 

Chadwick 1970:429). Die doelwitte van die vereniging is die 

koordinerig van vakleerlingskappe van prokureursklerke en die 

dissiplinering van prokureurs (kyk ook afdelings 2.2.2.1.4 & 2.3.2). 

Ook bemoei die Incorporated Law Society of Northern Ireland horn met 

vraagstukke, veranderinge en verbeteringe ten opsigte van die 

administrasie van die regsprofessie in Ierland. By wyse van die 

publisering van 'n joernaal, die Gazette, word lede van die 

Incorporated Law Society of Northern Ireland en die staat 

halfjaarliks oor regsaangeleenthede ingelig (kyk ook afdeling 

2.3.4). Die vereniging word geadministreer deur 'n voltydse 

personeel en 'n uitvoerende bestuur wat bestaan uit 28 lede wat 

jaarliks verkies word (kyk ook afdeling 2.5). 

Bogenoemde inligting oor prokureursverenigings dui alreeds op 'n 

aantal kenmerke van professionele verenigings naamlik die handhawing 

van 'n etiese kode (kyk afdeling 2.2.2.1.1), die neerlegging van 



31 

minimum standaarde ten opsigte van eksaminering en sertif isering van 

lede ( kyk afdeling 2. 2. 2. 1. 4) , die dissiplinering van lede ( kyk 

afdeling 2.3.2) en die publisering van joernale ten einde lede oor 

sake rakende die professie ingelig te hou (kyk afdeling 2.3.4). 

2.2.1.2 Die historiese ontwikke1ing van m.ediese verenigings in die 

Verenigde Koninkryk. 

Die ontstaan van mediese professionele verenigings in die Verenigde 

Koninkryk kan teruggevoer word na 1505 met die stigting van die 

Royal College of Surgeons of Edinburgh in Skotland. Oor die ontstaan 

van hierdie mediese vereniging se Tett & Chadwick (1970:27): 

The Royal College of Surgeons of Edinburgh is a body incorporated 
by Royal Charter [of King James IV of Scotland] and is concerned 
with education and training for surgical practice and for the 
maintenance of high standards of professional competence and 
conduct. 

In 1518 is die Royal College of Physicians of London gestig. 

Hierdie mediese vereniging is daarna amptelik erken in 'n manifes 

wat in 1519 uitgevaardig is deur Henry VIII (Tett & Chadwick 

1970: 26). Die doelwi tte van die Royal College of Physicians of 

London het onder meer die handhawing van standaarde in die mediese 

professie en die verdere opleiding van geneeshere ingesluit (kyk 

afdeling 2. 2. 2. 1. 4) . Voorgenoemde twee mediese verenigings word 
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beskou as die eerste professionele mediese verenigings in die 

Verenigde Koninkryk en het die belange van mediese praktisyne vir 

die volgende drie eeue hanteer (Tett & Chadwick 1970:30). 

In 1773 is die Medical Society of London deur dr John Coachley 

Lettsom gestig terwyl die Royal Society of Medicine in 1805 die lig 

gesien het. Laasgenoemde mediese vereniging, oorspronklik bekend as 

die Medical and Chirurgical Society of London, het wetlike erkenning 

in die Royal Charter van 1834, geniet. Die Royal Society of Medicine 

is, vol gens Currie ( 1970: 2 6) , gestig "for [the] cultivation and 

promotion of physic and surgery and of the branches of science 

connected with them". 

'n Hele aantal mediese verenigings is na 1800 in Brittanje gestig 

waaronder die volgende die belangrikste is: die Royal College of 

Surgeons in 1800, die British Medical Association in 1832, die 

Association of Physicians in 1907, die Association of Surgeons of 

Great Britian in 1920, The Royal College of General Practitioners of 

Great Britian in 1952 (Tett & Chadwick 1970:33-35). Die doelwitte 

van hierdie verenigings sluit in die bevordering van die mediese 

beroep oor die algemeen, die daarstelling van 'n etiese kode vir 

mediese praktisyns en die deurgee van inligting aangaande die 

mediese beroep aan hul lede en die staat by wyse van joernale en 

publikasies (kyk ook afdelings 2.2.2.1.1 & 2.3.4). 
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In 1907 is die Association of Physicians of Great Britain and 

Ireland gestig (Tett & Chadwick 1970:37). Doelwitte van die mediese 

vereniging sluit onder meer in die "advancement of internal 

medicine and the promotion of friendship among physicians" (Tett & 

Chadwick 1970:37). Die Association of Surgeons of Great Britain and 

Ireland het in 1920 die lig gesien. Die hoofdoelwit van die 

vereniging is die bevordering van die mediese wetenskap en snykunde 

(Tett & Chadwick 1970:38). 

Ook die vroee geskiedenis van mediese verenigings in die Verenigde 

Koninkryk vestig alreeds die aandag op sekere karakteristieke 

kenmerke van professionele verenigings naamlik die handhawing van 'n 

etiese kode (kyk afdeling 2.2.2.1.1), die beskerming van die 

professie se integriteit (kyk afdeling 2.3.1), die publisering van 

beroepsgerigte inligting by wyse van joernale (kyk afdeling 2.3.4) 

en die medebepaling van die kwaliteit van toetreders tot die 

professie (kyk afdeling 2.2.2.1.4). 

2.2.1.3 Die historiese ontwikke1ing van professione1e verenigings in 

Suid-Afrika 

Professionele verenigings in Suid-Afrika wat verband hou met 

gevestigde professies soos die mediese en regsberoepe, het sedert 
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1800 op die toneel verskyn. Vervolgens word 'n kursoriese oorsig van 

die historiese ontwikkeling van die prokureurs- en mediese 

verenigings in Suid-Afrika gegee omdat die verenigings die 

doelwitte, beginsels en organisasiestruktuur van professionele 

verenigings in die algemeen en derhalwe ook die doelwitte, beginsels 

en organisasiestruktuur van prof essionele onderwysverenigings 

blootle. Klem word gele op die eenheidspogings wat sedert die 

ontstaan van die eerste prokureursorde in 1892 in Suid-Afrika 

aangewend is om die prokureursberoep in Suid-Afrika te verenig 

aangesien s6 'n eenheidstrewe Bruin onderwysersverenigings soos die 

TLSA en KPO sedert hul ontstaan gekenmerk het (kyk ook hoofstukke 3 

& 4) • 

2.2.1.3.1 Die historiese ontwikkeling van prokureursverenigings in 

Suid-Arrika 

In Suid-Afrika, tydens die bewind van die Nederlandse Oos-Indiese 

Kompanjie8 (NOIK) het regslui bestaan uit advokate, prokureurs en 

notarisse wat deur die Raad van Justitie tot die regsberoep 

toegelaat is (Randell & Bax 1980:3). Prokureurs is tot 1803 sander 

enige professionele kwalifikasies deur hierdie raad tot die 

regspraktyk toegelaat. Met die aanvang van die Britse bewind aan die 

8 Die bewind van die NOIK aan die Kaap het gestrek vanaf 1652 tot 1795 (Randell & Bax 1980:4). 
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Kaap in 1806, moes prokureurs, in terme van die Charter of Justice 

van 1832 egter of in Brittanje kwalifiseer of indiensopleiding 

ontvang van advokate of prokureurs wat in Brittanje gekwalifiseer 

het en reeds aan die Kaap gevestig was (Randell & Bax 1980:3). 

In 1877 is daar van prokureurskandidate verwag om vyf jaar 

indiensopleiding by 'n praktiserende prokureur te ondergaan en 'n 

praktiese eksamen te slaag (Van Blommestein 1965:25). Vanaf 1883 tot 

18 92 moes aspirant-prokureurs 'n uni versi tei tseksamen afle en 'n 

indiensopleidingstermyn van drie jaar voltooi (Randell & Bax 

1990:3). 

Die prokureurspraktyk 

geprof essionaliseer met 

in 

die 

Suid-Afrika 

totstandkoming 

is 

van 

prokureursorde, die Order of Attorneys, in 1892. 

toenemend 

'n Kaapse 

Met die 

totstandkoming van die prokureursorde in 1892 is die beheer oor die 

prokureursberoep in die hande van die regsprof essie gelaat omdat 

prokureurs nou deur hooggeregshowe tot die prokureurspraktyk 

toegelaat is, en nie meer deur die staat nie (Randell & Bax 1980:6). 

Deur 'n wysiging in die grondwet van die prokureursorde is die Order 

of Attorneys se benaming in 1902 verander na die Incorporated Law 

Society. Die doelwitte van die Incorporated Law Society was die 

beskerming van die integriteit van die regsprofessie deur middel van 

die vasstelling van toelatingsstandaarde tot die regsprofessie (kyk 

afdeling 2. 2. 2. 1. 4) , die handhawing van dissipline ( kyk afdeling 
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2.3.2), die daarstelling van toesighoudende pligte binne die 

regsberoep (kyk afdeling 2.3.2) en die lewering van bevredigende 

diens aan die publiek ( kyk afdeling 2. 3. 3) . Slegs prokureurs en 

advokate is toegelaat om by die Incorporated Law Society te 

registreer (Randell & Bax 1980:4). Volgens Randell & Bax (1980:4) 

is alle prokureurs in Suid-Afrika tans verplig om lede van 'n 

prokureursorde te wees. 

Die Orange Free State Law Society is in 1885 gestig ingevolge 

Ordinance 4 van die provinsie waarna die Law Society of the 

Transvaal in 1892 die lig gesien het. Die Natal Law Society het in 

1907 op grond van Act 10 van Natal tot stand gekom (Randell & Bax 

1980:22). Die doelstellings van die drie provinsiale 

prokureursverenigings was onder meer die handhawing en bevordering 

van die waardigheid, status en belange van prokureurs, die deurgee 

van inligting aangaande die regsberoep aan hul lede, die 

medebepaling van nasionale beleid ten opsigte van die 

prokureurspraktyk en die aanmoediging van aspirant-prokureurs tydens 

hul studie (Randell & Bax 1980:22). 

Die beginsel van een prokureursvereniging, ten einde die bepaling 

van die kwaliteit van toetreders tot die regsberoep deur middel van 

die neerlegging van minimum standaarde ten opsigte van opleiding, 

eksaminering en sertifisering, eenvormig regdeur Suid-Afrika te maak 
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(kyk ook afdeling 2.2.2.1.4), het sy beslag gekry toe die Orange 

River Colony Law Society (sedert Maart 1914 as die Cape Law Society 

bekend) in Augustus 1907 'n gesamentlike kongres van die vier 

provinsiale prokureursverenigings voorgestel het ten einde 

gemeenskaplike probleme ten opsigte van die regspraktyk in Suid

Afrika te bespreek. Sedert die eerste gesamentlike kongres het die 

vier provinsiale prokureursverenigings gereeld vergader, maar geen 

pogings is tot en met 1910 aangewend om een permanente organisasie 

te vorm nie (Randell & Bax 1980:6). 

Met die stigting van die Unie van Suid-Afrika in 1910 is beter 

samewerking tussen die vier provinsiale prokureursverenigings 

bewerkstellig (Randell & Bax 1980:6). Eenheidsinisiatiewe soos die 

in die regsprofessie, loop soos 'n goue draad deur die aktiwiteite 

van Bruin onderwysersverenigings soos die TLSA en KPO (kyk 

hoofstukke 3 & 4). 

Teen 1911 is in beginsel besluit dat die vier prokureursverenigings 

sou saamsmel t om die United Law Society of South Africa te vorm. 

Verteenwoordigers van die vier provinsiale prokureursverenigings het 

'n wetsontwerp voorberei ingevolge waarvan die stigting van die 

prokureursfederasie in die vooruitsig gestel is. Gedurende 'n 

gesamentlike kongres van die vier provinsiale verenigings op 30 

Oktober 1911 in Kaapstad is finale wysigings aan die beoogde 
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wetsontwerp aangebring (Randell & Bax 1980:7). Hierdie eerste poging 

om eenheid in regsgeledere te bewerkstellig het egter misluk as 

gevolg van die Natal Law Society se aandrang op die toelating van 

aktebesorgers tot hierdie federasie (Van Blommestein 1965:31). 

Die volgende stap tot eenheid kom in 1921 toe die Cape Law Society 

voorstel dat wetgewing aangaande die toelating van prokureurs tot 

die prokureurspraktyk regdeur die Unie van Suid-Afrika moes geld. As 

gevolg van administratiewe probleme en die Natal Law Society se 

aandrang op die insluiting van aktebesorgers by die 

prokureursverenigings, was die Transvaal Law Society van mening dat 

die vier provinsiale verenigings eers moes verenig, voordat na 

wetgewing aangaande die toelatingsvereistes tot die prokureursberoep 

gekyk kon word (Randell & Bax 1980:7). 

Die idee van 'n enkele prokureursvereniging is weer in Februarie 

1929 opgehaal (Randell & Bax 1980: 8) . Teen hierdie tyd het die 

Transvaal Law Society egter alle hoop op vereniging laat vaar vanwee 

die ander drie provinsiale prokureursverenigings (Kaap, Vrystaat en 

Natal) se aanvaarding van konsepwetgewing ingevolge waarvan instan

sies soos trustmaatskappye toegelaat kon word om sekere funksies van 

prokureurs te verrig. 

'n Voorstel deur die Cape Law Society in Januarie 1934 dat jaarlikse 
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konferensies gesamentlik gereel moes word deur die besture van die 

vier provinsiale prokureursverenigings en bygewoon moes word deur 

verteenwoordigers van al vier provinsiale prokureursverenigings, is 

onder meer aanvaar. Die eerste gesamentlike konferensie vir die vier 

provinsiale prokureursverenigings is gehou op 13 en 14 Augustus 1934 

(Van Blommestein 1965:45). 

'n Wetsontwerp ten einde eenheid in die prokureursberoep te bereik 

is in Februarie 1936 ter tafel gele. 'n Direkte uitvloeisel van 

hierdie wetsontwerp was die stigting van die Federated Law Society 

of South Africa in Februarie 1936 (Randell & Bax 1980:10). Die 

grondwet vir hierdie enkele prokureursorganisasie is opgestel deur 

mnr J Stuart Franklin, sekretaris van die Orange Free State Law 

Society 'n grondwet wat deur al vier provinsiale 

prokureursverenigings aanvaar is. 

Die outonomie van elke prokureursvereniging kon behoue bly omdat 'n 

klousule in die grondwet van die Federated Law Society of South 

Africa bepaal het dat geen besluit van die uitvoerende bestuur van 

die nuwe vereniging aanvaar sou word sonder die instemming van die 

uitvoerende besture van elke provinsiale prokureursvereniging nie 

(Cowen 1959:25). 

Die verenigde prokureursvereniging, die Federated Law Society of 
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South Africa, het na sy stigting suksesvol funksioneer tot en met 

Januarie 1967. Noue kontak is deur die Federal Law Society of South 

Africa met die minister en regeringsdepartemente wat die professie 

raak, gemaak (Randell & Bax 1980:10). 

Die fei t dat geen beslui te van die ui tvoerende bestuur van die 

Federated Law Society of South Africa bindend was sonder die 

goedkeuring van die provinsiale prokureursverenigings nie, het in 

baie gevalle gelei tot vertragings in besluitnemingsprosesse. 

Hierdie toedrag van sake het gelei tot die stigting van 'n nasionale 

komitee onder leiding van mnr Allen Snijman van die Transvaal om die 

grondwet van die Federated Law Society of South Africa te ondersoek 

(Randell & Bax 1980:11). 

Die nasionale komitee se verslag is in 1967 by 'n algemene 

vergadering aanvaar waartydens belangrike wysigings aan die grondwet 

van die Federated Law Society of South Africa aangebring is. 'n 

Uitvoerende bestuur, bestaande uit die vier provinsiale presidente 

van die prokureursverenigings, is in die lewe geroep (Van 

Blommestein 1965:54). Die besluite van die uitvoerende bestuur sou 

voorts bindend wees op die vier provinsiale prokureursverenigings -

'n belangrike wysiging aan die grondwet. Die benaming van die nuwe 

konfederasie van prokureursverenigings, voorheen bekend as die 

Federated Law Society of South Africa, is verander na die 
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Association of Law Societies of South Africa met die 

prokureursverenigings van Namibie en Zimbabwe as medelede (Van 

Blommestein 1965: 55). Die Association of Law Societies of South 

Africa, wat tans nog werksaam is, stel horn ten doel om die status, 

waardigheid van die regsprofessie in Suid-Afrika te handhaaf en die 

standaard van die prof essionele bevoegdheid van sy lede te verhoog 

(Randell & Bax 1980:12; kyk ook afdelings 2.3.1 & 2.2.2.1.4). 

Bogenoemde kursoriese geskiedenis van prokureursverenigings in Suid

Afrika toon dat prokureursverenigings sedert hul ontstaan die 

volgende beginsels en doelwitte onderskryf het: die handhawing van 

'n etiese kode vir prokureurs ( kyk ook afdeling 2. 2. 2. 1. 1) , die 

medebepaling van die kwaliteit van toetreders tot die regsberoep 

(kyk ook afdeling 2.2.2.1.4) en die beskerming van die integriteit 

van die regsprofessie (kyk ook afdeling 2.3.1). 

Die eenheidstrewe van prokureursverenigings in Suid-Af rika het ten 

doel gehad om 'n verenigde front tydens onderhandelinge met die 

staat oor wetgewing en werksomstandighede wat 'n negatiewe impak op 

die regsberoep kon maak, te vorm. Die eenheidstrewe van 

prokureursverenigings toon 'n merkwaardige ooreenkoms met die 

eenheidstrewe van Bruin onderwysersverenigings in Suid-Afrika, soos 

die TLSA en die KPO, wat sedert hul ontstaan ten doel gehad het om 

om een Bruin onderwysorganisasie, wat as enigste mondstuk van die 



42 

Bruin onderwysprofessie kon dien, te vorm (kyk hoofstukke 3 & 4). 

2.2.1.3.2 Die ontwikke1ing van mediese verenigings in Suid- Afrika 

Net soos by prokureursverenigings, is mediese verenigings in Suid-

Afrika sedert hul stigting deur 'n sterk eenheidstrewe gedryf. 

Vervolgens word 'n kursoriese oorsig ten opsigte van die ontstaan en 

ontwikkeling van mediese verenigings verskaf teen die agtergrond van 

hul eenheidstrewe. 

Die eerste South African Medical Association (SAMA) (in teenstelling 

met die tweede, meer omvattende South African Medical Association 

wat in 1896 die lig gesien het) is in 1883 te Kaapstad gestig onder 

voorsitterskap van dr CL Herman. Die doelwitte van die mediese 

vereniging was onder meer die bevordering van mediese opleiding, 

mediese administrasie en openbare gesondheid (Burrows 1957:350). 

In Februarie 1885 is 'n tak van die SAMA te Grahamstad gestig. Die 

tak het in Maart 1886 van die SAMA weggebreek ten einde die Eastern 

Medical Association of South Africa 9 (EMASA) in die lewe te roep 

(Burrows 1957: 351). Oor die wegbreekaksie van EMASA is Burrows 

(1957:351) die volgende mening toegedaan: 

9 EMASA is gestig onder leiding van drs WG Atherstone, E Atherstone, JB Greathead en R Hullah (Burrows 
1957:351). 
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The Eastern Medical Association of South Africa decided to secede 
[from SAMA] on the grounds that they [EMASA] received 
insufficient benefit from the connection [to SAMA] to warrant 
their subscription fees. 

'n Artikel deur dr Darley-Hartley in die South African Medical 

Journal 10 het die af stigting van EMASA ui t SAMA as "a pity, for Union 

is strength" bestempel. Die SAMA het voortaan as die Cape Town 

Medical Association bekend gestaan omdat sy ledetal tot Kaapstad 

beperk was (Burrows 1957:351). 

Die Pretoria Medical Society is in die middel 1880's onder leiding 

van drs Kay, Mes sum, Crow, Rothman en Davidson gestig (Burrows 

1957:361). Die vereniging het elke lid se jaarlikse verlof gereel en 

'n etiese kode vir mediese praktisyns voorgeskryf (kyk ook afdeling 

2.2.2.1.1). In 1889 het die vereniging ontbind en is die Transvaal 

Medical Society gestig as tak van die British Medical Association. 

Die doelwi t van die vereniging was "the promotion of the legal 

ethical professional welfare of the medical profession in the 

Transvaal. 

Die Kimberley Medical Association is in die middel 1886 gestig. Kort 

hierna, in September 1886, is die Frontier Medical Association, met 

10 Die South African Medical Journal is in 1884 deur dr Darley-Hartley in sy private hoedanigheid gepubliseer 
(Burrows 1957:351). 
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sy hoofsetel in Oos-Londen, deur drs Berry, Egan (voorsitter), 

Darley-Hartley, Hillier en Harrison gestig. In 'n artikel in die 

South African Medical Journal van September 1886 word die vereniging 

soos volg verwelkom: 

We do most urgently hope that similar societies will be formed in 
other districts. When four or five such are in existence, there 
will be a chance of them combining to form a Central Association 
with headquarters in Cape Town. We have before expressed the 
opinion that the only way of successfully building up a South 
African Medical Association is a synthetical one. 

In 1887 het die Kimberley Medical Association ontbind ten einde die 

Griekwaland-Wes-tak van die British Medical Association te vorm 

(Burrows 1957: 352). In dieselfde jaar het die Cape of Good Hope 

British Medical Association te Kaapstad die lig gesien. Die 

vereniging is gestig alhoewel die Cape Town Medical Association 

alreeds in Kaapstad bestaan het. Laasgenoemde mediese vereniging het 

egter kort na die stigting van die Cape of Good Hope British Medical 

Association van die toneel verdwyn (Burrows 1957:352). 

In November 1892 het EMASA die voorbeeld van die Kimberley Medical 

Association en die Cape of Good Hope British Medical Association 

gevolg deur die derde tak van die British Medical Association in 

Suid-Afrika te word. Die vierde tak van die British Medical 

Association, die Pietermari tzburg Medical Society, is in 1894 te 
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Pietermaritzburg onder voorsitterskap van dr Charles Gordon gestig 

(Burrows 1957:353). Die voorgenomde mediese verenigings was 

affiliate van die British Medical Association as moederliggam. 

Die eerste praktiese poging ter vereniging van die mediese professie 

ten einde 'n Suid-Afrikaanse eenheidsliggaam te vorm is deur die 

Griekwaland-Wes-tak van die British Medical Association aangewend 

omdat die tak uitnodigings aan die ander drie mediese verenigings 

(Cape of Good Hope British Medical Association, EMASA en 

Pietermari tzburg Medical Society) gerig het om 'n gesamentlike 

kongres te Kimberley by te woon. Die kongres het in Mei 1893 in die 

munisipale geboue van Kimberley, onder voorsitterskap van dr 

Hillier, plaasgevind (Burrows 1957:358). Verteenwoordigers van die 

Cape of Good Hope British Medical Association was teen die stigting 

van 'n eenheidsorganisasie in Suid-Afrika (en sodoende teen die 

afstigting van die British Medical Association) omdat s6 'n 

organisasie, volgens hulle, sou inmeng in die werksaamhede van die 

British Medical Association. 

Na twee mislukte pogings ter vereniging van die mediese professie in 

Suid-Afrika in 1893 en 1895, het die Cape of Good Hope British 

Medical Association sy siening oor eenheid, onder invloed van sy 

voorsitter, dr Beck, verander omdat dit nou duidelik geblyk het dat 

mediese verenigings hul lidmaatskap aan die British Medical 
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Association kon behou en nog steeds aan 'n Suid-Afrikaanse 

eenheidsliggaam kon behoort. Die weg was nou gebaan vir die stigting 

van 'n eenheidsliggaam in die mediese professie in Suid-Afrika. 

Die tweede South African Medical Association (SAMA) is op 29 

Desember 1896 te Grahamstad onder voorsitterskap van dr WG 

Atherstone gestig (Burrows 1957:358). Die volgende verenigings het 

aan die tweede SAMA geaffilieer: 

British Medical Association: 

* 

* 

* 

* 

* 

Cape of Good Hope Tak 

Eastern Medical Society of South Africa 

Griekwaland-Wes-tak 

Pietermaritzburg Medical Society 

Frontier Medical Society 

Die Transvaal Medical Society het in 1898 by die tweede SAMA 

aangesluit. Die vereniging was tot en met 1898 'n direkte affiliaat 

van die British Medical Association. 

Die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 het groot spanning op 

die organisasiestruktuur van die tweede SAMA geplaas omdat kommuni

kasie tussen die lidverenigings bemoeilik is aangesien die 

publisering van die South African Medical Journal gestaak is 
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(Burrows 1957:364). Die British Medical Association het weer eens 

veld onder mediese praktisyns in Suid-Afrika gewen. Die Orange River 

Colony Medical Society in die Oranje-Vrystaat is in 1902 as tak van 

die British Medical Society gestig en in 1920 is die South African 

Council van die British Medical Association gestig waaraan mediese 

praktisyns individueel kon aansluit. In 1925 het die South African 

Council en die tweede SAMA verenig om die Medical Association of 

South Africa van die British Medical Association te vorm. In 1927 

het die Suid-Afrikaanse mediese professie van die British Medical 

Association weggebreek ten einde die Medical Association of South 

Africa (MASA) te vorm. 

MASA is tans die enigste professionele vereniging vir dokters in 

Suid-Afrika (Bernstein 1987:319). Sedert sy stigting in 1927 is MASA 

'n "onafhanklike, vrywillige en demokratiese organisasie vir alle 

dokters in Suid-Afrika" (Doelwitte van MVSA 1995:1). 

Die doelwitte van MASA sluit onder meer in die handhawing van 

toesighoudende en dissiplinere pligte in die mediese beroep, die 

lewering van bevredigende diens aan die publiek en die bevordering 

van die integriteit, standaarde en rol van die mediese beroep in 'n 

veranderende samelewing (Doelwitte van MVSA 995:1; kyk ook afdelings 

2.2.2.1.2 & 2.2.2.1.4). 
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Uit voorafgaande historiese terugskou (kyk ook afdeling 2.2.1) kan 

sekere grondbeginsels van professionele verenigings (prokureurs- en 

mediese verenigings) soos die handhawing van 'n etiese kode, die 

diensmotief en die neerlegging van minimum standaarde, asook 

doelwitte soos die beskerming van die professie se integriteit en 

dienslewering geidentifiseer word. 

2.2.2 Aard van professionele verenigings 

Vervolgens gaan die universele grondbeginsels, doelwitte, metodes en 

organisasiestruktuur van professionele verenigings wat ongeag 

etnisiteit en professie onderskei kan word, bespreek word: 

2.2.2.1 Beginse1s van pro£essione1e verenigings 

Verskeie skrywers identifiseer 'n reeks beginsels wat die grondslag 

le ten opsigte van die funksionering van professionele verenigings. 

Vervolgens word vier beginsels van professionele verenigings, 

naamlik die ontwikkeling en handhawing van 'n etiese kode, die 

diensmotief, die professionele vereniging as arena vir professionele 

gelding en die medebepaling van toetreders tot die prof essie deur 

middel van die neerlegging van minimum standaarde ten opsigte van 

opleiding, eksaminering en sertifiserig onder die loep geneem. 



49 

2.2.2.1.1 Die ontwikke1ing en hand.hawing van 'n etiese kode 

Ten opsigte van hierdie aspek van 'n professie moet die 

professionele vereniging, volgens Heese (1980:32), aan die volgende 

vereistes voldoen: 

(a) Die vereniging moet positief ingestel wees teenoor die etiese 

kode. 

(b) Die vereniging moet meehelp om die kode as werkende instrument 

te laat slaag. 

(c) Dit is die vereniging se verantwoordelikheid om toe te sien dat 

die kode so verwoord word dat dit enersyds die professie, maar 

andersyds ook die publiek beskerm. Die kode moet as waarborg 

van professionele optrede dien. 

Hierdie laaste vereiste blyk duidelik uit die gedragskode van die 

Federale Onderwysersraad11 (FOR) vir Blankes wat begin met die 

volgende aanhef: 

Die onderwysers -
wie se name in die register van die FOR vir Blankes ingeskryf 
is, is bewus van die hoe roeping van hul professie om die 

11 n die Republiek van Suid-Afrika bestaan die FOR kragtens Wet 116 van 1976. 
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toekomstige burgers van hul land op te voed; glo dat die ideale 
en strewe, die opleiding en optrede van die lede van die 
onderwysprofessie die gehalte van die opvoeding in hierdie land 
bepaal; en belowe derhalwe plegtig om as onderwysers die wette 
van die land te eerbiedig en te gehoorsaam en op te tree in 
ooreenstemming met die verhewe ideale van hul professie soos in 
hierdie kode vervat (Van Wyk 1987:141). 

Volgens Bondesio et al (1989: 158) moet die beginsels wat in die 

gedragskode vervat is, as duidelike riglyne insake professionele 

gedrag in die onderwysberoep dien. Van Wyk (1987:58) sluit hierby 

aan wanneer hy se dat 'n gedragskode vir onderwysers aan die 

gemeenskap die waarborg moet verskaf dat professionele dienste van 

hoe gehalte gelewer sal word. 

Alhoewel Bruin onderwysers nie deur die bepalings van Wet no. 116 

van 1976, ingevolge waarvan 'n gedragskode vir Blanke onderwysers 

deur die FOR opgestel is, geraak word nie, bestaan daar geen twyfel 

oor die nut van s6 'n gedragskode vir die onderwysberoep in die 

algemeen nie. 

Tans is werkskomitees van die Suid-Afrikaanse Raad van Opvoeders12 

SARO besig om 'n gedragskode vir alle onderwysers in die RSA, ongeag 

etnisiteit, saam te stel. 

12 SARO is op 17 Oktober 1994 gestig as 'n nie-etniese beheerraad van onderwysers in die RSA. Die twee 
hoofonderwysorganisasies in die RSA naamlik SADOU en NAPTOSA is verteenwoordig op die raad. SARO se 
hoofdoelwitte sluit in die vestiging van 'n professionele register wat vir alle onderwysers in Suid- Afrika 
beskikbaar sal wees, die formulering van 'n gedragskode vir onderwysers en die formulering van tugmaatr~els wat 
toegepas kan word in die geval van onderwysers wat die gedragskode oortree (KPO Kongres 1996:7). 
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2.2.2.1.2 Die diensmotie:f 

Die diensmotief loop soos 'n goue draad deur die beoefening van 'n 

professie. Van den Heever (1994:68) stel dit so: 

In regsleer is die eerste aksioom wat jy leer, dat elke reg as 
keersy 'n plig het. Die advokaat of geneesheer vir wie besondere 
arbeidsvelde gereserveer is, moet nie net maai nie maar ook saai: 
in sy eie belang sowel as die van die gemeenskap wa t in sy 
opvoeding bele het. 

Die ingesteldheid om van diens te wees is eienskaplik aan die 

onderwysprofessie en is ook 'n faktor by die rekrutering van 

toetreders. Alhoewel die diensmotief deur onderwysersverenigings 

gebruik kan word om die onderwysberoep te mitologiseer, kan sowel 

die bestaan van die diensmotief as die ware strewe na dienslewering 

nie in twyfel getrek word nie (Heese 1980:31). 

Die gedragskode van die FOR omvat die diensmotief baie duidelik in 

die volgende aanhaling: 

Die onderwyser aanvaar die beginsel dat 'n opvoedkundige 
inrigting in diens van die gemeenskap staan en respekteer die 
gebruike en kodes van die gemeenskap in soverre dit opvoedkundig 
verantwoordbaar is (Bondesio et al 1989:163; kyk ook afdelings 
2.2.2.1.1 & 2.2.2.1.2). 
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Dit le dus ongetwyfeld op die weg van die onderwysersvereniging om 

die diensmotief te koester. 

2.2.2.1.3 Die pro£essione1e vereniging as arena vir pro£essione1e 

ge1ding 

Stieber ( 197 3: 10) identif iseer bogenoemde as 'n beginsel van 'n 

professionele vereniging. Volgens horn is dit slegs in die binnekring 

van 'n bepaalde professie dat leiers op professionele gebied die 

erkenning kan kry van mense waarvan die menings vir horn belangrik 

is. Die professionele vereniging moet dus toesien dat hy wel 'n 

forum is wat prestasie deur sy lede hoog ag en die uitsonderlike 

prestasies van sy lede erken. 

2. 2. 2. 1. 4 Medebepa1ing van die kwa1i tei t van toetreders tot die 

pro£essie deur m.idde1 van die neer1egging van minimum 

standaarde ten opsigte van op1eiding, eksam.inering en 

serti£isering 

Regs- en mediese verenigings in Suid-Afrika beskik al 'n geruime tyd 

oor magte ten aansien van die medebepaling van toetreders tot die 

professies ( kyk afdelings 2. 2. 1. 3. 1 & 2. 2. 1. 3. 2) . So byvoorbeeld 

moet die Association of Law Societies of South Africa 'n wakende oog 
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hou oor die opleiding van prokureurs omdat 'n hoe standaard ten 

opsigte van bevoegdheid in die regsprofessie vereis word ( kyk 

afdeling 2.2.1.3.1). 

Komitees van SARO (kyk voetnota 12) is tans besig om meganismes te 

ondersoek vir die daarstelling van maatreels wat die rekrutering, 

opleiding en sertifisering van onderwysers in die RSA sal reguleer. 

Volgens Heese (1980:32) moet 'n professionele onderwysvereniging die 

volgende funksies vervul: 

In die eerste plek is dit duidelik dat s6 'n [onderwys-J 
vereniging 'n etiese kode moet vasle. In die tweede plek is dit 
duidelik dat hy seggenskap met betrekking tot kwalifikasie van 
beroep moet he. In die derde plek moet hy seggenskap he met 
betrekking tot die tipe opleiding wat vir die beroep beoog word. 
In die vierde plek moet hy tugaangeleenthede van die beroep 
behartig. In die vyfde plek moet hy seggenskap he met betrekking 
tot die inkomstepeile sover dit die beroep betref. In die sesde 
plek moet hy daadwerklik aan die bevordering van die beroep 
deelneem. 

Tans word hierdie sake in toenemende mate aangespreek deur 

onderwysorganisasies soos SARO (kyk voetnota 12), KPO en SADOU. 

2.3 DOELWITTE V.AN PROFESSIONELE VERENIGINGS 

2.3.1 Beskerming van die pro£essie se integriteit 

Volgens De Witt (1979:15) is die belangrikste doelwit van 'n profes-
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sionele vereniging die beskerming van 'n bepaalde professie se inte

griteit. Die professionele vereniging moet derhalwe toesien dat op

leidingsinrigtings vasgestelde standaarde handhaaf, dat vaste toe

latingstandaarde vir die prof essie gestel word en dat rekrutering 

en keuring van kandidate op 'n wetenskaplike grondslag geskied. So 

byvoorbeeld moet die Association of Law Societies of South Africa 'n 

wakende oog hou oor tersiere regsopleiding (kyk afdeling 2.2.2.1.4), 

aangesien 'n hoe standaard ten opsigte van effektiwiteit en bevoegd

heid vereis word, sodat die regsprof essie sy bevoorregte posisie in 

die sosiale en handelswereld kan behou (Randell & Bax 1980:12). De 

Witt (1979:15) sluit hierby aan as hy beweer dat 'n professionele 

vereniging "oor uitsettings- en skorsingsbevoegdhede moet besit en, 

wanneer nodig, stappe moet oorweeg om die vergoedingstrukture van 

persone in die beroep te verhoog" (kyk ookafdeling 2.3.2). 

2.3.2Handhawing van dissip1inere en toesighoudende p1igte 

Uit gegewens wat onder afdeling 2.3.1 verskaf is, blyk dit dat 'n 

prof essionele vereniging ook dissiplinere en toesighoudende pligte 

en verantwoordelikhede het (De Witt 1979:15). MASA is hiervan 'n 

sprekende voorbeeld aangesien die professionele vereniging 

aanbevelings by die Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige 

Raad (SAGTR) kan maak om dissipliner teen dokters op te tree wat 
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hulle aan oortredings skuldig maak. 

SARO vervul tans dissiplin~re en toesighoudende pligte in die 

onderwys in die RSA. 

2. 3. 3 Die 1ewering van bevredigende diens aan die pub1iek 

Volgens De Witt (1979:15) is die professionele vereniging se eerste 

doelwit nie die verkryging van finansiele voordele vir die beroep 

nie, maar eerder die handhawing van bevredigende di ens aan die 

publiek (kyk ook afdeling 2.2.2.1.2). Waar dit egter gedurig net om 

geld en verbetering van diensvoorwaardes gaan, neig 'n vereniging 

onvermydelik in die rigting van 'n nywerheidsvakbond (kyk afdeling 

2. 7 .1) . 

Professionele onderwysverenigings sien toe dat onderwys as 'n 

fundamentele reg van die kind, soos huidiglik verskans in die 

Handves van Regte van die grondwet van die RSA, gelewer en 

gehandhaaf word (Suid-Afrika 1996, art. 29). 

2.3.4 Dien as in1igtingskanaa1 van die pro£essie 

'n Professionele vereniging dien as 'n kanaal waardeur lede en die 

staat ingelig word aangaande beleidsake. Daarom beskou prominente 
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opvoedkundiges dit van die allergrootste belang dat 'n professionele 

onderwysvereniging al die lede van die onderwysberoep moet 

verteenwoordig sodat hy as enigste amptelike mondstuk van die hele 

onderwysprof essie kan optree. Die ideaal van slegs een 

ongesegmenteerde onderwysersorganisasie vir alle onderwysers in 

Suid-Afrika, wat as amptelike mondstuk van die onderwysberoep dien, 

en jarelank deur onderwysersverenigings soos die KPO nagestreef is, 

is nog steeds nie vervul nie. 

Educatio13 die amptelike jaarblad van die KPO, hou Bruin onderwysers 

ingelig oor die stand van opvoeding en onderwys in die land en speel 

'n belangrike rol om nuwe wetgewing en regulasies aangaande die 

onderwys aan sy lede deur te gee. In die prokureursberoep is De 

Rebus14 'n uitstekende kommunikasiemedium wat 'n forum vir skakeling 

met die publiek bied omdat die joernaal wyd gesirkuleer word. De 

Rebus lewer ook waardevolle diens aan die regsprof essie deur die 

plasing van advertensies, kommentaar oor nuwe wetgewing, verslae oor 

plaaslike en buitelandse nuus, inligting oor lesings en seminare 

regoor die RSA, asook artikels oor regsonderwerpe (Randell & Bax 

1980:8). 

Ten opsigte van die meeste van voorgenoemde doelwitte is professio-

13 Educatio is sedert die KPO se stigting op 30 Junie 1967 die amptelike jaarblad van die onderwysersvereniging. 
14 Die eerste uitgawe van De Rebus - The South African Attorneys' Journal is gepubliseer in Januarie 1968 (Randell 

& Bax 1980:11). 



57 

nele onderwysverenigings tesame met die Minister van Onderwys15
, prof 

Sibusiso Bengu, en die Departement van Nasionale Onderwys 

aanspreeklik. 

2.4 METODES VAN PROFESSIONELE VERENIGINGS 

Die volgende metodes word deur professionele verenigings ingespan om 

hul doelwitte te bereik: 

2.4.1 Direkte onderhande1ing 

Prof essionele verenigings maak van direkte onderhandelingsmetodes 

gebruik in dispute met die regering en die departement wat na sy 

belange omsien (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . Kwessies oor 

salarisse, rasionalisasie en diensvoorwaardes word gewoonlik 

aangespreek deur afvaardigings van die betrokke professionele 

verenigings na die regering te stuur waartydens gepoog word om 

oplossings deur konsensus te bereik (UTASA News 1993:11). 

Die Education Labour Relations Act No. 146 van 1993 gee onderwysers 

via onderwysersverenigings die reg om te beding oor aangeleenthede 

15 Die Departement van Nasionale Onderwys is een, enkele ministerie van onderwys in Suid-Afrika en het in Januarie 
1995 tot stand gekom. Die Departement van Nasionale Onderwys het al die verskillende etniese 
onderwysedepartemente ender die vorige regering van mnr FW de Klerk gekombineer (kyk ook voetnota 3). 
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wat voortspruit uit hulle normale werksverhouding met die 

Onderwysdepartement 

betrokkenheid van 

as 

die 

werkgewer 

KPO by 

(UTASA News 1993:11). 

onderhandelinge tydens 

Die 

die 

rasionalisasie van die onderwys in die Departement Onderwys en 

Kultuur (Raad van Verteenwoordigers) gedurende Julie/Augustus 1993 

is 'n sprekende voorbeeld hiervan ( kyk ook afdeling 2. 4. 2) . Die 

rasionalisasiebeleid van die Raad van die Verteenwoordigers het 

onder meer die verlaging van onderwysersgetalle (en die verhoging 

van die onderwyser-leerlingverhouding) ten doel gestel deur 

vrywillige uitdiensuittredingspakette aan onderwysers te bied. 

2.4.2 Regsaksie 

Prof essionele verenigings mag hulle op regshulp beroep indien die 

uitkoms van onderhandelinge nie na hulle wense is nie. So 

byvoorbeeld is vyftien onderwysers in Julie/Augustus 1993 

heraangestel nadat hulle wederregtelik deur die Departement van 

Onderwys en Kultuur (Raad van Verteenwoordigers) afgedank is. Die 

MVSA maak dikwels van regsaksie gebruik om sy lede teen eise van die 

publiek te beskerm (Doelwitte van MVSA 1995:2). 

2.4.3A££i1iasie en verteenwoordiging op nasiona1e 1iggame 

Prof essionele verenigings mag verenig op nasionale vlak deur 
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federasies met ander verenigings te vorm. Hierdeur word groter gesag 

verseker tydens onderhandelinge met die betrokke 

regeringsdepartemente (Nel & Van Rooyen 1989:144). 

KPO behoort tans aan die Nasionale Professionele Organisasie van 

Onderwysersverenigings van Suid-Afrika (NUWE NAPTOSA) (kyk afdeling 

4.7.3). Die affiliasie van KPO met die NUWE NAPTOSA verseker dat die 

KPO gereelde verteenwoordiging op onderwyskomitees soos NOOF (kyk 

voetnota 24), die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (RAVO) 

(kyk voetnota 96) en NEDLAC (kyk voetnota 25) het. 

2.4.4 Voordel.eskemas 

'n Professionele vereniging staan sy lede by deur mediese, 

opvoedkundige, pensioen- en behuisingsskemas (Nel & Van Rooyen 

198 9: 145) . 'n Professionele onderwysvereniging soos die KPO het 

sedert sy ontstaan in 1967 (kyk afdeling 4.2) talle voordeleskemas 

vir sy lede beding. Di t slui t onder meer die volgende in: die 

instelling van 'n mediese fonds, Pro Sano, in 1977, die aanbied van 

werkskole en opvoedkundige seminare oor die rol van die onderwyser 

in die opvoedende onderwys vir beginneronderwysers, die verskaffing 

van studielenings aan onderwysers en die bedinging van gunstige 

rentekoerse op huislenings by f inansiele instellings (Roberts 

1991:191). 



60 

2.4.5 Verkryging van openbare steun 

Die ondersteuning van 'n bree seksie van die publiek kan verkry word 

deur saakstelling in die media en die reel van 

inligtingsvergaderings. Met die rasionalisasie van die onderwys 

onder beheer van die Raad van Verteenwoordigers gedurende 

Julie/Augustus 1993, is hierdie metode ingespan om ouers oor die 

aangeleentheid in te lig (CTPA News 1994:3). 

2.5 ORGANISASIE EN BESTUUR VAN PROFESSIONELE VERENIGINGS 

Die organisasie van 'n professionele vereniging word beskryf aan die 

hand van Diagram 1 (kyk p. 62). 

In die meeste professionele verenigings word 'n hierargiese vorm van 

organisasie aangetref. Die bree basis van hierdie hierargie bestaan 

uit algemene lidmaatskap. 

Die takkomitee is die volgende vlak van die professionele vereniging 

se struktuur. 'n Takkomi tee bestaan ui t die lede van die 

professionele vereniging in 'n spesifieke area en het sy eie 

voorsi tter, sekretaris en tesourier (Nel & Van Rooyen 198 9: 67) . 
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Enersyds is dit die takkomitee wat aktiwiteite van die professionele 

vereniging op plaaslike vlak koordineer, nuwe lede werf en besluite 

wat op nasionale vlak geneem is, na sy lede deurgee. Andersyds sorg 

die takkomitee dat griewe en probleme wat plaaslik ondervind word, 

die streeks- en nasionale komitees van die professionele vereniging 

bereik. 

Slegs groot onderwysersverenigings, soos die KPO, beskik oor 'n 

streekorganisasie in die vorm van 'n streekkomitee. Die 

streekkomitee bestaan uit verteenwoordigers van die verskeie 

plaaslike takkomi tees en beskik oor die dienste van deel tydse 

amptenare en organiseerders, wat op 'n vrywillige basis hulle 

dienste aanbied (kyk afdeling 2.10.2.1). Die streekkomitee tree op 

as koordineerder van takaktiwiteite en fasiliteerder tussen 

takkomitees en die nasionale komitee, wat die volgende bestuursvlak 

uitmaak (New Rights for Teachers 1993:4). 

Aan die top van die hierargiese struktuur word die nasionale 

uitvoerende bestuur, wat bestaan uit die president, vise-president, 

algemene sekretaris en tesourier aangetref. Die uitvoerende bestuur 

word op die nasionale kongres, wat bestaan uit streek- en 

takverteenwoordigers, verkies. 
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DIAGRAM 1: 

ALGEMENE STRUKTUUR VAN PROFESSIONELE VERENIGINGS 

JAARLIKSE 
KONG RES 

Verkry uit Educatio (1983:11) 

PRESIDENT 

NASIONALE 
UITVOERENDE 

BESTUUR 

NASIONALE 
KOMITEE 
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2.6 DIE ONTSTAAN, ONTWIKKELING EN AARD VAN VAKBONDE 

Vervolgens word die ontstaan, ontwikkeling en aard van vakbonde 

nagevors ten einde 'n beter greep op die beginsels wat vakbonde ten 

grondslag le, die metodes wat hulle inspan om hulle doelwitte te 

bereik en die organisasiestruktuur van vakbonde, te verkry (kyk ook 

afdelings 2.6.2, 2.7, 2.8 & 2.9). Spesifieke melding word gemaak van 

die ekonomiese, sosiale en politieke faktore wat 'n rol gespeel het 

by die totstandkoming van die verskillende vakbonde. 

2.6.1 Die ontstaan en ontwikkeling van vakbonde 

Die problematiek ten opsigte van die verhouding tussen werkgewer en 

werknemer soos wat dit sigself in die vakbondwese openbaar, word 

vervolgens histories nagevors aan die hand van die ontvouing daarvan 

in Bri ttanj e sedert die Industriele Rewolusie. Bri ttanj e is as 

eksemplaar gekies om die volgende redes: Eerstens het die 

Industriele Rewolusie, wat die ontstaan van vakbonde ten grondslag 

le, in Bri ttanj e 'n aanvang geneem; en tweedens was Bri ttanj e 

alreeds tydens die Industriele Rewolusie 'n koloniale moondheid wat 

beheer oor Suid-Afrika gehad het en 'n belangrike invloed op die 

Suid-Afrikaanse geskiedenis sou he - ook wat betref die onstaan en 

ontwikkeling van vakbonde (Bendix 1992:55; kyk ook afdeling 

2.6.1.2). 'n Kursoriese oorsig van die historiese ontwikkeling van 
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vakbonde in Suid-Afrika word ook verskaf ten einde 'n beter begrip 

ten opsigte van die beginsels, doelwitte en metodes van vakbonde te 

bewerkstellig. 

2.6.1.1 Die onstaan en ontwikke1ing van vakbonde in Brittanje 

Volgens Bendix (1992: 55) kan die vakbondwese beskryf word as 'n 

"sosiale reaksie tot die totstandkoming van nywerheidsontwikkeling 

en kapitalisme". Voor die Industriele Rewolusie het gildes die 

belange van ambagsmanne en hulle vakleerlinge in Brittanje behartig. 

'n Gilde was 'n werkgewersvereniging wat in Brittanje in die pre-

industriele era ontstaan het en hoof saaklik die belange van die 

werkgewers behartig het. Gildes het nie die kollektiewe 

bedingingsmag van werknemers erken nie (kyk afdeling 2.8.1.1). 

Volgens Trevelyan (1964:88) was die aard van die werkgewer-

werknemerverhouding lank na die veertiende eeu steeds geskoei op die 

werkgewer-werknemerverhouding wat in die gildes gegeld het. In die 

verband beweer Trevelyan (1964:88): 

For centuries to come, most industries were still conducted by 
the old fashioned master craftsmen, with few apprentices and 
journeymen sleeping and working under his roof, subject to the 
general supervision of the craft guild. 

Tydens die pre-industriele era is lone deur wetgewing soos die 

Statuut van Arbeiders van 1349, bepaal (Van den Bergh 1966:152). 
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Die faktor wat die konflik tussen werkgewer en werknemer 

gepresipiteer het, is volgens Van den Bergh (1966:152), die 

verdwyning van die klein sakeman oftewel die een-man-baas. Met die 

Industriele Rewolusie het firmas ontstaan wat hoof saaklik daarop 

gemik was om produksie te verhoog en ekonomiese doelwitte te bereik, 

gewoonlik tot nadeel van die werknemers omdat daar nog steeds geen 

kollektiewe bedingingsmag aan werknemers toegeken is nie. Dit het 

gelei tot konflik tussen werkgewer en werknemer. Die werkgewer is 

egter tot 'n mate beskerm deur wetgewing (Van den Bergh 1966:7). 'n 

Voorbeeld van ongelyke beregtiging word gevind in die British 

Combinations Act van 1799 wat werkers verbied het om hulself te 

organiseer ten einde hulle belange te bevorder (Bendix 1992:56). 

Die ontstaan van die vakbondwese as uitkoms van die Industriele 

Rewolusie in Bri ttanj e kan teruggevoer word na die sogenaamde 

Friendly Societies van die laat agtiende eeu (Bendix 1992:56). In 

die verband skryf Bendix (1992:56): 

" These were established by craftsmen, who contributed a small 
amount each week and were then entitled to receive benefits in 
case of sickness, retirement, unemployment or death." 

Hierdie voordelefunksie van vakbonde word steeds by moderne vakbonde 

gevind (kyk afdelings 2.7.3 & 2.8.4). 

Met die herroeping van die British Combinations Act in 1824 is die 
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weg gebaan vir werkers om hulself in groepsverband te organiseer en 

om selfs in sekere gevalle te staak. 'n Aantal "vakbonde", meesal 

vir opgeleide werkers, kom in hierdie era tot stand. Hierdie 

"vakbonde" was egter plaaslik van aard en het nog oor 'n effektiewe 

organisasiestruktuur nog oor kollektiewe bedingingsmag beskik 

(Bendix 1992:57). Sommige van hierdie "vakbonde", SOOS die 

"vakbonde" vir mynwerkers, het nietemin aanspraak gemaak op beperkte 

werksvoordele by aftrede, siekte en af sterwe. Sommige "vakbonde" 

het, vir die eerste keer, voorsiening vir vroulike lidmaatskap 

gemaak. In 1824 kom die General Union of Spinners of Great Britain 

tot stand en in 1834 ontstaan die Grand National Consolidated Trade 

Union, wat ook 'n voorloper-vakbond vir alle industriele werkers 

was. 

Na 1850 word die eerste werklike vakbonde, hoofsaaklik vir opgeleide 

ambagsmanne, gestig. Volgens Bendix (1992:17) het hierdie vakbonde 

'n he le aantal kenmerke met die moderne vakbond in gemeen: 'n 

gesentraliseerde organisasiestruktuur op nasionale vlak, 'n 

nasionale uitvoerende bestuur met takstrukture, voltydse 

organiseerders, asook die beywering vir werksvoordele vir werkers as 

doelwit en die aanwending van 'n kollektiewe bedingingsmag as middel 

ter bereiking van hul doelwitte (kyk afdelings 2.7, 2.8.1 & 2.9). 

Volgens Van den Bergh (1966:155) verkry vakbonde in Brittanje 
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wetlike erkenning met die Gladstone-regering se aanvaarding van die 

Trade Union Act van 1871. Die wet het voorsiening gemaak vir 

vrywillige registrasie van werkers by permanente, wettige vakbonde. 

Laasgenoemde het oor geskrewe konstitusies beskik wat voorsiening 

gemaak het vir kollektiewe bedingingsmagte. 

Organisasies wat nie-opgeleide werkers se belange op die hart dra, 

sien in 1880 die lig met die stigting van die eerste sogenaamde 

"algemene" vakbonde. In dieselfde era word die eerste "white-collar 

unions" vir byvoorbeeld onderwysers, klerke en munisipale 

werknemers, gestig (Bendix 1992:57). 

Die snelle industriele groei in Europa na die Industriele Rewolusie 

het die ontstaan van 'n hele aantal vakbonde met effektiewe 

kollektiewe bedingingstrukture, soos onder meer die American 

Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) in 

Amerika en die National Union of Teachers (NUT) in Brittanje (kyk 

ook afdeling 2.8.1), regdeur die Westerse wereld in die hand gewerk 

(Bendix 1992:58). 

Vandag is vakbonde 'n permanente deel van die industriele 

werkscenario. Vakbonde beweer steeds, volgens Jacobs (1973:104), dat 

kapitaal in te min hande gesentreer is. Daarom poog vakbonde steeds 

om 'n gedeelte van die kapitaal van 'n gegewe maatskappy te bekom en 
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toegang tot die direksie te verkry om die werknemer sodoende 'n 

aandeelhouer in die maatskappy te maak (Jacobs 1973:104). 

2.6.1.2 Kort historiese oorsig van die ontwikke1ing van vakbonde in 

dieR~ 

Arbeidsverhoudinge in Suid-Afrika neem 'n aanvang met die aankoms 

van Jan van Riebeeck aan die Kaap in 1652. Vir die volgende 

tweehonderd jaar word die Suid-Afrikaanse ekonomie gekenmerk deur 'n 

landbou-ekonomie. Arbeidsverhoudinge tussen plaaswerkers en boere 

was derhalwe hoofsaaklik ter sprake (Nel & Van Rooyen 1989:54). 

Die belangrikste wetgewing wat hierdie verhoudinge gereguleer het, 

was die Masters and Servants Act No.15 van 1856. Hierdie wet was 

hoofsaaklik gerig op die handhawing van 'n rigiede bilaterale 

individuele verhouding en het derhalwe nie voorsiening gemaak vir 

kollektiewe werkerverteenwoordiging nie (Nel & Van Rooyen 1989:54). 

Bovermelde wetgewing het 'n negatiewe effek op die werkgewer-

werknemerverhouding gehad. Daarvolgens kon oortredings SOOS 

afwesigheid van werk, nalatigheid, ongehoorsaamheid en swak 

taalgebruik 'n werker tronkstraf van een maand op die hals haal (Nel 

& Van Rooyen 1989:54). 
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Die ontdekking van diamante en goud in 1867 en 1883 onderskeidelik 

het Suid-Afrika in 'n era van industriele ontwikkeling gedwing (kyk 

ook voetnota 2) . Tydens hierdie era het noemenswaardige 

werkerverteenwoordiging deur vakbonde in Suid-Afrika plaasgevind 

(Nel & Van Rooyen 1989:55). 

Opgeleide Britse mannekrag, wat na 1870 op die diamantmyne kom werk 

het, het die Britse vakbondwese op die arbeidsverhoudinge in Suid-

Afrika oorgedra. Teen die laat negentiende eeu sien Suid-Afrika die 

eerste werklike vakbond met die totstandkoming van 'n Suid-

Afrikaanse tak van die Britse Amalgamated Society of Carpenters and 

Joiners of Great Britain op 22 Desember 1881 (Nel & Van Rooyen 

1989:55). Vir die eerste keer was daar sprake van 

werkerverteenwoordiging, en is doelwitte SOOS 

werksekuriteit, ekonomiese en sosio-politieke doelwitte nagestreef 

alhoewel kollektiewe bedingingingsmagte van werkers nog steeds 

ontbreek het (kyk afdeling 2.7). 

Hierdie vakbonde het anderskleuriges (Swart, Bruin en Indier) 

uitgesluit om die volgende rede: 

... they [non-whites] were regarded as cheap, unskilled labour 
which could be used by employers to undermine their job security 
(Nel & Van Rooyen 1989:56). 

Sedert die promulgering van die Mines and Works Act No. 12 van 1911 
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is die Suid-Afrikaanse vakbondwese vir die eerste keer amptelik uit 

eie bodem gereguleer omdat die kollektiewe bedingingsmagte van 

Blanke werkers daardeur erken is (Nel & Van Rooyen 1989:94). Hierdie 

arbeidswetgewing was egter diskriminerend van aard aangesien dit nie 

voorsiening vir kollektiewe bedinging deur anderskleurige werkers 

met hulle werkgewers gemaak het nie. Die diskriminerende karakter 

van die Mines and Works Act No.12 van 1911 blyk ook uit die feit dat 

dit die goewerneur-generaal bemagtig het om sertif ikate van 

bevoegdheid aan Blanke mynpersoneel uit te reik terwyl geen 

sertifikate van bevoegdheid aan anderskleuriges uitgereik kon word 

nie. 

Die Black Labour Relations Act No.1516 van 1911 is uitgevaardig in 'n 

poging om Swart arbeidsbelange, veral die van mynwerkers, te 

reguleer en te beskerm (Nel & Van Rooyen 1989:57). 

Die Swart vakbondwese het 'n merkwaardige vooruitgang na die Eerste 

Wereldoorlog getoon. In 1919 stig Clemens Kadalie17 die Industrial 

and Commercial Workers Union 18 wat kwessies soos lang werksure, 

onvoldoende besoldiging, uitbuiting van werknemers deur werkgewers 

en die paswette op die spits dryf. 

16 Die Black Labour Relations Act No. 15 van 1911 was baie vaag. Volgens die wetgewing moes die goewerneur
generaal by wyse van die uitvaardiging van regulasies besluite neem aangaande die kriteria vir die uitreiking 
van bevoegdheidssertifikate aan mynbestuurslede en mynwerkers. Hierdie wet het ook nie voorsiening gemaak vir 
kollektiewe bedingingsmagte en onderhandelingsregte vir Swart werkers nie (Nel & Van Rooyen 1989:57). 

17 Clemens Kadalie was 'n belangrike vakbondleier wat 'n prominente rol gespeel het in stakings en die verbranding 
van pasboeke in Johannesburg in 1919. 

18 Die doelwit van die Industrial and Commercial Workers Union naamlik om die opleiding van Swart werkers aan te 
moedig, het regstreeks aanleiding gegee tot die Randse rebellie van 1922 omdat Blanke werkers gevrees het dat 
hulle vervang sou word deur goedkoop Swart arbeid op die myne. Die unie is as gevolg van sy poli tieke 
betrokkenheid kort na die Randse rebellie verban (Nel & Van Rooyen 1989:59). 
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Die vakbond het daarna gestrewe om Swart werkers op te lei sodat 

hulle aktief aan die ekonomie kon deelneem (Nel & Van Rooyen 

1989:59). Die Industrial and Commercial Workers Union is egter nie 

wetlik erken nie aangesien die amptelike begrip van "werknemer" 

plaaswerkers, huishulpe en "anyone who carry or who had to carry a 

pass [Blacks]" uitgesluit het. Swart werkers en hul lone is dus nie 

deur wetgewing beskerm nie (Legislation of the early 1900's 

1996: 10). Eers in 1924, met die promulgering van die Industrial 

Conciliation Act, is die reg van anderskleuriges om hulself in 

vakbonde te organiseer en om kollektief oor lone in nywerheidsrade 

te beding, statuter erken (Legislation of the early 1900's 1996:10). 

Na die bewindsoorname van die Nasionale Party in 1948, is die 

etniese grondslag van arbeidswetgewing in Suid-Af rika opnuut 

verskerp met die aanvaarding van sowel die Black Labour Relations 

Regulations Act No. 48 van 1953 as die Industrial Conciliation Act 

No. 28 van 1956. Volgens hierdie wette se definisie van die begrip 

"werknemer" is weer nie voorsiening gemaak vir nie-blanke werknemers 

nie, met die gevolg dat nie-blanke werkers, volgens wet, nie 

vakbonde kon vorm nie. Nel & Van Rooyen (1989:95) beweer in hierdie 

verband: 

These pieces of legislation formalised the dualistic approach to 
worker representation for Blacks [non-whites] and Whites in South 
Africa. 
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In die vyftigerjare kon daar hoofsaaklik twee vakbondfederasies in 

die RSA onderskei word: Enersyds was daar die oorwegend Swart 

vakbondfederasies soos die Trade Union Council of South Africa19 

(TUCSA), wat steeds nie wetlik erken was nie, en andersyds het 

Blanke vakbondfederasies soos die South African Confederation of 

Labour, 20 wat hoof saaklik ingestel was op die belange van Blanke 

werkers,in die vakbondwese gefigureer (Nel & Van Rooyen 1989:67). 

Gedurende die laat sestigerj are is die Suid-Afrikaanse ekonomie 

gekenmerk deur ongekende groei. Dit het gelei tot verdere 

industrialisasie wat meer konflik tussen nie-blanke werkers en 

Blanke werkgewers tot gevolg gehad het. Volgens Bendix (1992:57) het 

hierdie toedrag van sake gelei tot 'n groter betrokkenheid van Swart 

werkers by vakbondaktiwiteite. 

In die lig van bovermelde verwikkelinge het die regering in 1977 die 

Wiehann-kommissie aangestel om ondersoek in te st el na 

arbeidswetgewing soos die Black Labour Relations Regulation Act No. 

48 van 1953, die Industrial Conciliation Act No. 28 van 1956, die 

Mines and Works Act No. 27 van 1956 en die Black Labour Relations 

Regulation Amendment Act No. 70 van 1973. 

19 TUCSA was in 1954 gestig met die hoofdoelwit om onwettige Swart vakbonde te affilieer. As gevolg van opposisie 
uit regeringsoorde het TUCSA in Desember 1967 besluit om affiliasie van Swart vakbonde te staak (Nel & Van 
Rooyen 1989:68). 

20 Die South African Confederation of Labour is in 1957 gestig en het hoofsaaklik uit Blanke konserwatiewe 
vakbonde, verteenwoordigend van mynwerkers, spoorwegwerkers en werkers in die staalindustri~e, bestaan 
(Finnemore 1992:27). 
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Ingevolge die Black Labour Relations Regulation Amendment Act No. 70 

van 1973 was stakings wettig, maar die voorwaardes vir 'n staking 

baie streng - die werkers is kollektiewe bedingingsmagte ontse en 

onderhandelinge het slegs geskied tussen die Minister van Arbeid en 

'n Sentrale Swart Arbeidsraad wat uit Blankes bestaan het. Die Black 

Labour Relations Regulation Amendment Act No. 70 het die instelling 

van werkerskomitees, wat met werkgewers kon onderhandel, binne die 

werkplek bemagtig. Werkgewers was egter nie ingevolge wetgewing 

verplig om onderhandelinge met werknemers te onderneem nie. 

Op aanbeveling van die Wiehann-kommissie van 1977 kondig die 

regering verreikende veranderinge ten opsigte van arbeidswetgewing 

aan wat as volg deur Bendix (1993:58) beskryf is: 

The most important amendment was the change in the definition of 
an employee. This meant that Blacks [non-whites] and Whites were 
now treated equally in terms of the legislation. Blacks were also 
entitled to register trade unions (Bendix 1993:58). 

Die eerste Swart vakbond wat geregistreer is onder die nuwe 

wetgewing en wat volle kollektiewe bedingingsmagte gehad het, was 

die African Workers Union in Januarie 1980 (Nel & Van Rooyen 

1989:68). 

Vandag word die Suid-Af rikaanse industriee gekenmerk deur die 

teenwoordigheid van talle vakbondf ederasies soos die oorwegend swart 
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Congress of South African Trade Unions (COSATU), die National 

Council of Trade Unions (NACTU), en die Union of Workers Unions of 

South Africa (UWUSA), waarvan COSATU by verre die grootste is. 

COSATU is gestig op 30 November 1985 met die hoofdoelwit om volle 

beheer oor werkerverteenwoordigende strukture in Suid-Afrika te 

verkry. Beginsels van COSATU sluit onder meer in nie-etnisiteit, 

werkerbeheer oor vakbonde en kooperasie tussen vakbonde op nasionale 

vlak (Nel & Van Rooyen 1989:153). 

NACTU het sy ontstaan te danke aan die amalgamasie van die Council 

of Unions of South Africa (CUSA) en die Azanian Confederation of 

Trade Unions (AZACTU) in Oktober 1986. 'n Groot oorweging van CUSA 

om met AZACTU saam te smelt was die verhoging van sy ledetal nadat 

die National Union of Mineworkers (NUM) in 1985 onttrek het om by 

COSATU aan te sluit. Andersyds het AZACTU die leierskap en vermoe 

van CUSA nodig gehad om dit 'n effektiewer organisasie te maak (Nel 

& Van Rooyen 1989:155). NACTU is naas COSATU die tweede sterkste 

vakbondfederasie in Suid-Afrika met 'n ledetal van 234 675 (Botha 

1991:8). Die politieke wortels van NACTU le in die Pan Africanist 

Congress (PAC) en derhalwe ook in die Swart Bewussynsbeweging, 21 wat 

deur beide CUSA en AZACTU ondersteun is en as samebindende faktor 

21 Die Swart Bewussynsbeweging het in die sestigerjare onder leiding van Steve Biko ontstaan met die hoofdoelwit 
om 'n menswaardigheidsgevoel vir Swartes aan te kweek. Steve Biko het op 12 September 1977 tydens aanhouding 
gesterf (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). 
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gedien het (Botha 1991:8). NACTU is geskoei op die volgende 

doelstellings: werkerbeheer oor die ekonomie, leierskap deur die 

Swart werkersklas, nie-affiliasie by politieke organisasies, 

onafhanklike aksies deur vakbonde binne die federasie en finansiele 

verantwoordbaarheid deur geaffilieerde vakbonde. 

UWUSA is op Werkersdag in 1986 deur Inkatha-leiers in reaksie op 

COSATU en sy sosialistiese standpunte gestig (Nel & Van Rooyen 

1989:157). UWUSA se beginsels sluit onder meer in die beeindiging 

van uitbuiting van Swart werkers, vereniging van werkers ongeag 

etnisiteit of geslag, die bevordering van beter lewensstandaarde vir 

alle werkers en die bevordering van 'n vryemarkstelsel. 

2.6.2 Aard van vakbonde 

Ten spyte van die af sonderlike ontwikkeling van vakbonde op grond 

van etnisi tei t, kan daar nietemin vandag algemene kenmerke van 

vakbonde, ongeag hul etniese en politiese affiliasie, geidentifiseer 

word. Kenmerke wat alle vakbonde ten grondslag le word vervolgens 

bespreek aan die hand van die volgende aspekte: beginsels van 

vakbonde, doelwitte van vakbonde, metodes van vakbonde en die 

organisasiestruktuur van vakbonde. 
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2.6.2.1 Beginse1s van vakbonde 

Verskeie skrywers identifiseer 'n reeks beginsels wat die grondslag 

le ten opsigte van werkerverteenwoordiging wat deur vakbonde gebied 

word. 

Volgens Nel & Van Rooyen (1989: 45) is een van die belangrikste 

beginsels met betrekking tot vakbonde dat werkers op 'n vrywillige 

basis by 'n vakbond kan aansluit. Alle lede van 'n vakbond moet ook 

deur algehele konsensus hulle samewerking en steun toese aan hulle 

verteenwoordigers wat vry en regverdig verkies is (Bendix 1992:129). 

Dit impliseer dat werkers hulle verteenwoordigers die reg gee om 

namens hulle op te tree (Nel & Van Rooyen 1989:45). 'n 

Verteenwoordiger van die werkers moet ten alle tye die werkers se 

belange ten koste van sy eie voorkeur gee. 

Ook moet reels deur die werknemer en werkgewer gesamentlik 

gef ormuleer word ten einde voorsiening te maak vir die kollektiewe 

bedingingsproses. Vol gens Nel & Van Rooyen ( 198 9: 4 6) word twee 

komponente in die neerlegging van hierdie reels onderskei: 'n 

substantiewe komponent wat fokus op tersaaklike doelwitte 

(byvoorbeeld die ekonomiese doelwit (kyk afdeling 2.7.1) wat ten 

doel het om loongeskille op te los) en 'n komponent wat die 

prosedure wat tydens 'n konf lik gevolg moet word, bepaal. Die 
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regering van die dag vaardig ook wetgewing uit na samesprekings met 

vakbondverteenwoordigers om die aktiwiteite van die werker en die 

werkgewer te rig tydens hul interaksie (Nel & Van Rooyen 1989:46). 

2.7 DOELWITTE VAN VAKBONDE 

Volgens Bendix ( 1992: 61) is die oorkoepelende doelstelling van 

vakbonde die verteenwoordiging van die belange van sy lede. Volgens 

Nel & Van Rooyen (1989:143) is die oorkoepelende doelstelling van 

vakbonde "to protect and to promote the particular goals or 

interests of the individual worker or groups of workers". 

Ses algemene doelwitte van vakbonde soos onderskei deur Bendix 

(1992:63-65) word vervolgens bespreek. 

2. 7.1 Ekonomiese doe1witte 

Die behoud of verbetering van die ekonomiese status van die lede van 

'n vakbond is die belangrikste doelwit van 'n vakbond. Die vakbond 

moet deur middel van sy verteenwoordigers in staat wees om 

ekonomiese konsessies in die vorm van hoer lone of verbeterde 

werksvoordele vir die werkerskorps te beding. Die eerste 

onderwysstaking in die RSA gedurende Julie/Augustus 1993 het juis 'n 

aanvang geneem nadat salarisonderhandelinge tussen SADOU en die 
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regering misluk het (SADTU News 1994:2). 

2.7.2 Werksekuriteit 

'n Vakbond is in sekere gevalle, wanneer sommige lede van die 

vakbond se werk in gevaar is, bereid om ekonomiese voordele op te 

offer. Die belangrikheid van werksekuriteit as doelwit vir vakbonde 

word weerspieel in hul betrokkenheid by af dankings en rasionalisasie 

van die werkerskorps ten einde te poog om dit te vermy (Bendix 

1992:63). Fraser (1974:35) se in hierdie verband: 

The desire of workers to protect their jobs from the competition 
of outsiders is fundamental to the emergence and development of 
most trade unions. 

Die betrokkenheid van SADOU by die rasionalisasie van onderwysers in 

die Departement Onderwys en Kul tuur (Raad van Verteenwoordigers) 

gedurende Julie/Augustus 1993 (kyk ook afdelings 1.1, 2.4.1, 2.4.2 

& 2. 4. 5) is 'n sprekende voorbeeld van die betrokkenheid van 

onderwysvakbonde ten opsigte van hierdie doelwit. 

2. 7. 3 Sosiale welsyn 

Tesame met die ekonomiese funksie van 'n vakbond, moet die vakbond 

omsien na die sosiale welstand van sy lede. Die vakbond moet sy lede 
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nie slegs tydens die dienstydperk bystaan in geval van siekte, 

ongeluk en dood nie, maar ook na aftrede aan die hand van 

pensioenvoordele. Hierdie voordele kan of deur die vakbond self 

behartig word of die vakbond kan verseker dat die werkgewer of Staat 

die nodige fondse vir sy lede beskikbaar het (Bendix 1992:65). 

2. 7. 4 Werkregulering 

'n Basiese doelwit van enige vakbond is die regulering van sake soos 

werksure, oortydbetaling, werk gedurende vakansiedae, verlof, 

siekteverlof en afdankingsperiodes in oorleg met die bestuur van die 

onderneming. 'n Vakbond mag selfs op die gesamentlike regulering van 

konf lik wat ender meer afdanking, hantering van griewe, 

gesondheidstandaarde en veiligheidstandaarde aandring (Bendix 

1992:65). SADOU is aktief betrokke by hierdie doelwit - 'n langer 

skooldag (9 ure) word deur SADOU voorgestel om onderwysers se bydrae 

tot die Heropbou-en Ontwikkelingsprogram22 tot vergestalting te bring 

(Nation Building through Education ... 1994:2). 

2.7.SSosiopolitieke doelwitte 

Vakbonde het 'n belang in die politieke en sosiale sisteme wat hulle 

22 Die Heropbou-en Ontwikkelingsprogram is 'n program wat ten doel het om Suid-Afrikaners se lewensgehalte oor die 
algemeen te verbeter. Sedert April 1994 is dit 'n kardinale komponent van die amptelike beleid van die Regering 
van Nasionale Eenheid. 
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lede se lewens beinvloed - daarom is dit noodsaaklik dat vakbonde 

hulle lede se belange wat deur hierdie sisteme geraak word, 

verteenwoordig. 

'n Gemeenskaplike doelwit van talle vakbonde is "to achieve public 

control and planning of industry" (Nel & Van Rooyen 1989:152). In 'n 

gemeenskap wat die kapitalisme en vryemarkstelsel onderskryf, mag 

dit beteken dat vakbonde selfs politieke aksies loods om die 

regering van die dag te vervang met een wat sosialistiese beginsels 

onderskryf. 

'n Sosiopoli tieke doelwi t is inderdaad een van die belangrikste 

doelwitte van die vakbondreus, COSATU, waarby SADOU geaffilieer is. 

Dit blyk uit die aanvangswoorde van COSATU se grondwet: 

We the trade union representatives here present firmly commit 
ourselves to a united democratic South Africa, free of oppression 
and economic exploitation (Nel & Van Rooyen 1989:153). 

2. 7. 6 Individue1e ontwikke1ing 

'n Vakbond bestaan uit individue. Een van sy funksies is die 

bevordering van die morele, fisiese en intellektuele welstand van 

elke lid. Die vakbond moet elke lid laat voel dat hy nie alleen 

worstel met sy probleme nie, dat hy 'n waardevolle bydrae in die 

vakbond kan lewer en dat hy op bystand van sy medelede kan reken. 
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Baie vakbonde bied fasiliteite soos sosiale geleenthede en verdere 

opleidings- en opvoedkundige programme ten einde te poog om in die 

individuele welvaart van vakbondlede te voorsien (Bendix 1992:65). 

Soos in die geval van ander sosiale strukture is vakbonde nie 

staties nie. Derhalwe mag wysiging ten opsigte van hul doelwitte 

intree (Nel & Van Rooyen 1989: 154). Die vakbond, volgens Bendix 

(1992:65), moet sy doelwitte gereeld herevalueer en seker maak dat 

hy nog wel die belange van sy lede verteenwoordig. 

2.8 METODES WAT ONDERSKRYF WORD DEUR VAKBONDE 

Volgens Bendix (1992: 65-67) 

kollektiewe bedinging, 

is daar spesifieke metodes, te wete 

kollektiewe aksie, af f iliasie en 

verteenwoordiging op nasionale liggame, direkte of verswygde 

politieke aksie, asook die daatstelling en handhawing van 

voordeleskemas wat deur vakbonde ingespan word om hulle doelwitte te 

bereik. 

2.8.1 Ko11ektiewe bedinging en ko11ektiewe aksie 

2.8.1.1 Kollektiewe bedinging 

Gesamentlike bedinging word allerwee beskou as die sterkste 
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instrument in die hande van die vakbond (Jacobs 1973:78). 

Vol gens Nel & Van Rooyen ( 198 9: 14 5) verteenwoordig kollektiewe 

bedinging met werkgewers die primere funksie van 'n vakbond. 'n 

Vakbond gebruik hierdie metode om sy lede se ekonomiese posisies te 

verbeter en beter werksomstandighede vir sy lede te skep. Die 

Education Labour Relations Act van 1993 No. 146 bied onderwysers die 

reg om kollektief by wyse van 'n vakbond te beding oor 

aangeleenthede wat voortspruit uit hulle normale werksverhouding met 

die Onderwysdepartement as werkgewer (UTASA News 1993:11). 

2.8.1.2 Kollektiewe aksie 

Kollektiewe aksie is 'n integrale deel van kollektiewe bedinging en 

behels onder meer sogenaamde "go-slows", stakings, "chalk-downs" en 

boikotte. Hierdeur poog die vakbond om die werkgewer te dwing om 'n 

meer gunstige houding jeens die vakbond se eise in te neem (Bendix 

1992:66). 

2.8.2A££i1iasie en verteenwoordiging op nasiona1e 1iggame 

Vakbonde kan verenig op nasionale en internasionale vlak deur vak-
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bondfederasies en vakbondkonfederasies 23 te vorm. Hierdeur word 

werkerverteenwoordiging met groter bedingingsmag en gesag tydens 

kollektiewe bedinging met werkgewers verseker (Nel & Van Rooyen 

1989:144). 

Die onderwysvakbond SADOU is tans lid van die vakbondfederasie, 

COSATU. Die lidmaatskap verseker dat SADOU gereelde 

verteenwoordiging het op verskeie statutere onderwyskomitees soos 

die Nasionale Opleidings- en Onderwysforum24 (NOOF) . 

2.8.3 Direkte of verswygde politieke aksie 

Indien vakbondlede oor die algemeen ontevrede is met die ekonomiese 

en politieke bestel, kan vakbonde verandering voorstaan deur opposi-

siepartye aktief te ondersteun of selfs 'n eie politieke vleuel te 

stig. Van die mees algemene poli tieke aksies wat deur vakbonde 

ingespan word sluit onder meer die volgende in: die ondersteuning 

van spesif ieke kandidate van poli tieke part ye, verspreiding van 

biljette, verskaffing van bydraes in die vorm f ondse en 

personeeldienste aan 'n spesifieke politieke party en die rig van 

23 'n Vakbondfederasie bestaan uit 'n aantal vakbonde met dieselfde doelwitte en grondwet, terwyl 'n 
vakbondkonfederasie 'n samevoeging van vakbondfederasies met dieselfde doelwitte is, maar nie noodwendig oor 
een grondwet beskik nie (Nel & Van Rooyen 1989:67). 

24 NOOF is gestig op 7 Augustus 1993 om alle rolspelers in die onderwys soos die staat, onderwysverenigings- en 
vakbonde, onderwysbelanghebbendes en die privaatsektor 'n forum te bied om onderwysprobleme ten opsigte van 
onder meer kurrikula en eksaminering aan te spreek. 
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uitnodigings aan sekere partypolitieke kandidate om vakbondkongresse 

toe te spreek (Stieber 1973:198). 

COSATU speel sedert sy stigting op 30 November 1985 'n aktiewe rol 

in die Suid-Afrikaanse politiek. Die betrokkenheid van COSATU by die 

ANC se "roadshow" tydens die algemene verkiesing van 27, 28 April 

1994, is 'n sprekende voorbeeld hiervan. 

2. 8. 4 Voorde1eskemas 

'n Vakbond staan sy lede soms by deur die daarstelling van pensioen

' mediese en selfs behuisings- en opvoedkundige skemas (Nel & Van 

Rooyen 1989:145). 

'n Vakbond is ook verantwoordelik vir die individuele groei van sy 

lede, veral die uit agtergeblewe gemeenskappe. Gevolglik stel 

vakbonde opvoedkundige en sosiale programme in wat varieer van 

basiese programme met betrekking tot persoonlike higiene, 

gesondheid, goeie huishouding en moederskap tot meer gekompliseerde 

programme wat gerig is op sosiale en ekonomiese ontwikkeling (Nel & 

Van Rooyen 1989:146). 
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2.9 ORGANISASIE EN BESTUUR VAN VAKBONDE 

Die organisasie van 'n vakbond voorveronderstel dat die ontwikkeling 

vanaf die basis na die top, en nie andersom nie, plaasvind. Die 

organisasie van 'n vakbond word vervolgens beskryf aan die hand van 

Diagram 2 (kyk p. 75). 

In die meeste vakbonde word 'n hierargiese organisasiestruktuur 

aangetref. Die bree basis van hierdie hierargie bestaan ui t die 

algemene lidmaatskap, wat by elke sakeonderneming of sogenaamde 

besigheidsplek ("site") 'n sogenaamde werkplekverteenwoordiger 

verkies. In die geval van onderwysvakbonde sou 'n basiese eenheid 

("site") 'n skool wees terwyl die se werkplekverteenwoordiger met 

die skoolbestuur skakel en op die takkomitee van die onderwysvakbond 

dien (Bendix 1992:68). 

Die takkomitee is dus die volgende vlak van die vakbond se 

struktuur. Die takkomi tee in die geval van die onderwysvakbond 

bestaan uit werkplekverteenwoordigers van 'n hele aantal skole in 'n 

bepaalde area. Enersyds is dit die takkomitee wat aktiwiteite van 

die vakbond op plaaslike vlak koordineer, nuwe lede werf en besluite 

wat op nasionale vlak deur die nasionale komitee geneem is, na sy 

lede deurgee. Andersyds sorg die takkomitee dat griewe en probleme 

wat plaaslik ondervind word, die streek - en nasionale komitees van 
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die vakbond bereik. 'n Takkomitee bestaan uit die lede van die 

vakbond in 'n spesifieke area en het sy eie voorsitter, sekretaris 

en tesourier (Nel & Van Rooyen 1989:67). 

Slegs 'n groot vakbond, soos SADOU, beskik oor 'n streekorganisasie 

in die vorm van 'n streekkomi tee. Die streekkomi tee bestaan ui t 

verteenwoordigers van die verskeie takkomitees en beskik oor die 

dienste van voltydse amptenare en organiseerders. Die streekkomitee 

tree op as koordineerder van takaktiwiteite en fasiliteerder tussen 

takke en die nasionale komitee, wat die volgende bestuursvlak 

uitmaak (The New Teacher 1993:4). 

Aan die top van die hierargiese struktuur word die nasionale 

ui tvoerende bestuur, met die president, vise-president, algemene 

sekretaris en tesourier aangetref. Die uitvoerende bestuur word op 

die nasionale kongres, wat bestaan uit st reek- en/of 

takverteenwoordigers, verkies. Die taak van die nasionale 

uitvoerende bestuur is die landwye implementering van vakbondbeleid, 

die verteenwoordiging van die vakbond op nasionale arbeidsf orums 

soos die National Economic Development and Labour Conference25 

(NEDLAC), en die gladde verloop van die vakbond se administrasie 

(Olivier 1995:13). 

25 NEDLAC is 'n arbeidsforum wat al die belangrikste rolspelers socs die staat, nie-owerheisorganisasies, vakbonde 
en georganiseerde nywerheid byeenbring. NEDLAC is in 1995, ender voorsitterskap van Jayendra Naidoo van COSATU, 
gestig. 
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DIAGRAM 2: 

ALGEMENE STRUKTUUR VAN VAKBONDE 

NASIONALE KONGRES 

'" ,/ , 
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TAKKOMITEE 
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,, ALGEMENE LIDMAATSKAP j\ 

Verkry uit Bendix(1992:69) 
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2.10 DIE VERBAND TUSSEN VAKBONDE EN PROFESSIONELE VERENIGINGS 

Stieber (1993: 213) karakteriseer die professionele vereniging as 

"the traditional type of employee association, oriented to selling 

group insurance and other consumer services and functioning 

primarily as a legislative lobbying and political pressure group 

rather than as a collective bargaining agent". Organisasies wat 

soms, volgens Stieber (1993:213), metodes van vakbonde aanwend (kyk 

afdeling 2.8) maar steeds doelwitte soos sosiale interaksie, 

dienslewering (kyk ook afdeling 2.2.2.1.2), die bevordering van 'n 

merietestelsel en professionele gelding (kyk ook afdeling 2.2.2.1.3) 

nastreef, kan nie as vakbonde beskryf word nie. 

Vervolgens word die ooreenkomste en verskille tussen vakbonde en 

professionele verenigings uitgelig. 

2.10.1 Ooreenkomste tussen vakbonde en professionele verenigings 

Die grondbeginsels van vakbonde en prof essionele verenigings stem in 

die volgende opsigte ooreen: 

* Lede sluit op vrywillige basis by beide organisasies aan (kyk ook 

afdelings 2.2.2.1.4 & 2.6.2.1) 



* 

* 

* 
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Bestuurslede word op jaarlikse kongresse verkies en tree volgens 

die mandaat op wat hulle by hierdie kongresse van die organisasie 

se lede ontvang (kyk ook afdelings 2.5 & 2.9) 

Beide organisasies maak van af f iliasie en verteenwoordiging op 

nasionale liggame gebruik ten einde 

bedingingingsmag tydens onderhandelinge 

verseker (kyk ook afdelings 2.4.3 & 2.8.2) 

hul 

met 

le de groter 

werkgewers te 

Voordeleskemas soos pensioen- en behuisingsskemas word deur beide 

organisasies ingespan ten einde lede f inansieel te ondersteun 

(kyk afdelings 2.4.4 & 2.8.4) 

2.10.2 Verskille tussen vakbonde en professionele verenigings 

Daar is hoof saaklik drie verskille tussen vakbonde en prof essionele 

verenigigs. 

amptenary, 

Hulle hou verband met die gebruik van 

die bereidwilligheid om te staak, 

'n heeltydse 

asook die 

grondbeginsels waarvolgens vakbonde en professionele verenigings 

funksioneer. 
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Die gebruik van 'n hee1tydse azJ¥>tenary versus vrywi11ige 

diens op die bestuur 

Prof essionele verenigings se hoofbesture is tradisioneel lede van 

die vereniging wat sonder besoldiging dien. Vakbonde daarenteen maak 

gebruik van besoldigde heeltydse gespesialiseerde amptenary wie se 

dienste as gevolg van die gekompliseerdheid van die proses van 

gesamentlike bedinging vereis word (kyk afdeling 2.8.1). 

Daar is nietemin 'n duidelike tendens in onderwysersverenigings soos 

die KPO om besoldiging vir bestuurslede aan te bied omdat 

bestuurslede van die KPO, sedert die aanvaarding van die Education 

Relations Bill van 1993, by die kollektiewe bedingingsproses in die 

onderwys betrokke geraak het. Laasgenoemde het derhalwe tot 'n 

groter werkslas aanleiding gegee het (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . 

2.l0.2.2Verski11e ten opsigte van die bereidwi11igheid om te staak 

In die algemeen bestaan daar 'n verskil tussen professionele 

verenigings en vakbonde ten opsigte van hulle bereidwilligheid om te 

staak omdat prof essionele verenigings hulle selde tot hierdie 

strategie wend. 'n Algemene mistasting is dat professionele 

verenigings nooit staak nie. Die volgende dien as enkele voorbeelde 



van stakings: 

Professie Jaar 

Onderwysers 1972 

Dokters 1974 

Ingenieurs 1977 

Plek 

Italie 

Italie 

Brittanje 
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Bron 

(Daily News 1972:8) 

(Daily News 1974:4) 

(Natal Mercury 1977:6) 

Hierdie stakings kan as gedeeltelike stakings tipeer word aangesien 

hulle nie uitgeloop het op 'n volle weerhouding van arbeid nie. 

Die volgende twee faktore bepaal, volgens Jacobs (1973:5) dat 

professionele verenigings moeiliker tot stakings oorgaan: 

i) Professionele onderwysverenigings beweeg dikwels op terreine 

waar staking onwettig is of was; 

ii) Prof essionele onderwysverenigings st a an buite die 

arbeidersbeweging - stakings word vanwee histories-begronde 

oorwegings aan die arbeidersbeweging gekoppel (kyk afdeling 

2.8.1) 

'n Verdere onderskeid wat getrek kan word tussen vakbonde en 

professionele verenigings met betrekking tot die bereidwilligheid om 

te staak is dat vakbonde stakings deurgaans as hefboom ter 
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verwesenlikking van hul doelwitte (kyk afdeling 2.8.1) beskou en 

bereid is om te alle tye hierdie hefboom te gebruik. Professionele 

verenigings staak slegs by hoe ui tsondering en dan slegs as die 

toestande wat hulle verander wil he, soos lae besoldiging en tekort 

aan geriewe, negatief inwerk op die aard en funksie van die 

professie (Stieber 1993:211). 'n Sprekende voorbeeld van 'n staking 

deur 'n professionele vereniging in die verband was die staking deur 

lede van die KPO vanwee die rasionalisering van die onderwys, wat 

grater leerling-onderwysersverhoudings in die hand sou werk, 

gedurende Julie/Augustus van 1993 (kyk ook afdelings 1.1, 2.4.1, 

2.4.2 & 2.4.5). 

2.10.1.3 Verski11e ten opsigte van grondbeginse1s 

Die grondbeginsels van vakbonde en professionele verenigings verskil 

ten opsigte van: 

* 

* 

'n Etiese kode (aanwesig by professionele verenigings en afwesig 

by vakbonde); 

Die diensmotief ( lede van professionele verenigings lewer 'n 

direkte diens aan die publiek, terwyl lede van vakbonde 

hoofsaaklik in die vervaardigingsbedryf betrokke is en 'n 

indirekte diens lewer); 
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Die toetreding van nuwe lede tot die organisasie (professionele 

verenigings reguleer in 'n groat mate die toetrede van nuwe lede 

tot die professie, terwyl geen sodanige funksie by vakbonde 

aangetref word nie) . 

2.11 SAMEVATTING 

In hierdie hoof stuk is die ontstaan, ontwikkeling en grondslae van 

vakbonde en prof essionele verenigings in die Verenigde Koninkryk en 

Suid-Afrika metableties nagevors. 

Daar is deurgaans gepoog om die kenmerke wat vakbonde en 

professionele verenigings in beide lande ten grondslag le, uit te 

lig. Ook is in die hoof stuk bemerk dat prokureursverenigings in 

Suid-Afrika vanui t die staanspoor eenheid in die regsprofessie 

nagestreef het om gelykvormige standaarde in die regsberoep te 

bewerkstellig. Die eenheidstrewe in die regsprofessie in die RSA is 

nagevors aangesien 'n soortgelyke eenheidstrewe Bruin onderwys 

sedert die stigting van die TLSA in 1913 gekenmerk het (kyk 

hoofstukke 3 & 4). 

Die metodes wat vakbonde en prof essionele verenigings inspan om hul 
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doelwitte te bereik, verskil in graad ten opsigte van: 

* Kollektiewe bedinging en die bereidwilligheid om te staak 

(professionele vereniging staak selde) 

* 

* 

In 

Die gebruik van heeltydse amptenary in die organisasie (amptenary 

in professionele verenigings fungeer op deeltydse basis) 

die grondbeginsels wat professionele verenigings en vakbonde 

onderskryf 

die volgende hoof stuk gaan gekyk word hoe Bruin 

onderwysersverenigings gedurende die vroee negentiende eeu hulself 

beywer het om onderwyserseenheid in Bruin onderwysgeledere, asook 

oor etniese grense heen, te bewerkstellig ten einde beter 

salarisstrukture, diensvoorwaardes en werksomstandighede met 

onderwysowerhede te onderhandel. 
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HOOFSTUK 3 

DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN KLEURLING PROFESSIONELE 

ONDERWYSVERENIGINGS IN SUID-AFRIKA SEDERT 1862 TOT 1967, 

MET SPESIFIEKE VERWYSING NA HUL AANDEEL IN NIE-ETNIESE EN 

KLEURLINGONDERWYSEENHEID 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoof stuk sal hoof saaklik gepoog word om die ontstaan en 

ontwikkeling van die vroee Keurling professionele 

onderwysverenigings soos die Teachers' League of South Africa 

(TLSA), Teachers' Educational Professional Association (TEPA) en 

die Coloured Teachers' Association (CTA) te belig teen die 

agtergrond van die politieke, sosiale en ekonomiese klimaat wat 

tydens hul ontstaan en ontwikkeling in Suid-Afrika geheers het. 

Alhoewel die vroee Kleurling professionele onderwysverenigings, 

volgens Van der Ross (1996; kyk aanhangsel A), elemente van die 

vakbondwese saam met hulle gedra het omdat hulle deurentyd met 

onderwysowerhede ter verbetering van salarisse, diensvoorwaardes en 

werksomstandighede onderhandel het (kyk ook afdelings 3.4 & 3.5), 

het die onderwysersverenigings soos die TLSA, TEPA en CTA 'n hoe 

premie op die beskerming van die professionele integriteit van die 
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Kleurlingonderwyser geplaas (kyk ook afdeling 2.3.1). Tekens van 

hierdie prof essionele ingesteldheid kan onder meer gevind word in 

die credo van die TLSA "Let us live for our children". Die eerste 

radikale tekens van vakbondwese in die onderwys SOOS 

onderwysstakings en massa-aksies word eers veel later, met die 

stigting van die Western Cape Teachers' Union (WECTU) in 1985 en 

SADOU in 1990 in Kleurlingonderwysgeledere bemerk en word 

breedvoerig in hoofstuk 4 bespreek. 

'n Historiese oorsig van die vermelde onderwysersverenigings dui op 

'n tydvak waarin stryd met die onderwysowerhede aan die orde van 

die dag was. Onderwysersverenigings soos die TLSA en TEPA het hulle 

voortdurend verantwoord ten opsigte van die indringende politieke 

veranderinge wat die vroee negentiende eeu gekenmerk het ( kyk 

afdeling 3.2.1). 

Soos vermeld loop die strewe na onderwyserseenheid in eie geledere 

en nie-etniese onderwyseenheid soos 'n goue draad deur die 

geskiedenis van Kleurlingonderwysersverenigings (kyk afdelings 3.4, 

3. 5, 4. 3' 4. 5' 4.6 & 4. 7) . Ook le dit op die weg van die navorser 

om in hierdie hoof stuk die pogings wat 

Kleurlingonderwysersverenigings SOOS die TLSA, TEPA en CTA 

aangewend het ten einde eenheid in onderwysgeledere te 

bewerkstellig, uit te lig. Die eenheidstrewe van 
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Kleurlingonderwysersverenigings sedert 1862 tot en met 1967 was 

hoof saaklik etnies-gebaseerd en derhalwe daarop gemik om 

Kleurlingonderwysers in een onderwysersvereniging saam te snoer ten 

einde groter eensgesindheid tydens onderhandelinge oor salarisse en 

diensvoorwaardes met onderwysowerhede in die hand te werk (Van der 

Ross 1996; kyk aanhangsel A). In 'n mindere mate was daar ook 

kontak met onderwysersverenigings oor die kleurgrense heen (bv. met 

die stigting van die South African Federation of Teachers' 

Associations (SAFTA) in 1958) ( kyk ook afdeling 3. 5. 4) , asook 

oproepe tot nie-etniese eenheid deur 

Kleurlingonderwysersverenigings soos TEPA in 1966 (kyk afdelings 

3.5.4 & 3.5.5), maar die kontak was hoofsaaklik daarop gemik om 

beter salarisstrukture vir Kleurlingonderwysers te beding en kon 

nie werklik as 'n eenheidsinisiatief beskou word nie. Die stigting 

van SAFTA in 1958 het egter as 'n katalisator gedien vir menige 

eenheidsgesprekke met ander etnies-gebaseerde 

onderwysersverenigings, veral na 1967. 

In die hoof stuk val die fokus hoof saaklik op die pogings wat 

Kleurlingonderwysersverenigings, die TLSA, TEPA en CTA, voor 1967 

aangewend het ter vereniging van Kleurlingonderwysers in een 

onderwysersvereniging. Ander Kleurlingonderwysersverenigings soos 

die Transvaal Association of Teachers (TAT), die Society of Natal 

Teachers (SONAT) en die Orange Free State Teachers' Association 
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(OFSTA) word in die hoofstuk slegs oorsigtelik bespreek aangesien 

hul rol in die eenheidstrewe in die Kleurlingonderwys minimaal was 

en hulle telkemale bloot onderwysersverenigings soos die TLSA en 

TEPA in hul eenheidsinisiatiewe gevolg het (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . 

Na die stigting van die KPO in 1967 het die eenheidstrewe van 

Kleurlingonderwysersverenigings 'n merkwaardige verandering 

ondergaan. Kleurlingonderwysersverenigings het hul eenheidstrewe 

stelselmatig verander vanaf een onderwysersvereniging vir slegs 

Kleurlingonderwysers na een nie-etniese onderwysersvereniging vir 

ALLE onderwysers in Suid-Afrika. Die pogings deur 

Kleurlingonderwysersverenigings om een nie-etniese 

onderwysersvereniging na 1967 op die been te bring word breedvoerig 

in hoofstuk 4 bespreek. 

In hierdie hoof stuk sal na "Kleurling'' in plaas van "Bruin" verwys 

word aangesien "Kleurling" die heersende term was wat in di~ tydvak 

(1862-1967) in gebruik was. 

3.2 REDES VIR DIE ONTSTAAN VAN DIE TLSA IN 1913 

Die TLSA was die eerste Kleurling professionele onderwysvereniging 

in Suid-Afrika en het ontstaan as 'n direkte uitvloeisel van die 
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politieke bestel wat in die vroee negentiende eeu in Suid-Afrika 

geheers het. Vervolgens word die politieke faktore wat aanleiding 

gegee het tot die uiteindelike ontstaan van die TLSA in 1913 onder 

die loep geneem. 

3.2.1 Po1itieke £aktore in Suid-A£rika tydens die sewentiende, 

agtiende en negentiende eeu 

Volgens die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) is die 

Kaapse Kleurlinge die af stammelinge van die oorspronklike 

slawebevolking wat uit Oos-en Wes-Afrika, Madagaskar en die Indiese 

Argipel gedurende die sewentiende en agtiende eeu ingevoer is (RGN 

1989:272). Alhoewel die groepe etnies en kultureel van mekaar 

verskil, het hulle sedertdien aan die Kaap tot 'n groot mate onder 

mekaar, asook met die inheemse Hottentotte sowel as met Blankes, 

vermeng geraak (RGN 1989:272). 

Die samestelling van die Kleurlinggroep is inderdaad kompleks, 

veral as in gedagte gehou word dat groepe soos die Griekwas in die 

Kleurlinggroep ingesluit word. Tog kan die Kleurlingkomponent van 

die Suid-Afrikaanse bevolking as 'n aparte "volk", dit wil s~ 'n 

bloed-, lot- en kultuurgebonde gemeenskap, in hierdie verhandeling 

beskou word aangesien die groep teen die middel van die negentiende 

eeu 'n identi tei t ontwikkel het wat duidelik onderskeibaar van 
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ander bevolkingsgroepe is (Van Zyl 1997:53). 

Die eerste skool aan die Kaap is in 1655 deur die NOIK gestig 

(RGN 1989:273). Dit was 'n nie-etniese skool waarvan die 

hoof oogmerke die onderrig in die Christelike gods di ens en die 

aanleer van die Hollandse taal deur die leerlinge was. Ook die 

tweede skool was nie-etnies en het Kleurlingkinders as leerlinge 

gehad (RGN 1989:274). 

Die eerste tekens van politieke oorwegings by skoolvoorsiening vir 

Kleurlinge word in 1666 bemerk met pleidooie deur Blankes vir 

aparte skole vir Blankes en nie-blankes. In 1671 reageer die NOIK 

hierop met die stigting van 'n aparte skool in die slawelosie en 

sedert 1685 is geen Blanke kinders in die skool toegelaat nie 

(Giliomee & Elphick 1987:12). In 1685 is daar vir die eerste keer 

op onderwys- of skoolvlak op grond van etniese verskille 'n 

onderskeid tussen kinders deur die NOIK gemaak. Die redes hiervoor 

was, volgens die RGN (1989:273), tweerlei: Enersyds was die NOIK 

ontevrede met die gehalte van onderwys wat die slawekinders ontvang 

het. Andersyds het die slawe 'n slegte reputasie ten opsigte van 

sedelikheid gehad. Deur segregasie sou die NOIK kontak tussen 

Blanke kinders en die slawe vermy (RGN 1989:273). 

Nieteenstande hierdie eerste stappe van die NOIK om aparte skole te 
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voorsien, is beide groepe (Blankes en Kleurlinge) tot 

staatsondersteunde skole toegelaat. Die segregasiebeleid is dus nie 

konsekwent toegepas nie. In 1770 was 'n aansienlike persentasie van 

die leerlinge in die staatsondersteunde skole aan die Kaap nog 

Kleurlingkinders (82 uit 'n totaal van 696) en in 1806 het 

gekleurde kinders nog die openbare skole in Paarl en Swellendam 

bygewoon (Giliomee & Elphick 1987:12). 

Met die begin van die Britse Administrasie in 1806 raak 

diskriminasie in die onderwysstelsel egter meer intens omdat die 

Engelse onder meer die beleid van aparte slaweskole strenger 

toegepas het (Giliomee & Elphick 1987:12). Die onderwystaak by die 

slaweskole was hoofsaaklik deur Britse sendelinge behartig. Die 

eerste outentieke Kleurlingonderwyser, wat sy opleiding van die 

sendelinge ontvang het en horn uitsluitlik met die onderwys van die 

slawe bemoei het, was Daniel Engelgraaf (Nel & Van Rooyen 

1989:134). 

Ten spyte van die gees van segregasie wat aan die Kaap geheers het, 

het tussen 1162 en 1551 gekleurde kinders nogtans die openbare 

skole vir Blankes in 1823 bygewoon (RGN 1989:274). 

In die 1830's is daar dikwels onmin oor die bywoning van openbare 

skole deur enkele Kleurlingkinders onder Blankes bespeur, maar die 
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regering het konsekwent geen standpunt ingeneem of 'n beleid oor 

die aangeleentheid geformuleer nie (Adhikari 1986:14). Hoewel die 

amptelike onderwysbeleid in 1839 die toeganklikheid van openbare 

onderwys vir alle kinders onderskryf het, het sake in die praktyk 

s6 verloop dat daar teen 1839 geen Kleurlingleerling in openbare 

skole was nie (Adhikari 1986:13). 

Teen die middel van die negentiende eeu het die Kaapkolonie 

ontwikkel in 'n etnies-gebaseerde gemeenskap waar Blanke koloniale 

setlaars die nie-blanke werkersklas (slawe, Khoisan, Maleiers, 

Hottentotte, Griekwas asook die nuutgevonde eiesoortige 

Kleurlingbevolkingsgroep) polities, sosiaal en ekonomies gedomineer 

het (Adhikari 1986:14). Laasgenoemde groepe het nou 'n 

gemeenskaplike identiteit26 ontwikkel vanwee hulle gemeenskaplike 

ondergeskikte sosio-ekonomiese status (Adhikari 1986:13). 

Die ontstaan van die TLSA kan volgens Adhikari (1986:18) 

teruggevoer word na die etniese skeiding wat in Kaapse skole 

bestaan het. Sodanige skeiding is weerspieel in die dubbele etnies-

gebaseerde onderwysstelsel wat tydens die vroee negentiende eeu 

ontwikkel het en wat bestaan het uit sendingskole vir nie-blankes 

en publieke skole vir Blankes. Sendingskole is gestig deur 

sendelinge wat na die Kaap gekom het as gevolg van die evangeliese 

26 Hierdie groepe het 'n identiteit ontwikkel van ondergeskiktheid. Die ondergeskiktheid en gehoorsaamheid 
sou, volgens hulle, hopelik lei tot assimilasie tot die Westerse kultuur en vordering ten opsigte van hul 
beskawingspeil verseker (Adhikari 1993:13). 
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oplewing wat tydens die negentiende eeu in Europa ontstaan het. Die 

kerkskole het hoof saaklik elementere onderwys aan die arm, 

gekleurde gemeenskap, verskaf (Adhikari 1986:18). 

Die sendingskole het geringe bystand van die regering gekry en 

gevolglik was die standaard van onderwys in sendingskole ver benede 

die in Blanke openbare skole. Die publieke onderwysstelsel, wat op 

die been gebring is met die stigting van die Onderwysdepartement 

aan die Kaap in 1839, het egter benewens anderskleuriges ook arm 

Blankes van staatskole verdryf omdat skoolgelde buitensporig hoog 

was (Adhikari 1986:19). 

Die ontdekking van diamante en goud gedurende 1867 en 1886 

onderskeidelik (kyk ook voetnota 2) het tot 'n toestroming van 

Swart mense na die Kaapkolonie (uit Oos- en Wes-Afrika en 

Madagaskar) gelei. Op sy beurt het die toestroming uit Afrika gelei 

tot die assimilasie van die Swartes in die reeds bestaande 

anderskleurige werkersklas aan die Kaap (Adhikari 1986:14). Hierdie 

toedrag van sake kulmineer, vol gens Adhikari ( 198 6: 13) , om twee 

redes, in die ontwikkeling van 'n sogenaamde Kleurlingidentiteit: 

Enersyds wou die Kleurling 'n identiteit ontwikkel wat duidelik van 

die van die Swartes onderskei kon word. Andersyds sou hierdie 

Kleurlingidentiteit, so is daar gehoop, 'n meer bevoorregte posisie 

vir die Kleurling met sy Westerse kultuur wat deur Blankes 



104 

oorheers is, daarstel (Adhikari 1986:13) 

Teen die laat negentiende eeu is daar 'n verhoogde politieke 

bewussyn by die sogenaamde Kleur 1 ingbourgeo is ie27 op die 

diamantvelde aangetref wat uiting gevind het in hulle direkte 

betrokkenheid by munisipale en parlementere verkiesings28 (Adhikari 

1986:15). In hierdie verband beweer Adhikari (1986:16): 

For it was here on the diamond fields that coloureds first 
came into head-on competition with Africans as well as poorer 
whites in a fluid social milieu. 

Die Coloured People's Association of South Africa is in 1892 gestig 

om beswaar aan te teken teen die Franchise and Ballot Act wat daarop 

gemik was om Kleurlinge van kieserslyste te verwyder (Giliomee & 

Elphick 1987:16). 

Teen die einde van die negentiende eeu het die Onderwysdepartement 

aan die Kaap openlik 'n etniese beleid gepropageer (Adhikari 

1986:19). 'n Georkestreerde poging is aangewend om etniese skeiding 

in skole wetlik te bepaal en 'n superieure publieke onderwys na alle 

Blanke kinders ui t te brei. In die Edu ca ti on Commission Report 

(1879-80) word onder andere die volgende beweer (SA. Administrasie: 

27 Die Kleurlingbourgeoisie het hoofsaaklik uit opgeleide ambagsmanne, kleinhandelaars, klerke, onderwysers, 
asook 'n handjievol professionele mense soos prokureurs en dokters, waaraan 'n sekere mate van status 
toegedig was, bestaan (Adhikari 1986:16). 

28 Hierdie nuutgevonde politieke identiteit vind uitdrukking in politieke organisasies soos die Afrikander 
League (gestig in Kimberley in 1883) en die Griqualand West Coloured Peoples' Political Association (gestig 
in 1891) wat die Kleurlinge se belange op die diamantvelde behartig het (Adhikari 1986:16). 
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Kaapse Provinsiale Administrasie 1879-80). 

for cultural and economic reasons it was wholly 
inappropiate for whites and blacks [including Coloureds] to 
receive the same education. 

Die Kaapse regering het gevolglik op grond van die siening van die 

Education Commission gedurende die 1890' s gepoog om die etnies-

gebaseerde onderwysstelsel in die Kaap te versterk. Thomas Muir, 

Superintendent-generaal van die Kaap (1893-1894), het die doelwit 

ywerig nagestreef. In 1893 kom sendingskole in aanmerking vir grater 

geldelike bydraes indien slegs Blanke leerlinge aan die skole 

ingeskryf word. In 1894 is daar vir die eerste keer aparte 

onderwyskundige statistieke vir Blanke en nie-blanke kinders 

opgestel sodat die Blanke kinders se onderwysbehoef tes beter begryp 

kon word (Adhikari 1986:20). 

Hierdie toedrag van sake het regstreeks gelei tot die eerste 

substantiewe Kleurling politieke organisasie, die African Peoples' 

Organisation (APO) (kyk afdeling 3.2.2). 

Thomas Muir het die eerste keer melding gemaak van 'n aparte 

Kleurling prof essionele onderwysvereniging tydens 'n 

opleidingskursus vir sendingskoolonderwysers te Grahamstad in die 

vroee negentiende eeu. Die Kleurlingonderwysers wat teenwoordig was 

by hierdie kursus, het 'n konsepgrondwet vir 'n professionele 
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onderwysvereniging gef ormuleer - niks verder is egter na af loop van 

die kursus gedoen om s6 'n vereniging vir Kleurlingonderwysers op 

die been te bring nie (Adhikari 1993:20). 

Die School Board Act van 1905 het 'n komprehensiewe program 

daargestel om alle Blanke kinders te verplig om skole by te woon tot 

en met standerd IV of tot die ouderdom van veertien in enige 

staatskool (Adhikari 1993:21). Alhoewel die School Board Act 

voorsiening gemaak het vir Kleurlinge om aparte publieke skole te 

organiseer, was daar struikelblokke in die wetgewing ingebou om 

Kleurlinge effektiewe toegang tot staatskole te ontse. 29 Die School 

Board Act het dus etniese ongelykhede ten opsigte van 

onderwysvoorsiening bekragtig (Adhikari 1986:21). 

Kleurlinge was ook geskok oor die vrygewige na-oorlogse vredesgebare 

wat Brittanje aan die boere getoon het, asook die volgehoue 

diskriminasie teen Kleurlinge in die Boererepublieke. 30 Orn die latere 

invloed van die politiek op die Kleurlingonderwys te verstaan, moet 

gewys word op die onderhandelinge tydens die Nasionale Konvensie31 

van 1908 waartydens die vraagstuk rakende die Kleurlingstemreg be-

29 Die skoolgelde om staatskole by te woon was buitensporig hoog. Dit het Kleurlinge effektief die reg ontse om 
hierdie skole by te woon (Adhikari 1993:21) 

30 Gepolitiseerde Kleurlinge het die Anglo-Boereoorlog beskou as 'n geleentheid om die Kleurling se steun aan 
die Britse heersers te demonstreer, om sodoende te wys dat hulle verantwoordelike burgers is. Hulle 
verwagtinge was dat die verdeeldheid in die blanke bevolking tot hul voordeel sou strek en dat hulle vir hul 
patriotisme beloon sou word. Hulle het geen twyfel gehad dat Brittanje sou wen en hierdie oorwinning 'n nuwe 
era in vrye en menslike waardes in die RSA sou inlei nie. Die aspirasies van die Kleurlinge het verkrummel 
toe Brittanje duidelik getoon het dat anderskleurige politieke regte ondergeskik aan die van die Blankes was 
(Adhikari 1986:17) 

31 Tydens die Nasionale Konvensie van 1908 het Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal die volgehoue uitsluiting van 
die stemreg vir Kleurlinge bepleit, terwyl die Kaapkolonie aangedring het op die behoud van die insluiting 
van Kleurlinge. Daar is op die konvensie besluit op die behoud van die status quo vir elke provinsie. Hierdie 
bepalings sou slegs met 'n twee-derdemeerheid in die Parlement gewysig kon word (RGN 1989:275). 
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spreek is. Ingevolge ooreenkomste bereik by die konvensie sou 

Kleurlinge hulle stemreg in die Kaapkolonie behou maar dit sou nie 

uitgebrei word na die ander provinsies nie (RGN 1989:275). Die 

toenemende etniese skeiding in die Kaapse skole het neerslag gevind 

in die totstandkoming van 'n eksklusiewe 

Kleurlingonderwysersvereniging, die TLSA in 1913 (kyk afdeling 3.3) 

wat as 'n uitvloeisel van die aktiwiteite van die APO (kyk afdeling 

3.2.2) beskou kan word. Protesoptogte teen die vermelde School Board 

Act het die stigting van die onderwysersvereniging, die TLSA, verder 

ge1nspireer. Hieroor se Adhikari (1993:22): 

3.2.2 

The rank injustice of such blatant white privilege and the 
accompanying protests, moreover, only served to encourage 
racial exclusivity within the coloured community by 
heightening their group conciousness and prompting them to 
rally together in defence of their rights. 

Die stigting van die African Peop1es ' Organisation (APO) 

Omdat Kleurlingleiers besef het dat hulle belange benadeel word en 

hulle besig was om poli tieke mag te verloor, het hulle klein 

politieke partye gevorm soos die APO wat te Kaapstad in 1902 deur 

dr Abdurahman gestig is. 

Die APO het horn nie slegs ten doel gestel om die Kleurlingstemreg 

te beskerm nie, maar het horn ook beywer vir meer en beter onderwys 

vir die Kleurlinge (RGN 1989:276). In die verband se Sonn 
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(1986:61): 

... this organization, founded by the young, determined, gifted and 
eloquent Abdurahman, at its conference held in the Eastern Cape in 
Somerset East in 1905, incorporated in its constitution a desire to 
secure better and more advanced education for their children. 

Die APO het, volgens Adhikari (1986:16), uit 'n verhoogde politieke 

bewuswording van die Kleurlingbourgeoisie (kyk voetnota 27) gegroei 

vanwee meer intensiewe etniese skeiding wat teen die einde van die 

negentiende eeu in die RSA gefigureer het. Die teleurstelling van 

gepolitiseerde Kleurlinge met die Anglo-Boereoorlog se skikkings 

het, soos vermeld, in die stigting van die APO gekulmineer 

(Adhikari 1986:16; kyk ook voetnota 30). 

In verband met die APO se doelwitte beweer Lewis (1984:33): 

3.2.3 

... the 
almost 
[than] 
and to 

aspirations of the coloured petty bourgeosie were 
entirely assimilationist. They wanted little more 

to be judged on merit, to exercise citizenship rights 
win social acceptance within middle class society. 

Die APO se ro1 in die stigting van die Teachers' League 

of South Africa (TLSA) 

Op 13 Julie 1912 verskyn 'n brief in die kolomme van die destydse 

APO-nuusblad wat Kleurlingleerkragte tot afstigting van die South 

African Teachers' Association32 (SATA) aanspoor. In 'n naamlose 

brief, slegs geteken "A Coloured Teacher" is onder andere die 
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volgende gese: 

I think the time has arrived that an association should be 
started to guard the interests of the Coloured Teacher (APO
nuusblad 1912:4). 

In die daaropvolgende uitgawe van die APO-nuusblad reageer die 

redakteur, dr Abdurahman, as volg op bogenoemde brief: 

We feel sure that this letter, 'A Coloured Teacher', voiced the 
sentiments of the majority of the Coloured members of the 
teaching profession (Roberts 1991:21). 

Dr Abdurahman spel dan ook 'n paar van die moontlike werksaamhede 

van s6 'n vereniging uit. Die volgende aangeleenthede is daarby 

ingesluit: 

* Kleurlingongeletterdheid moet aangespreek word; 

* Die kwalifikasie, gradering van sertifikate en die status van 

Kleurlingleerkragte moet aangespreek word; 

* Die tradisie en waardigheid van die Kleurlingonderwysprofessie 

moet opgebou word (APO-nuusblad 1912:3). 

32 Sedert 1862 kon Kleurling- en Swart onderwysers op 'n vrywillige basis by die oorheersend Blanke South 
African Teachers' Association (SATA), wat in 1862 gestig is, aansluit. Teen 1912 was daar groeiende 
ontevredenheid onder Kleurlingonderwysers omdat hulle probleme nie deur SATA aangespreek is nie (Roberts 
1991:19). 
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Dr Abdurahman meld ook dat mnr Herold Cressy33 se mening oor 'n 

moontlike af stigting van SATA in 'n daaropvolgende ui tgawe sou 

verskyn. Op 10 Augustus 1912 verskyn Cressy se reaksie op die brief 

van "A Coloured Teacher" en skryf hy soos volg oor die 

noodsaaklikheid van 'n Kleurlingonderwysersvereniging: 

Of the need for a Coloured Teachers' Association there can be 
no doubt. I have had the privilege of discussing the subject 
with many teachers, both in Cape Town and Johannesburg and 
they have all, without exception, been unanimous on the point 
(APO-nuusblad 1912:5). 

Hierna verskyn drie briewe in die APO-nuusblad van Augustus 1912 in 

reaksie op mnr Cressy se brief. Francis Brutus, 'n onderwyser aan 

St. Andrew's Skool in Ceres skryf in een van die briewe dat die 

beweging om 'n Kleurlingonderwysersvereniging te stig suksesvol sal 

wees in die lig van die Superintendent-generaal, dr Thomas Muir, se 

goedkeuring vir s6 'n vereniging (APO-nuusblad 1912:5). 

Alhoewel die TLSA se toekomstige stigters nie as sulks politieke 

doelwitte nagestreef het nie, het hulle tog die idee van 

Kleurlingseparatisme onderskryf. Hulle het dus 'n naelstring met 

33 Herold Cressy was hoog aangeskrewe as die eerste Kleurlingpersoon om 'n BA-graad te verwerf. Hy was onder 
andere hoof van die Trafalgar Public School te Kaapstad, het gedien op die uitvoerende bestuur van die 
Kaapse tak van SATA en was hoof van die Albertus Street Public School, 'n uitgelese Kleurling primere 
skool in Kaapstad. 
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die APO gedeel. Die etniese skeiding wat in Suid-Afrika geheers 

het, het Kleurlinge genoop om saam te staan in 'n organisasie soos 

die TLSA, in hul strewe na selfopheffing, verbetering van 

onderwysstandaarde en volle burgerskap (Adhikari 1986:17). In 

hierdie verband skryf Adhikari (1986:17): 

the origin of the TLSA was not only a product of the 
genesis of the coloured identity but its establishment was 
also a deliberate attempt to foster coloured separatism. Not 
wanting to identify with Africans on the one hand, and being 
excluded from white society on the other, coloureds opted for 
the compromise of cultivating a separate group identity. 

Die APO se rol in die stigting van die TLSA kan om twee redes as 

belangrik geag word: Enersyds het die APO gehelp om 

Kleurlingonderwysers te verenig in een liggaam en andersyds het die 

APO 'n organisasiestruktuur daar gestel ten einde die TLSA 

suksesvol te loods (Adhikari 1993:24). 

Die TLSA is gestig deur 'n groep onderwysers wat sterk onder die 

invloed van dr Abdurahman was. In die verband skryf Adhikari 

(1986:25): 

... it was he [Abdurahman] who appears to have been the moving 
spirit behind the attempt to establish a coloured teachers' 
organisation and [he] was clearly instrumental in overcoming 
the inertia of the coloured teaching profession. 

Van der Ross (1996; kyk aanhangsel A) is van mening dat dr 

Abdurahman horn beywer het vir die stigting van 'n professionele 
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Kleurlingonderwysvereniging omdat hy die steun van sodanige 

organisasie nodig gehad het in sy amp as leier van die APO. 

Die ideaal om Kleurlingonderwysers in noue alliansie met die APO te 

organiseer het sterk by die leierskap van die APO gefigureer. Veral 

dr Abdurahman het klem gele op die onderwys as 'n middel om die 

Kleurlinggemeenskap op te hef. Die onderwys is inderdaad deur dr 

Abdurahman en die APO beskou as die sleutel tot die toekomstige 

vooruitgang van die Kleurlinggemeenskap. Die verbetering van die 

Kleurlinge se onderwysstandaarde sou, volgens dr Abdurahman en die 

APO, essensieel wees ten einde sosio-ekonomiese sukses te behaal en 

die assimilasie van die Kleurlinge in die Blanke middelklas te 

bewerkstellig. 

3.3 DIE STIGTING VAN DIE TLSA 

Reeds voor die stigting van die TLSA in 1913 was daar in 1911 'n 

mislukte poging om 'n professionele Kleurlingonderwysvereniging te 

stig tydens 'n indiensopleidingkursus vir Kleurlingonderwysers te 

Kaapstad. Die redes vir die mislukte poging was, volgens Adhikari 

(1993:25), die afwesigheid van kollektiewe bedingingsmeganismes in 

die onderwys ( kyk ook afdeling 2. 8. 1. 1) , die wye geograf iese 

verspreidheid van onderwysers in die Kaapkolonie en die 

agterdogtigheid van skoolhoofde oor die wenslikheid van s6 'n 
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vereniging. 

Op 22 Maart 1913 is 'n vergadering in die Albertusstraatskool te 

Kaapstad gehou waar tussen dertig en veertig leerkragte teenwoordig 

was. Hier is besluit om die TLSA te stig en om die Vereniging se 

eerste kongres, soos vroeer deur Herold Cressy in die vooruitsig 

gestel, in Junie 1913 te hou (Lewis 1987:75). 

Die TLSA kan ook as 'n gemeenskapsorganisasie beskou word aangesien 

die vereniging horn benewens die beywering vir 'n beter bedeling ten 

opsigte van Kleurlingonderwys ook indirek beywer het vir die 

verbetering van die maatskaplike situasie van arm Kleurlinge wat 'n 

natuurlike uitvloeisel van behoorlike onderwys sou wees. Die TLSA 

is dus gesien as 'n instrument om 'n beter kwaliteit lewe vir die 

Kleurlinggemeenskap te verseker (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel 

A) • 

3.4 DIE TLSA: DIE TYDPERK 1913 TOT 1943 

3.4.1 Die eerste kongres en ampsbek1eers 

Die eerste TLSA-kongres is op 24 Junie 1913 in die Kollegesaal van 

die ou Kaapse Opleidingskollege in Queen Victoriastraat gehou (Le-
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wis 1987:75) Die voorgelegde grondwet van die interimkomitee34 is 

aanvaar. 

Die algemene doelwitte van die TLSA, soos vervat in die grondwet, 

sou wees 

* Die verbetering van die onderwys, spesifiek die van die 

Kleurling regdeur Suid-Afrika; 

* Die bevordering van eenheid en vriendelike samesyn tussen 

Kleurlingleerkragte en die verbetering van hul status (Roberts 

1991:23). 

Soos die geval was met die APO, was die TLSA se werksaamhede 

hoofsaaklik gekenmerk deur kongresse, resolusies en deputasies 

tydens hul onderhandelinge met die owerhede van die dag ( kyk 

afdeling 2. 4 .1) Reeds voor die stigting van die TLSA is 'n 

afvaardiging na dr T Muir, Superintendent-generaal van Onderwys, 

gestuur om amptelike erkenning, wat uiteindelik in 1913 aan die 

TLSA verleen is, vir die Vereniging te verkry (Lewis 1987:75). 

34 Die eerste interim-komitee van die TLSA het bestaan uit mnre HJ Gordon, F Hendricks, E Pheiffer, 
H Cressy, WG Hendrickse en me Wooding en Wyngaardt (Roberts 1991: 22). Die eerste ampsbekle~rs 
van die TLSA was die volgende: Mnre H Cressy (president), F Hendricks (vise-president), HJ Gordon 
sekretaris), WG Hendrickse (tesourier), Oppelt, Sampson, Scholtz, Pheiffer, Fransman, Wessels, 
Conrad en Johansen, me Wooding en Wyngaard en mej Beukman (TLSA Kongres 1934:5). 
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3.4.2 Die tydperk 1913 tot 1920: die TLSA se ledetal neem 

stadig toe 

Die TLSA het 'n noue verbintenis met die APO onder leiding van dr 

Abdurahman gehad en het die APO-f ilosof ie ten opsigte van die 

self opheff ing van die Kleurlinggemeenskap met die APO gedeel 

(Adhikari 198 6: 1 7) . Net soos die APO, het TLSA-onderwysers die 

Kleurlinggemeenskap oor die algemeen aangemoedig om hul 

lewensstandaard te verhoog deur langer op skool te bly en sodoende 

hul kwalifikasies te verbeter. Die doelwitte van die APO, naamlik 

die aanspreek van Kleurlingongeletterdheid, die verhoging van die 

status van Kleurlingonderwysers en die herwinning van die stemreg 

van Kleurlinge in Transvaal, Oranje-Vrystaat en Natal, het 

grootliks met die van die TLSA ooreengestem (kyk ook afdelings 

3.2.1, 3.2.2 & 3.2.3). 

Die APO het horn ten doel gestel om die Kleurlingstemreg te beskerm 

deur horn te beywer vir meer en beter onderwys vir Kleurlinge (RGN 

1989:276). Die leier van die APO, dr Abdurahman, is in 1919 tot lid 

van die Kaapse Provinsiale Raad verkies en het aldaar baie 

belangrike toesprake oor die verbetering van die Kleurlingonderwys 

gelewer (RGN 1989:274). 

Die TLSA was 'n klein professionele onderwysvereniging wat bestaan 
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het uit ongeveer vyftig lede by sy stigting (Adhikari 1986:49). Die 

periode tot 1920 is gekenmerk deur stadige vooruitgang en relatiewe 

onaktiwiteit. 'n Jaar na die stigting van die TLSA is sy ledetal op 

vyf-en-sestig geraam. Teen 1916 het die TLSA takke in Stellenbosch, 

Paarl, Genadendal en Kimberley gestig en het sy ledetal tot tagtig 

toegeneem (Trapido 1969:89). 

Die belangrikste mylpaal wat bereik is tydens hierdie periode is 

die publikasie van 'n eie nuusblad, die TLSA Educational Journal, 

in 1915. 

3.4.3 Die twintigerjare: 'n tydperk van dinamiese groei vir die 

TLSA 

Gedurende die twintigerj are ondervind die TLSA twee fases van 

dinamiese groei en nuwe ywer. Dit kan hoofsaaklik toegedig word aan 

die voorui tsig van opgradering, verbetering en hervorming van 

Kleurlingonderwys wat Kleurlingonderwysers aangemoedig het om in 

groter getalle by die TLSA aan te sluit (Adhikari 1986:50). Hierdie 

nuutgevonde optimisme het tot groter dryfkrag in die uitvoerende 

bestuur van die TLSA gelei, wat gevolglik tot die totstandkoming 

van nuwe TLSA-takke gelei het. Deur die stigting van nuwe takke 

wou die TLSA sy magsbasis verbreed en horn sodoende verhef tot die 

amptelike mondstuk van die Kleurlingonderwysprofessie. Die 
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moontlikheid van meer diskriminerende wetgewing het die TLSA-

leierskap verder genoodsaak om Kleurlingonderwys in 'n groter mate 

te mobiliseer en onder een sambreel saam te snoer (Adhikari 

1993:50). 

Die eerste f ase van ui tbreiding en voorui tgang in die TLSA het 

plaasgevind in 1921-22, 'n periode waarin beduidende posi tiewe 

veranderinge in Kleurlingonderwys sigbaar geraak het. Ekonomiese 

vooruitsigte vir die Kleurlingonderwysprofessie het onder meer 

merkbaar verbeter. Die Consolidated Education Ordinance van 1921 

het f inaal weggedoen met die hef f ing van skoolgelde vir leerlinge 

wat sendingskole bygewoon het. Nogtans het die staat steeds die 

betaling van onderwysers se salarisse behartig. In 1921 kry 

onderwysers 'n geringe salarisverhoging wat, gepaardgaande met 'n 

verlaging in die inflasiekoers, bydra tot 'n tevredenheidsgevoel 

onder Kleurlingonderwysers. In 1922 skryf die Onderwysdepartement 

van die Kaap af sonderlike skoolsillabusse vir Kleurlinge en Swartes 

voor en publiseer etnies-gebaseerde onderwysstatistieke vir 

Kleurling- en Swart kinders - kwessies wat lank deur die TLSA in 

onderhandelinge met die onderwysowerhede voorgestaan was (Adhikari 

1993:50). In hierdie verband se Adhikari (1993:50): 

These far-reaching changes raised expectations within the TLSA 
that coloured education was being singled out for 
thoroughgoing [positive] reform. 
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Hoe verwagtinge van hervormings vir die Kleurlingonderwys het 

vinnige vooruitgang in die TLSA gestimuleer. Nuwe takke van die 

TLSA is gevolglik gestig, onder meer te Worcester en Oudtshoorn in 

1921 en Caledon, Graaff Reinett en Port-Elizabeth in 1922. Die tak 

in Port-Elizabeth was die hooftak van 'n gekombineerde Oostelike 

Provinsie en Middellandse tak (Adhikari 1986:49). 

Voor die tweede fase van uitbreiding en vooruitgang beleef die TLSA 

tussen 1923 en 1925 'n ernstige insinking as gevolg van die 

uitvoerende bestuur se onvermoe om die uitgebreide organisasie te 

hanteer (Adhikari 1993:51). Die koste om die organisasie te 

administreer het merkwaardig toegeneem en terself dertyd was 

ledegelde nie effektief ingevorder nie. Hierdie toedrag van sake 

lei tot die opskorting van publikasie van die TLSA Educational 

Journal in 1924. Teen die einde van 1924 het takke in Genadendal, 

Kimberley, Stellenbosch, Worcester, Graaff Reinett en Caledon 

totaal ineengestort. 'n Tekort aan onderwyskundige en politieke 

stimuli, tesame met inflasionere ekonomiese toestande, word deur 

Adhikari (1993:51) as redes vir hierdie ineenstorting van TLSA

takke aangevoer. 

Sedert die middel twintigerjare is 'n oplewing in die TLSA 

ondervind. Die volgende takke is gestig: Robertson en Piketberg in 

1925, Wellington, Saron, Claremont, Malmesbury, en Elsies Rivier in 
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1926, Bellville en Wynberg in 1927, George en Maitland in 1929. 

Die ledetal van die TLSA groei van 415 in 1927 tot ongeveer 500 

teen 1930. Die TLSA Educational Journal is weer sedert 1925 

gepubliseer. Die nu we redaksionele span het uit 

streekverteenwoordigers bestaan. Die rede vir hierdie hernieude 

oplewing in die TLSA kan gevind word in die positiewe ondertone van 

die bedrywighede van die Cape Provincial Commission of Enquiry into 

Coloured Education van 1925-26 wat hoe verwagtinge by die TLSA ten 

opsigte van verbeterde salarisse en werksomstandighede aangewakker 

het (Adhikari 1993:52). Ook het takke soos Genadendal, Kimberley, 

Stellenbosch en Worcester wat vroeer ineengestort het, hernieude 

oplewing getoon (Adhikari 1993:53). 

Dr Abdurahman, leier van die APO, en mnr Fred Hendricks, 'n 

prominente leier binne die TLSA, het op die Cape Provincial 

Commission of Enquiry into Coloured Education gedien. Aanbevelings 

van die kommissie het onder meer 'n groter staatsbesteding aan 

Kleurlingonderwys, verpligte onderwys vir Kleurlinge, die 

opgradering van onderwysfasiliteite in sekondere skole en 'n 

jaarlikse salarisaanpassing vir Kleurlingonderwysers ingesluit. 35 

35 Salarisse van Kleurlingleerkragte was in 1911 en 1912 £36 per jaar. Hierdie bedrae het aansienlik 
vermeerder na aanhoudende verto~ deur die TLSA. Die regering se totale besteding aan alle nie-blanke skole 
was £84975 in 1912. Aan Kleurlingonderwys is van 1933 tot 1934 'n bedrag van £363804 bestee. Leerkragte 
het onder die Pensioenwet van 1887, 5 % van hul salarisse tot die pensioenfonds bygedra. Hierdie 
persentasie is in 1934 tot 6 % verhoog (TLSA Kongres 1934:3). 
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Die Education Amendment Ordinance van 1928 het al hierdie 

aanbevelings verwerp (Adhikari 1993:52). Ook het wetgewing soos die 

Juvenile Affairs Act36 van 1921, die Apprenticeship Act van 1922 

(kyk voetnota 36) en die Wage Act37 van 1925 die TLSA in 'n staat 

van pessimisme gedompel. Hieroor se Adhikari (1993:55): 

3.4.4 

Mounting concern over official discrimination and suspicion 
over government motives from the mid-1920 onwards eroded the 
feeling of optimism within the League that the coloured people 
would re-embark on their journey of progress and integration 
into the mainstream of society. 

Die dertigerjare 

Die toenemende mate van etniese skeiding en inbraak op die 

Kleurling se burgerregte (kyk voetnotas 36, 37, 38 & 39) het die 

TLSA mettertyd aangevuur om sy verlore momentum van oplewing te 

herbevestig in die dertigerj are (Adhikari 1993: 60) . Die ledetal 

groei van 450 in 1930 tot ongeveer 600 in 1935 (Adhikari 1993:60). 

Teen die middel van die dertigerjare het die TLSA tot in die Kaapse 

Middellande uitgebrei, met die gevolglike stigting van takke te 

Oudtshoorn, Carnavon en Riversdale in 1935 (Adhikari 1993:60). 

36 Die Juvenile Affairs Act van 1921 en die Apprenticeship Act van 1922 was daarop gemik om Blanke jeugdiges 
aan te moedig om indiensopleiding te ontvang en geskoolde ambagte te beoefen. Ingevolge hierdie wetgewing 
is Blanke jeugdiges grootliks bevoordeel ten opsigte van beter werksgeleenthede terwyl Kleurlinge die 
ongeskoolde arbeid moes verrig (Adhikari 1993:54). 

37 Die Wage Act van 1925 het minimum lone in sleutelindustri~e gestipuleer. Deur die wet is Kleurlingarbeiders 
verbied om teen laer lone as Blanke arbeiders te werk, aangesien Kleurlingarbeiders se bereidwilligheid 
om goedkoop, ongeskoolde arbeid te verrig hulle voor 1925 gesog by werkgewers gemaak het (Adhikari 
1993: 54). Werkgewers is dus indirek verbied om hul reeds bestaande Blanke werkerskorps met goedkoop 
Kleurlingarbeid te vervang. Sodoende is werkgeleenthede vir Kleurlinge beperk. 
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In die eerste helfte van die dertigerjare het die TLSA 'n merkbare 

verstewiging 

uitvoerende 

van sy organisatoriese 

bestuur het meer ef f ektief 

strukture getoon. 

op onderwyskundige 

Die 

en 

professionele doelwitte soos dienslewering en beskerming van die 

integriteit van die onderwysprofessie gefokus (Adhikari 1993:60; 

kyk ook afdelings 2.3.1 & 2.3.3). 

Daar was egter baie onderwysers, veral die by sendingskole en 

plaasskole wat as gevolg van hul geisoleerdheid nie by die TLSA as 

lede aangesluit het nie. Verder het outoritere skoolbestuurders 

hierdie onderwysers afgeraai om by die TLSA aan te sluit aangesien 

hulle van mening was dat die TLSA die gesag van skoolhoofde sou 

ondermyn en die TLSA 'n politieke vleuel van die APO is, en nie 'n 

onderwysersvereniging nie. Gevolglik kon die TLSA 'n groot 

persentasie van Kleurlingonderwysers nie as lede werf nie, met die 

gevolg dat die vereniging nie verteenwoordigend van die 

Kleurlingonderwysprofessie was nie (Adhikari 1993:61). 

Teen 1935 is 'n surplus onderwysers en 'n tekort aan onderwysposte 

ondervind (Adhikari 1993:65). Jong Kleurlingonderwysers was 

ontevrede oor diskriminerende onderwyswetgewing (kyk voetnota 35 & 

36) en die TLSA se onvermoe om hulle griewe doeltreffend aan te 

spreek. Volgens Adhikari (1993: 67) is jong Kleurlingonderwysers 

derhalwe toenemend vatbaar gemaak vir die radikale sosialistiese 
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beweging wat tydens die dertigerjare sy kop uitgesteek het 

(Adhikari 1993:68; kyk voetnotas 41 & 42). Nogtans het slegs enkele 

ontevrede TLSA-lede bedank terwyl die res hul lidmaatskap aan die 

TLSA volgehou het omdat daar geen alternatiewe onderwysorganisasies 

met ef fektiewe organisasiestrukture bestaan het om hulle te 

akkommodeer nie (Adhikari 1993:69). 

In die middel dertigerjare het ook die APO guns verloor, veral 

onder die jong Kleurlingonderwysers (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . Hierdie verlies van lede deur die APO het 

gekulmineer in die stigting van die eerste radikale 

politiesgeorienteerde Kleurlingorganisasie, die National Liberation 

League (NLLJ, wat in direkte opposisie tot die meer gematigde APO, 

in 1935 gestig is. Waar die APO die ontwikkeling van 'n 

afsonderlike Kleurlingidentiteit bepleit het, was die NLL afgestem 

op assimilering. Laasgenoemde het sosiale, ekonomiese en politieke 

gelykheid met Blankes ingesluit. Hierdie politieke organisasie se 

kritiek op kapitalisme het 'n welkome alternatief vir die APO aan 

jong Kleurlingonderwysers gebied en was volgens hulle 'n effektiewe 

forum om die sosiale ongelykhede en diskriminasie in hulle 

gemeenskap te belig. Hieroor se Adhikari (1993:67): 

Concepts of capitalist exploitation, imperialism, black unity 
and non-collaboration embodied a fundamental departure from 
the values and assumptions that hitherto informed coloured 
politics. The younger, better educated sector of the coloured 
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teaching profession was also more succeptible to socialist 
ideology because, unlike the older generation, they had not 
experienced a society in which their assimilationism appeared 
to have some prospect of success. 

Oor die stigting van die National Liberation League se Van der Ross 

(1996; kyk aanhangsel A): 

Hierdie organisasie het bestaan uit jong [Bruin] 
intellektueles wat grade agter hulle naam kon skryf en wat nie 
met die ou bedeling tevrede was nie. 

Die radikale benadering van die jonger geslag Kleurlingonderwysers 

is gekenmerk deur 'n praktiese aanslag, gekenmerk deur massa-

optogte, opruiende toesprake, ontwrigting van opponente se 

vergaderings ten einde onderdrukking van Kleurlinge die hoof te 

bied en om radikale standpunte aan die orde te stel (Van der Ross 

1996; kyk Aanhangsel A) . 

In die laat dertigerjare het die TLSA se ledetal tot 1 500 gestyg 

en teen 1937 is 41 takke onder die TLSA-sambreel saamgesnoer. Nuwe 

takke het ontspring in kleiner dorpe soos Ceres, Upington, Cradock, 

Colesberg, Graaff-Reinet, Uitenhage en Queenstown. Die TLSA as 

Kleurling professionele onderwysvereniging kon nou regmatig op 

algemene verteenwoordiging aanspraak maak (Adhikari 1993:61). 

Die vinnige uitbreiding van die TLSA teen die laat dertigerjare is 

moontlik gemaak deur die herstrukturering van die ui tvoerende 
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bestuur in 1936. Die TLSA het toenemend oor 'n wyer geografiese 

area gestrek wat die uitvoerende bestuur v66r 1936, wat hoofsaaklik 

uit lede van die Wes-Kaaplandse takke verkies is, onder 'n groot 

werkslas geplaas het. Die ui tvoerende bestuur wat tot dusver 

bestaan het uit TLSA-lede uit die suidelike voorstede van Kaapstad 

(Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A), is vervang met. 'n 

organisasiestruktuur waar elke tak, een of twee verteenwoordigers 

tot die uitvoerende bestuur kon verkies. Hierdie nuwe uitvoerende 

bestuur van die TLSA was nie net meer verteenwoordigend van sy lede 

nie, maar het 'n groter bydrae gelewer om die TLSA-takke op die 

platteland meer effektief in die TLSA te integreer. 

'n Veldtog om onderwysstudente vir die TLSA te werf, is ook van 

stapel gestuur - studente sou hopelik by die TLSA aansluit na 

voltooiing van hul studies. Die TLSA was van mening dat 

onderwysstudente na voltooiing van hul studies, hul oor die hele 

Kaap sou vestig en sodoende aanleiding gee tot die stigting van 

nuwe takke van die TLSA (Adhikari 1993:63). 

Ongelykhede in die onderwys van Blankes en Kleurlinge het groot 

ontevredenheid onder Kleurlingleerkragte en die breer 

Kleurlinggemeenskap veroorsaak. In April 1937 het daar hernieude 

hoop opgevlam in Kleurlinggeledere toe mnr JH Hofmeyer, 'n 

leiersf iguur in die Suid-Afrikaanse Party (Nasionale Party 
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Kabinet), die Wilcocks-kommissie aangestel het om Kleurlingonderwys 

te ondersoek. Die gemoedere in TLSA-geledere was swaar toe die 

Verslag in 1937 egter die uitbreiding van afsonderlikheid, wat sou 

lei tot verdere verdrukking, aanbeveel het. Die Wilcocks-kommissie 

het ook die verskuiwing van die bestaande provinsiale 

onderwysdepartemente vir Kleurlinge na 'n sentrale Departement van 

Kleurlingsake aanbeveel (TLSA Educational Journal 1970:3). Alhoewel 

die TLSA gekant was teen die af sonderlike beleid ten opsigte van 

Kleurlingonderwys het hulle nie hul etniese eenheidstrewe prysgegee 

nie (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . 

Die laat dertigerjare is gekenmerk deur 'n vloedgolf van 

diskriminasie teen Kleurlinge (Adhikari 1993:64). Hieronder 

ressorteer die totstandkoming van die Juvenile Affairs Board38 in 

1938, die publikasie van die Report of the Mixed Marriages 

Commission39 in 1939 en wetgewing wat residensiele skeiding tussen 

etniese groepe 40 verpligtend sou maak. Ook sou subsidie vir 

Kleurlingleerlinge van £55/leerling per jaar in die twintigerjare 

onveranderd in die dertigerjare bly (Adhikari 1986:64). 

Die TLSA het in die laat dertigerjare die druk van die radikale 

38 Die Juvenile Affairs Board het staatsinmenging in die arbeidsmark voorgestaan omdat die Raad sodoende 
Blanke jeugdiges b6 anderskleuriges kon bevoordeel ten opsigte van werksgeleenthede in die arbeidsmark 
(Adhikari 1993:65). 

39 Die Report of the Mixed Marriages Conunission in 1939 het gemengde huwelike en seks oor die kleurgrens 
verbied (Adhikari 1993:66). 

40 Residensi~le skeiding tussen etniese groepe is deur genl JC Smuts in Maart 1938 aangekondig (Adhikari 
1993:66). 
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elemente binne sy geledere begin voel. Dit was egter nie in die 

vroee dertigerjare die geval nie. Adhikari (1993:69) is die 

volgende mening toegedaan: 

Although the radicals and other teachers inspired by the new 
movement were highly critical of the League [TLSAJ, they 
initially did not organize in opposition to it. At this stage 
the radicals were quite happy to join the League [TLSA] and to 
work with them [because of the absence of an organizational 
structure]. 

Tydens die jaarlikse kongres van die TLSA in 1938 was daar 'n sterk 

radikale teenwoordigheid (Adhikari 1993:69). Vir die eerste keer is 

'n mosie ten gunste van aparte onderwys vir Kleurlinge en Swartes 

sterk teengestaan. 

Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog in 1939 het jong 

radikale Kleurlingonderwysers 'n "aanvoeling" gehad dat die 

Geallieerdes, onder meer die Engelse en Amerikaners, die Tweede 

Wereldoorlog sou verloor en dat Suid-Afrika deur 'n "nie-blanke" 

nasie soos Japan oorgeneem sou word (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . Teen die tyd dat Japan Suid-Afrika sou binneval, 

moes daar volgens hulle 'n groep nie-blanke mense wees "om aan die 

nuwe gedagtes [die wegbreek van die blanke oorheersing van ander 

etniese groepe] uitvoering te gee" (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . Japan sou kwansuis sy vennote onder Kleurlinge soek 

om saam met horn te regeer (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). 
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Hierdie jong Kleurling intellektueles het, volgens Van der Ross 

(1996; kyk aanhangsel A), hulself onderle in die studie van die 

sosialisme41 en kommunisme 42
• 

By die kongres van die TLSA in 1940 is drie jong radikale 

Kleurlingonderwysers, Ben Kies, Allie Fataar en Willem Van Schoor, 

tot die uitvoerende bestuur van die TLSA gekies. Konsensus rakende 

organisatoriese beleid en besluitnemingsprosesse wat vir drie 

dekades lank in die uitvoerende bestuur van die TLSA geheers het, 

sou vir die eerste keer versteur word. Jong radikale TLSA-

onderwysers, wat ook volgelinge van die NLL was, soos mnre Kies, 

Fataar, Van Schoor en Gordon, het ook takbesture van die TLSA in 

areas soos Claremont en Woodstock oorgeneem (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . 

3.4.5 Die vroee veertigerjare 

Tussen die jare 1940 en 1943 het daar twee groepe met verskillende 

denkrigtings in TLSA-geledere bestaan (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) Die radikale groep het beweer dat daar demokrasie in 

die onderwys moes wees. Hulle het geredeneer dat die stryd van die 

41 Sosialisme is die leer, beginsel of geloof waarvolgens deur afskaffing van private kapitaalbesit en die 
sosialisering van die produksiemiddele 'n beter samelewing nagestreef moet word langs geleidelike of 
revolusionere weg, gewoonlik met die bygedagte dat alle burgers min of meer dieselfde inkomste meet he 
(HAT 1988, s.v. 'sosialisme'). 

42 Kornmunisme is die sosiale en politieke leer gebaseer op die beginsels van Karl Marx in 1883 wat in die 
vooruitsig stel die vestiging van gemeenskaplike besit van produksie- en verbruiksmiddele. Kornmunisme 
verwys ook na 'n totalitariese regeringstelsel waarin die staat eienaar is van die vernaamste nywerhede 
en deur middel van een party die ekonomiese, maatskaplike en kulturele lewe van die volk beheer (HAT 1988, 
s.v.'kornmunisme'). 
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Kleurlingonderwyser nie net op professionele vlak gevoer moes word 

nie maar dat die Kleurlingonderwyser ook polities betrokke moes 

raak. Hulle wou die TLSA as 'n meer effektiewe politieke instrument 

aanwend om diskriminasie uit Kleurlingonderwys te weer. Hulle was 

derhalwe ten gunste van die integrering van Blanke en nie-blanke 

skole. Hierdie groep het die onderwyser se probleem grootliks as 'n 

gemeenskapsprobleem bejeen. Hulle het dan ook voorgestel dat TLSA-

lidmaatskap vir enige onderwyser (Blank, Kleurling en Swart) 

toeganklik moes wees (TLSA Educational Journal 1941:7). 

Die ander meer gemagtigde groep het geglo dat onderwysers hulle nie 

moes bemoei met sake anders as die van die onderwysprofessie nie. 

Hulle het 'n hoe premie op professionaliteit geplaas en het die 

uitgesprokenheid van die radikales as gevaarlik en teenproduktief 

beskou (TLSA Educational Journal 1941:3). 

Die spanning tussen hierdie twee groeperinge binne die TLSA het 'n 

breekpunt bereik toe vyf gematigde leiers van die TLSA sitting op 

die Cape Coloured Permanent Commission43 (CCPC), later (in 1943) die 

Coloured Advisory Council (CAC), aanvaar het. Die CCPC was 'n nie-

statutere raad wat na die belange van die Kleurlinge op onderwys-

43 Onder die TLSA-leiers wat op die CCPC gedien het was mnre D Van der Ross, GJ Golding, SG Maurice, PM 
Heneke, S Dollie, F Hendricks, M de Vries en eerw dr FG Gow (Voorsitter) (Van der Ross 1996; kyk 
aanhangsel A). Die CCPC, oftewel die CAC sedert 1943, is in 1951 ontbind. Die CAC is in 1951 vervang deur 
'n Afdeling vir Kleurlingsake in die Departement van Binnelandse Sake, wat 'n voorloper vir die 
uiteindelike instelling van die Departement van Kleurlingsake in 1964 was (RGN 1989:283). 
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en maatskaplike gebied omgesien het en die regering oor sodanige 

aangeleenthede moes adviseer. 

Volgens Van der Ross (1996; kyk aanhangsel A) is persone deur die 

regering verkies om op die CCPC te dien omdat hulle vanwee hul 

betrekkinge, wat skoolhoofskap ingesluit het, hoog aangeskrewe in 

die Kleurlinggemeenskap was. 

Gematigde Kleurlinge ( kyk voetnota 43) wou die CCPC-inisiatief 

gebruik om probleme rakende die Kleurlingonderwys in samewerking 

met die regering op te los. Die radikales het hierdie stap beskou 

as 'n paging deur gematigdes om Kleurlingonderwys in 'n grater mate 

te isoleer. In Februarie 1943 het die radikales die Anti-CAC 

Movement, wat tot die laat sestigerjare nog steeds in swang was, 

geloods om hulle misnoee met die gematigde TLSA-leiers se deelname 

aan die CCPC, oftewel CAC, te kenne te gee. Jong radikale 

Kleurlingonderwysers het die CCPC-inisiatief aangewend om tweespalt 

in TLSA-geledere te saai en het dit as politieke begronding gebruik 

ten einde die TLSA-leierskap te vervang met lede van die Anti-CAC 

Movement (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . Die CCPC-lede was 

sterk onder die invloed van die regerende Verenigde Party van genl 

JC Smuts, en het voortgegaan om op die CCPC-kommissie te dien (Van 

der Ross 199~; kyk aanhangsel A). Oor die invloed van die CAC in 

Kleurlingonderwysgeledere se Sonn (1979:1): 
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" the CAC became the rallying point for very strong 
feelings. The leadership [of the TLSA] became the target for 
virulent and sustained attack " 

Die verkiesing van die nuwe TLSA-bestuur tydens die TLSA-kongres te 

Kimberley in 1943 het teen die verwagting van TLSA-lede verloop 

aangesien die ouer, konserwatiewe garde soos mnre Van der Ross, 

Golding, Pieterse en andere die verkiesing gewen het "omdat hulle 

heimlik TLSA-lede op die platteland ingeskryf en laat stem het" 

(Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). 

Hewige argumente het van tyd tot tyd na die TLSA-kongres in 1943 te 

Kimberley tussen mnre D Van der Ross, EF Doman, G Golding, eerw 

Joorst en andere aan die een kant, en dr Gordon, eerw J Abrahamse, 

mnre Kies, Fataar en Van Schoor aan die ander kant, ui tgebreek 

(Sonn 1979:8). 

Namate die tyd nader gekom het vir die volgende verkiesing van die 

TLSA-bestuur te Kaapstad in Junie 1944, het dit duidelik geword dat 

die ouer, gematigde garde nie weer sou wen nie. Hulle was nie 

bereid om weer die onaangename gebeure van die TLSA-kongres te 

Kimberley in 1943 te herleef nie en het hulle hul derhalwe nie 

verkiesbaar vir die TLSA-bestuur van 1944 gestel nie (Van der Ross 

1996; kyk aanhangsel A) . 

Ten einde konflik met die radikales te vermy, het die gematigde 
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faksie binne die TLSA in 1944 weggebreek om die Teachers' 

Educational and Professional Association (TEPA) te stig (Van der 

Ross 1996; kyk aanhangsel A) . 

3.5 DIE STIGTING EN ONTWIKKELING VAN DIE TEACHERS' EDUCATIONAL 

PROFESSIONAL ORGANISATION (TEPA) 

3.5.1 !l'EPA se gema tigde be1eid: wrywing met die TLSA vererger 

In Maart 1944 het CCPC-lede onder druk van die bestuurslede van die 

Anti-CAC-Movement44 met 'n aansienlike aanhang van die TLSA 

weggebreek om 'n nu we onderwysersvereniging (TEPA) vir 

Kleurlingonderwysers te stig. 

Vanwee TEPA-lede se bereidwilligheid om in regeringstrukture soos 

die CCPC oftewel die CAC (sedert 1943) te dien, is TEPA, ondanks sy 

wegbreekaksie van die TLSA, aanvanklik as gematig beskryf. 

Volgens Van der Ross (1996; kyk aanhangsel A) was daar na 1944 geen 

kontak meer op organisatoriese vlak tussen die TLSA en TEPA nie 

omdat die TLSA horn na 1944 openlik vereenselwig het met die Anti-

44 Mnre Kies, Fataar, Van Schoor, dr Gordon en eerw Abrahamse het op die bestuur van die Anti-CAC-Movement 
gedien (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) 
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CAC-Movement (kyk afdeling 3.4.4). Die amptelike mondstuk van die 

TLSA, die TLSA Educational Journal, is dikwels gekenmerk deur 

striemende aanvalle op sowel die regering as onderwysleiers met wie 

die TLSA verskil het (Sonn 1979:1). 

Die stigting van een onderwysersvereniging vir Kleurlingonderwysers 

was hoog op die agenda van TEPA sedert sy stigting in 1943 ten 

spyte van die gematigdes, wat vir die stigting van TEPA 

verantwoordelik was, se aanvanklike siening dat die verskille 

tussen die TLSA en TEPA onoorbrugbaar was, veral ten opsigte van 

deelname aan regeringstrukture, soos die CAC, al dan nie. Reeds in 

1949 het TEPA se algemene sekretaris, mnr AI Jacobs, 'n beroep op 

eenheid in Kleurlingonderwysgeledere gedoen. Eenheid sou, volgens 

Jacobs, mag en sekuriteit vir Kleurlingonderwysers teweegbring. 

Jacobs het verder voorgestel dat bestuurslede van TEPA en die TLSA 

moes vergader as 'n "Joint Council" om algemene aangeleenthede soos 

apartheid, akkommodasie van leerlinge in skole, die beginsel van 

gelyke besoldiging vir gelyke werk en verpligte onderwys te 

bespreek (TEPA Educational News 1949:11; kyk ook afdeling 3.4.5). 

'n Beduidende groep TLSA-bestuurslede was gewillig om met TEPA saam 

te werk. Tydens 'n TLSA-vergadering van Oktober 194 9 is die 

voorstel van mnr Jacobs egter met 23 stemme teenoor 15 teengestaan 

(TEPA Educational News 1949:7). 
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TEPA se uitvoerende bestuurvergadering het in Maart 1953 eenparig 

besluit dat die TEPA-bestuur "would call on all other teacher-

bodies concerned with Coloured Education [TLSA, South West Africa 

Coloured Teachers' Assocation45
, Muslim Teachers' Association46

, 

Catholic Teachers' Association and Anglican Teachers' Association47
] 

to try and find some basis of cooperation" (TEPA Educational News 

1953a: 104) . TEPA het die volgende brief met die oog op 

onderwyserseenheid in Kleurlinggeledere aan vermelde 

onderwysersverenigings in die Educational News van April 1953 

gerig: 

Dear Sir 

Non-European teachers and teachers' organizations generally 
have taken a serious view of the proposed commission to 
inquire into Coloured education, with the terms of reference 
published by the Administrator recently. 

My Association has for some time been convinced of the need 
for a grater degree of unity and solidarity in the ranks of 
Coloured teachers, so that more unified and therefore more 
powerful ecpressions of opinion may be voiced on matters 
affecting education. 

The proposed commisssion represents an opportunity for 
deeprooted and radical changes in Coloured education, either 
for better or for worse, and the TEPA considers it essential 
that we as teachers should take this opportunity of laying 
aside whatever differences may exist between us in order to 
establish the principle of co-operation for the benefit of our 
children. 

45 Die South West Africa Coloured Teachers' Association is in 1945 gestig onder voorsitterskap van mnr M 
Olivier. Die aanvoorwerk vir die stigting van die onderwysersverening, wat tans nog steeds bestaan, is 
gelewer deur mnre Jerry Herman, AE Blankenberg, C. Olivier, Alberts en WJ Filies (UTASA Annual Magazine 
1979:24). 

46 Die Muslim Teachers' Association is in 1951 in Athlone, Kaapstad gestig (Roberts 1991:41). 
47 Die Catholic Teachers' Association en Anglican Teachers' Association het gedurende die veertigerjare 

bestaan en hoofsaaklik aangeleenthede van 'n godsdienstige aard aangespreek (Roberts 1991:41). 
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I have pleasure, therefore, in extending to your League the 
following invitations: 

(1) To co-operate with the TEPA in collecting evidence to be 
laid before the commission, OR 

(2) To appoint representatives to meet representatives of the 
TEPA in order to discuss other ways whereby the 
situation can be met effectively. 

(3) To discuss with representatives of the TEPA possibilities 
for closer co-operation on other matters not directly 
affecting the commission, so as to create machinery for 
effective co-operation in future. 

Should you so desire, the TEPA is prepared to send one or 
more of its representatives to confer with you on this matter 
or to discuss it at a meeting or any preliminary gathering. 

The matter is urgent, as we do not know when the commission is 
to take evidence. I shall appreciate a speed reply. My 
Executive meets on the 16th May, 1953. 

I am, 
Yours faithfully, 

A. I. Jacobs (General Secretary) (TEPA Educational 
News 1953a:l04). 

In antwoord op hierdie brief van TEPA, publiseer die TLSA 'n paar 

dae later 'n artikel "An Invitation to Betray" in die TLSA 

Educational Journal waarin die TLSA se uitvoerende bestuur hierdie 

ui tnodiging van TEPA van die hand wys "as being spurious and 

perfidious". Hierdie artikel verwys na die TLSA as die 

moederliggaam van die TEPA en dig die naam van "Herrenvolk puppet" 

aan die algemene sekretaris van die TEPA toe. Die TLSA beskuldig 

die TEPA van 'n klein ledetal, samewerking met die Departement van 

Kleurlingsake, en onerns om apartheid uit die onderwys te weer. Ook 
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verwys die TLSA na genl JC Smuts van die Verenigde Party "as the 

sire of the TEPA" (TEPA Educational News 1953b: 114). TEPA het 

nietemin voortgegaan om sy werkswyse van "representations to the 

[Coloured] Education Department on the traditional basis of 

resolutions and friendly co-operation" te handhaaf (TEPA 

Educational News 1957:65). TEPA was daarteen gekant om, soos die 

TLSA, die strewe na beter onderwys- en professionele fassiliteite 

na nie-onderwysorganisasies soos die Anti-CAC Movement (kyk 

afdeling 3.4.5) te verbreed (TEPA Educational News 1957:65). In 

teenstelling met TEPA het die TLSA se rol as onderhandelaar met die 

Afdeling: Kleurlingonderwys van die Departement van Binnelandse 

Sake oor salarisse en werksomstandighede teen die vroee 

vyftigerjare verval; die TLSA het horn hoofsaaklik op boikot-aksies 

toegespits (Sonn 1979:7). Volgens Strauss (1996; kyk aanhangsel A) 

het die TLSA teen die vroee vyftigerjare die aard van 'n ''vakbond" 

aangeneem omdat die TLSA metodes soos wegbly-aksies ( kyk ook 

afdeling 2.8.1) ingespan het ten einde hul doelwitte te bereik. Die 

TLSA se ledetal het skerp na 1944 gedaal. Die onderwysorganisasie 

het sedert 1944 toenemend betrokke geraak by nie

onderwysorganisasies soos die Anti-CAC Movement en verkies om sy 

werksaamhede buite die onderwyssfeer, onder die dekmantel van die 

Anti-CAC Movement, voort te sit (Backman 1996; kyk aanhangsel A). 

Om die rede word die TLSA nie as "vakbond" bespreek nie. 
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Die TLSA het in 1953 'n veldtog geloods om die parlementere 

verkiesings in die j aar te boikot omdat "the purpose of these 

elections was to decide which Herrenvolk Party shall hold the 

leadership [in government]" (Sonn 1979:8). 

Twee leiers van die TLSA by name mnre BM Kies en WP Van Schoor is 

in 1955 uit die onderwysberoep geskors in terme van die Education 

Ordinance van 1955 wat enige onderwyser verbied het "to say 

anything calculated to impede, obstruct or undermine the Provincial 

Administration [in this case the Cape Provincial Administration] or 

any Government department" (UTASA Annual Magazine 1979:8). Hierdie 

stap van die Kaapse Administrasie het konsternasie in TLSA-geledere 

veroorsaak aangesien dit die eerste keer was dat daar teen 

onderwysers opgetree is as gevolg van hul politieke uitsprake 

(UTASA Annual Magazine 1979:8). 

Die TLSA het sander amptelike erkenning van die onderwysowerhede 

met sy aktiwiteite bly voortgaan. Die TLSA het in die sestigerjare 

die stigting van Ouer-onderwysersverenigings ("PTA' s"), waarin 

ouers en onderwysers saam sou werk om die doelwitte van die TLSA te 

verwerklik, aangemoedig (TLSA Educational Journal 1970:3). Die TLSA 

was op die voorgrond van aksies wat gerig was op die aanvaarding 

van die beginsel van "equal pay for equal work irrespective of 

race, colour or sex, and of the teacher's right to teach in any 
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school, irrespective of race or colour of the children attending 

it, providing he/she has the necessary qualifications" (TLSA 

Educational Journal 1970:3). 

Die TLSA as prof essionele vereniging het nie sy verpligtinge met 

betrekking tot dienslewering aan die kind en verskaff ing van 

inligting aangaande die onderwys aan die publiek (kyk ook afdelings 

2.3.3 & 2.3.4) oor die jare verwaarloos nie en publiseer steeds 'n 

wye reeks van artikels, memoranda en pamflette oor opvoedkundige, 

kulturele en sosiologiese onderwerpe onder redaksie van me Helen 

Kies (TLSA Educational Journal 1970:3). 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die TLSA en TEPA kenmerke van 

beide die onderwysverenigingsbedryf (dienslewering aan die kind en 

die deurgee van inligting aangaande die onderwys aan die publiek) 

en die onderwysvakbondwese (verbetering van salarisse en 

diensvoorwaardes) vertoon het (kyk afdelings 2.3, 2.6, & 2.7). Wat 

onderwyseenheidsinisiatiewe aan betref, het TEPA hoofsaaklik 

onderwyserseenheid in Kleurlinggeledere nagestreef. Alhoewel 

eenheid met die TLSA na 1944 onwaarskynlik was as gevolg van die 

verskille in metodes om hul doelwitte te bereik (TEPA was ten 

gunste van onderhandelings met die onderwysowerhede en die TLSA het 

wegbly-aksies ingespan) , het TEPA nog steeds 'n hoe premie op 

eenheid met die TLSA geplaas. Die TLSA het, na sy afstigting van 
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TEPA in 1944, eenheid met die Anti-CAC Movement bereik en het die 

platform gebruik om onderwysprobleme aan te spreek (Backman 1996; 

kyk aanhangsel A) . Die TLSA as onderwysorganisasie word dus nie 

verder in die hoofstuk bespreek nie omdat die TLSA hon na 1944 

buite die onderwysverenigingsbedryf bevind het en verkies het om sy 

werksaamhede onder die vaandel van die Anti-CAC Movement, 'n nie

onderwysorganisasie, voort te sit. 

3.5.2 TEPA se betrokkenheid by die politiek: 1944-1961 

As prof essionele onderwysvereniging was TEPA nou betrokke by die 

politiek omdat politieke verwikkelinge soos die stemregkwessie, die 

stigting van die Departement van Kleurlingsake in 1958 en die 

Coloured National Convention in 1961 'n direkte invloed op 

Kleurlingonderwys en TEPA gehad het. Vervolgens word TEPA se 

betrokkenheid by voorgenoemde aspekte bespreek. 

3.5.2.1 Die stemreqkwessie 

Ten einde TEPA se betrokkenheid by die stemregkwessie sedert 1944, 

met die stigting van die Coloured Advisory Council (CAC) in 1943, 

te begryp, is dit nodig dat kortliks na die politieke situasie van 

die Kleurlinge voor 1944 gekyk word. 
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Kleurlinge het hul stemreg buite die Kaapprovinsie verloor as deel 

van ooreenkomste wat bereik is tussen die Britte en Boere (na die 

Anglo-Boereoorlog) tydens die Vredesverdrag van Vereeniging in 1902 

en die Nasionale Konvensie van 1908 (kyk voetnotas 30 & 31). 

Hierdie ooreenkomste is later in wetgewing soos die South Africa 

Act in 1909, wat die posisie van die Kleurling ten opsigte van hul 

stemgeregtigheid merkbaar verswak het, vervat. 

Na die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het die gaping tussen die 

Blankes en Kleurlinge in Suid-Afrika vergroot, nie net ten opsigte 

van stemreg nie, maar ook met betrekking tot die onderwys-, 

arbeids-, sosiale en maatskaplike sfeer (TLSA Educational Journal 

1970:3). 

In die dertigerjare het etniese diskriminasie fel toegeneem (kyk 

voetnotas 36, 37, 38, 39 & 40). In die lig van die verwikkelinge 

het die strewe na volle burger- en stemreg van Kleurlinge regdeur 

Suid-Afrika toegeneem. In die Kaapkolonie is die bedingingsmag van 

die Kleurlingstem in besluitnemende liggame, soos die Cape 

Provincial Administration, verskraal toe die stemreg na Blanke 

vrouens uitgebrei is terwyl Kleurlingvroue nog steeds uitgesluit 

was. Di t het tot gevolg gehad dat die stemkrag van Kleurlinge 

effektief tydens stemming geneutraliseer is (TLSA Educational 

Journal 1970:1). Die stigting van die CAC in 1943, en die 
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gevolglike wegbreekaksie van die gematigdes uit die TLSA (om TEPA 

te stig), het die Kleurlinggemeenskap en hul stemkrag verder 

verswak (TLSA Educational Journal 1970:2). Ten spyte van die 

vermelde gebeure was TEPA nog steeds verbind tot sy eenheidstrewe 

binne Kleurlingonderwys. 

In 1950 het TEPA die National Convention bele waartydens Kleurling 

gemeenskaps- en onderwysorganisasies (NLL, TEPA, Muslim Teachers' 

Organization, Catholic Teachers' Organization en Anglican Teachers' 

Organization) strategiee moes uitwerk ten einde stemreg vir 

Kleurlinge te beskerm. In die TEPA-mondstuk, TEPA Educational News, 

spreek TEPA horn soos volg hieroor uit: 

Our vote is being threatened, and TEPA has taken a leading 
part, for education's sake, in the defence of the vote by 
convening a National Convention (TEPA Educational News 
1950:3). 

Dr RE Van der Ross en mnr AI Jacobs is gevolglik in 1950 deur TEPA 

afgevaardig om die National Convention by te woon. Dr Van der Ross 

is in 'n afvaardiging van die National Convention, wat die destydse 

waarnemende Eerste Minister, mnr Havenga, in Pretoria moes gaan 

spreek, ingesluit. Besware teen samesprekings tussen TEPA en die 

regering is in Desember 1950 tydens die Verteenwoordigende 

Raadsvergadering van TEPA ui tgespreek omdat sommige TEPA-lede 

samesprekings met die regering as "samewerking met die regering" 
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beskou het. Samesprekings wat wel tussen die afvaardiging van die 

National Convention en mnr Havenga plaasgevind het, het dus sander 

TEPA se sanksie geskied (TEPA Educational News 1951:3). TEPA was op 

die stadium nog steeds ten gunste van etniese eenheid binne 

Kleurlingonderwys alhoewel TEPA sterk gekant was teen die 

af sonderlike beleid wat die onderwysowerhede ten opsigte van 

Kleurlingonderwys gehandhaaf het. 

Op 15 Augustus 1953 is In Peoples r Convention48 deur In groep 

leerkragte van TEPA bele as reaksie teen die aankondiging dat die 

Coloured Peoples' National Union49 (CPNU), wat die politieke belange 

van die Kleurlinge in die Wes-Kaap behartig het,'n onderhoud met 

mnr Havenga toegestaan is. TEPA was teen die onderhoud gekant om 

twee redes: Eerstens het TEPA nie die CPNU as verteenwoordigend van 

die Kleurlingbevolking beskou nie en tweedens wou TEPA onderwyssake 

wat op die agenda van die voorgenome onderhoud was, self onder die 

aandag van die regering bring. Die besprekingspunte van die 

onderhoud sou wees: die verkiesing van verteenwoordigers van die 

Parlement op grond van etnisiteit, die moontlike verwydering van 

die Kleurlinge van die gemeenskaplike kieserslys en die oordrag van 

die beheer van Kleurlingonderwys vanaf die Provinsiale 

Administrasie na 'n sentrale Departement van Kleurlingsake (TEPA 

48 Lede van die NLL, TEPA, Muslim Teachers• Organization, Catholic Teachers' Organization en Anglican 
Teachers' Organization sou op die Peoples' Convention dien (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). 

49 Die Coloured Peoples' National Union (CPNU) is in 1953 ender leiding van George Golding gestig. Die CPNU 
wou die belange van Kleurlinge dien deur 'n beleid van konstruktiewe deelname aan regeringstrukture en 
onderhandeling te volg (Roberts 1991:37). 
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Educational News 1951:3). Die CPNU se onderhoud met mnr Havenga het 

nietemin paasgevind. 

In die uitnodigingsbrief van die Peoples' Convention wat dr RE Van 

der Ross as sekretaris van TEPA onderteken het, verklaar hy die 

duidelike politieke standpunt van TEPA in duidelike terme: 

11 We stand for the Full and Unfettered Franchise of the Common 
Roll, i.e. for the Retention of the rights now enjoyed by 
Europeans 11 (Van der Ross 1986:277). 

Na afloop van die Peoples' Convention is verslag gedoen dat 38 

organisasies, onder meer die TLSA en TEPA, teenwoordig was. 

Resolusies wat voorgestel en aanvaar is, het daartoe gelei dat 'n 

beroep op die regering gedoen is om die voorgestelde wetgewing wat 

handel oor die verwydering van die Kleurlinge van die 

gemeenskaplike kieserslys te skrap. 'n Aksiekomi tee50 wat 'n 

konsepgrondwet moes saamstel en wat die Peoples' Convention se 

doelwitte moes verwoord, is saamgestel (Roberts 1991:35). 

Die aksiekomitee het einde Augustus 1953 sy opdrag voltooi en het 

op 12 September 1953 'n opvolgvergadering in Soutrivier gehou. Die 

aksiekomiteelede het by hierdie vergadering die South African 

Coloured Peoples' Organization (SACPO) gestig. Die volgende doel-

50 Die Aksiekomitee het bestaan uit mnre EA Deane (voorsitter), RE Van der Ross (TEPA), R September, J Gomas, 
S Lotter, SM Rahium en me Thaele (Roberts 1991:35). 



143 

witte is deur die SACPO onderskryf: 

* 

* 

Om in ooreenstemming met hul demokratiese strewe, Kleurlinge 

te verenig teen aanvalle op hul politieke, ekonomiese en 

sosiale regte; 

Om die Kleurling te organiseer en byeen te bring in die stryd 

om demokratiese regte soos vervat in die Freedom Charter (kyk 

afdeling 4.6.2.1 & voetnota 82); 

* Om alle ander sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing te 

ondersteun in hul strewe teen onderdrukking; 

* Om met alle nie-onderwysorganisasies saam te werk sodat 

bogenoemde doelwitte gerealiseer kan word (Van der Ross 

1986:278). 

Alhoewel TEPA sterk teen die Apartheidsbeleid van die regering 

gekant was, het TEPA nog steeds etniese eenheid binne 

Kleurlingonderwys nagesteef. 
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3.5.2.2. TEPA se reaksie ten opsigte van die regering se beleid 

van aparte ontwikkeling vir Kleurlinge 

Vasberade in sy pogings om al die belange van die Kleurlinge in 

aparte strukture te huisves, het die regering in 1958 die Afdeling 

vir Kleurlingsake binne die Departement van Binnelandse Sake tot 'n 

volwaardige staatsdepartement, die Departement van Kleurlingsake, 

verander (RGN 1989:284). Die regering was van oordeel dat die 

Kleurlinggemeenskap afsonderlik van ander bevolkingsgroepe, aan die 

hand van aparte onderwys en toenemende ekonomiese en politieke 

ontwikkeling, tot volkome selfstandigheid gelei moes word (RGN 

1989:284). 

Tydens TEPA se vyftiende jaarkongres in 1959 spreek die vereniging 

horn uit teenoor die regering se beoogde Union Council of Coloured 

Affairs51 (UCCA) wat ook 'n maatreel van die regering was om 

Kleurlinge apart te administreer. Die volgende aangeleenthede het, 

volgens Roberts (1991:34), hier ter sprake gekom: 

* Die onwilligheid van die UCCA om ander sake as die wat 

deur die regering voorgele is, te bespreek. 

* Die onaanvaarbare samestelling van die UCCA: Die UCCA sou 

bestaan uit meer genomineerde lede as verkose lede. 

51 Ingevolge die Separate Representation of Coloured Persons Act is die Union Council of Coloured Affairs 
(UCCA) in 1958 in die lewe geroep. Dit het bestaan het uit verteenwoordigers vanuit Kleurlinggeledere 
(Roberts 1991:36). 



145 

* Die oneffektiwiteit van die UCCA as ontoereikende substituut 

vir algemene stemreg. 

Geen reaksie oor bovermelde aangeleenthede is van owerheidskant 

ontvang nie. Nadat heelwat ondersoeke van stapel gestuur en 

onderhandelinge gevoer is, het die regering in Junie 1962 

aangekondig dat hy besluit het om alle Kleurlingonderwys vanaf die 

Provinsiale Administrasie na die Sentrale Regering se Departement 

van Kleurlingsake oor te dra (RGN 1989:284). Die Superintendent-

generaal van Onderwys, mnr DJ Liebenberg, het die beoogde wetgewing 

gemotiveer deur aan te voer dat die stap sou lei tot eenvormige 

Kleurling kurrikula en sillabusse, die spoediger implementering van 

verpligte onderwys vir Kleurlinge en groter seggenskap en beheer 

van die Kleurlinge oor hul eie onderwys (RGN 1989:284). Mnr Louw, 

die eerste Adjunk-sekretaris van Onderwys van die Departement van 

Kleurlingsake, het die stap as volg gemotiveer: 

... dat daar uitgegaan [word] van die basiese standpunt dat 
die beste belange van die kind bevorder moet word en dat die 
standaard van die onderwys nie verlaag mag word nie. Ten einde 
te verseker dat hierdie ideale verwesenlik word, is 
voorsiening gemaak vir voortdurende raadpleging met die 
Kleurlinge. Die ideaal waarna gestreef word, is dat aan elke 
kind die geleentheid gegun word om volgens aanleg, 
intelligensie en belangstelling daardie kursus te volg waarby 
hy of sy die maksimum baat sal vind (RGN 1989:285). 

TEPA en ander Kleurlingorganisasies soos die NLL ( kyk afdeling 

3. 4. 4) het hul misnoee oor die beoogde wetgewing ui tgespreek. 
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Geldige argumente is geopper. Daar is onder meer aangevoer dat 

a pa rte onderwysbeheer kon lei tot la er standaarde in 

Kleurlingonderwys as in Blanke Onderwys, dat die duplisering van 

onderwysdepartemente nie koste-effektief vir die land sou wees nie, 

en dat s6 'n afsonderlike departement die Kleurlinge kon 

marginaliseer en frustreer omdat die stap onderwys in etniese 

kompartemente sou verdeel. Ook is aangevoer dat die Kleurlinge geen 

behoefte aan 'n aparte departement het om hulle belange te behartig 

nie (RGN 1989:285). Alhoewel TEPA lynreg met die regering oor sy 

afsonderlike beleid in Kleurlingonderwys verskil het, het TEPA nog 

steeds eenheid binne Kleurlingonderwys as eerste prioriteit beskou. 

Desondanks hierdie teenkanting van TEPA en ander organisasies52 het 

die regering die Wet op Onderwys vir Kleur linge (Wet no. 4 7 van 

1963) op die wetboek geplaas. Ingevolge Artikel 2 van die wet is 

alle Kleurlingonderwys onder die Afdeling Onderwys van die 

Departement van Kleurlingsake geplaas (RGN 1989:285). 

In die redaksionele kolom van die TEPA Educational News (1961a:63) 

is die saak weer te berde gebring met TEPA se verklaring dat die 

stigting van die Departement van Kleurlingsake ten alle tye 

teengestaan sou word. Die volgende rede is hiervoor aangevoer: 

52 Organisasies wat hierdie wetgewing teengestaan het was onder meer die Nederduits Gereformeerde Sendingkerk 
en die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse-aangeleenthede (SARR) . 
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" We do so on the grounds that education must be as close to 
parental control as possible and that removal to Central 
Government will mean greater distance in terms of miles and of 
personal relations " (TEPA Educational News 1961a:63). 

3.5.2.3 Die Coloured National Convention: ontsegging van 

amptelike erkenning van TEPA deur die Departement van 

Kleurlingsake 

'n Mosie ter ondersteuning van 'n beoogde Coloured National 

Convention wat van 10 tot 13 Julie 1961 gehou sou word met die doel 

om eenheid ender alle Kleurlinggemeenskapsorganisasies vanuit die 

sektore van die godsdiens, onderwys, vakbonde, kultuur en politiek 

te bewerkstellig (Roberts 1991:38), is tydens die TEPA-kongres in 

1961 aanvaar. Dit het socs volg gelui: 

That Conference supports the Planning Committee of the SA 
Coloured National Convention and instructs the Representative 
Council [of TEPA] to elect representatives to the Convention 
(TEPA Educational News 1961b:22). 

Op 28 Junie 1961 ontvang TEPA 'n skrywe van die sekretaris van die 

Administrateur van Kaapland, mnr SK Lotz, waarin hy meld dat die 

Administrateur kennis neem van TEPA se mosie ten gunste van die 

Coloured National Convention. Op Saterdag, 1 Junie 1961 verskyn 'n 

berig in Die Burger wat lui dat die Administrateur besluit het om 

die amptelike erkenning wat TEPA by die Afdeling Onderwys van die 

Departement van Kleurlingsake geniet het, terug te trek omdat TEPA 
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nie meer 'n "purely educational body" was nie, maar die politieke 

terrein betree het (TEPA Educational News 1961b: 22) . Ingevolge 

hiervan sou TEPA nie meer as die amptelike mondstuk van 

Kleurlingonderwys by die Onderwysdepartement kon dien nie, 

aangesien hy nie langer as die verteenwoordigende liggaam van 

Kleurlingonderwys erken is nie (Roberts 1991:39). 

Op 7 Julie 1961 het die Minister van Justisie alle politieke 

vergaderings in die magistraatdistrikte van Wes-Kaapland verbied in 

die lig van die beplande Coloured National Convention wat drie dae 

later, op 10 Julie 1961, 'n aanvang sou neem (Lewis 1987:271). Die 

Coloured National Convention het nietemin plaasgevind. 

Op 21 Julie 1961, elf dae na afloop van die Coloured National 

Convention, reageer die uitvoerende bestuur van TEPA soos volg op 

die opskorting van TEPA se amptelike erkenning: 

Members will by now have heard that His Honour, the 
Administrator, Mr. J.N. Malan, has stated in the Press that he 
is no longer prepared to recognise the TEPA as an organization 
for consul ta ti on. The Administrator's statement is to the 
effect that recognition has been withdrawn because the TEPA 
has ceased to be a purely 'educational' body, in that it 
agreed to send representatives to the Coloured Peoples' 
Convention in July (TEPA Educational News 1961b:22). 

In 1961 is TEPA ook deur die Departement van Kleurlingsake in 

kennis gestel dat die vereniging se aftrekorderfasiliteite by die 
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Departement gestaak is. TEPA sou dus voortaan self ledegeld van sy 

lede moes invorder. Hierdie ingrypende stap sou effektief die einde 

van die TEPA beteken, aangesien dit baie moeilik was om self 

ledegeld te in (Roberts 1991:39). 

In 1964 het TEPA gepoog om amptelike erkenning by die Departement 

van Kleurlingsake te herwin deur die uitreiking van 'n onderneming 

om nie weer polities betrokke te raak nie (TEPA Educational News 

1964:25). Die poging was egter onsuksesvol. Soos die TLSA het TEPA 

voortgegaan met sy werksaamhede sonder die hulp en steun van die 

Departement van Kleurlingsake tot en met TEPA se ontbinding in 1966 

toe TEPA by die KPO aangesluit het (kyk afdeling 4.2). 

3.5.3 T.EPA staar :finansie1e prob1eme in die gesig: die stigting 

van die Cape Teachers' Association (CTA) 

Gepaardgaande met die ontsegging van amptelike erkenning deur die 

Departement van Kleurlingsake het TEPA finansiele probleme in die 

gesig gestaar as gevolg van die vermelde onttrekking van 

aftrekorderfasiliteite deur die Departement van Kleurlingsake. TEPA 

het ook in 'n toenemende mate skakeling met sy plattelandse lede 

verloor omdat kongresse weens geldelike nood nie gehou kon word 

nie. In 1964 het die ledetal van TEPA tot ongeveer 1500 lede 

gedaal (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . In die lig van die 
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vermelde gebeure was baie Kleurlingleerkragte verward oor waar 

hulle hul moes skaar. Enersyds kon Kleurlingonderwysers hul 

lidmaatskap aan TEPA behou en sodoende voortgaan om aan 'n 

onderwysersvereniging te behoort wat nie amptelike erkenning geniet 

het nie en dus oor geen onderhandelingsregte met sy 

onderwysdepartement beskik het nie. Andersyds kon 

Kleurlingonderwysers hulle skaar by 'n nuwe onderwysersvereniging, 

die Cape Teachers' Association (CTA), wat 'n nuwe visie van 

konstruktiewe deelname aan regeringstrukture in die vooruitsig 

gestel het. 

Die Cape Teachers' Association (CTA), die derde Kleurling 

professionele onderwysvereniging naas die TLSA en TEPA, het in 1964 

onder aanvoering van mnr George Golding ontstaan. Onder 

hoogaangeskrewe TEPA-lede wat by die stigting van die CTA betrokke 

was, was onder andere mnre FP Josua, PM Sonn, N Parker, C Golding 

en T Stober (Horrell 1970:61). 

Die CTA het merkwaardig van TEPA en die TLSA (eersgenoemde het in 

1966 by die KPO aangesluit en 'n gematigde beleid ten opsigte van 

onderwysprobleme gehandhaaf terwyl die TLSA nog bly voortbestaan 

het en radikale metodes soos wegbly-aksies ingespan het ten einde 

onderwysprobleme aan te spreek) verskil omdat die CTA die volgende 

inisiatiewe van die regering ondersteun het: 



* 

* 

* 

151 

die Separate Representation of Voters Act van 1958: die 

CTA het geredeneer dat Blanke politieke partye daardeur 

verhoed is om die Kleurlingstemreg as 'n speelbal te 

gebruik (kyk voetnota 51); 

die UCCA (kyk ook afdeling 3.5.2.2 & voetnota 51): die 

CTA het gereken dat die UCCA 'n belangrike rol kon vervul 

in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die 

Kleurlinggemeenskap; 

die Departement van Keurlingsake: volgens die CTA het die 

departement ruimte gebied vir die bevordering van 

Kleurlingonderwys op grond van die inspraak van 'n eie 

Coloured Education Council (kyk ook afdeling 3.5.2.2). 

Die CTA kon nie daarin slaag om amptelike erkenning by die 

Departement van Kleurlingsake te verkry nie aangesien die 

onderwysersvereniging nie 'n noemenswaardige aantal lede kon 

verwerf nie. Die CTA, soos TEPA, het in 1966 ontbind ten einde by 

die KPO aan te sluit (Backman 1982:105; kyk hoofstuk 4). 
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3.5.4 TEPA smee bande met Indier onderwysersverenigings: die 

stigting van die South African Federation of Teachers' 

Associations' (SAFTA) as eerste nie-etniese 

onderwysvereniging 

SAFTA is op 1 November 1958 in Johannesburg gestig as 'n direkte 

uitvloeisel van Kleurlingonderwysers se vertoe tot die Departement 

van Onderwys om beter salarisse (Educatio 1978:24). Volgens Van der 

Ross ( 1996; kyk aanhangsel A), die destydse skakelpersoon ten 

opsigte van salarisse van TEPA, het Kleurlingonderwysers in die 

laat vyftigerjare in 'n benarde salarisposisie in vergelyking met 

hulle Blanke ewekniee verkeer. 53 Die beginsel dat Blanke en 

Kleurlingonderwysers se salarisse gelyktydig aangepas sou word het 

gegeld (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . Toe dit egter nie in 

1958 gebeur nie, het 'n TEPA-afvaardiging, onder leiding van dr Van 

der Ross, mnr JG Meiring, die hoof van Kleurlingonderwys, oor die 

aangeleentheid gaan spreek. Mnr JG Meiring het die TEPA-

afvaardiging meegedeel dat slegs met Blankes onderhandel kon word 

aangesien hulle oor 'n nasionale liggaam, die Federale Raad van 

Onderwysersverenigings van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika54 (FROSA), 

beskik het. 

53 Salarisse was op die agenda van byna alle TEPA-byeenkomste. In 1948 stuur lede vanuit die onderskeie streke 
'n mosie oor "Equal Pay for Equal Work", en vra dat die mosie op die agenda van die vierde TEPA-kongres 
op 28 Junie 1948 moet verskyn (TEPA Educational News 1948:9). 

54 Die Federale Raad van Onderwysersverenigings van Suid-Afrika en Suidwes-Afrika (FROSA) het in 1928 ontstaan 
en dien sedert sy stigting tot op hede as sambreelorganisasie vir alle Blanke onderwysersverenigings in 
Suid-Afrika. 
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Salariskwessies kon slegs op nasionale vlak bespreek word en die 

Kleurlingonderwysers moes hulself derhalwe eers op nasionale vlak 

organiseer alvorens daar met hulle oor salarisse onderhandel kon 

word, aldus mnr JG Meiring (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A) . 

Soos in die geval van Kleurlingonderwysers was daar geen nasionaal

verteenwoordigende liggame vir Indieronderwysers by die 

onderhandelingstafel teenwoordig nie (SAFTA 1958:60). 

Na aanleiding van die inisiatief van die Administrateur van 

Kaapland, dr Otto du Plessis, is SAFTA deur Kleurling- en 

Indieronderwysers gestig. Onder leiding van dr RE Van der Ross, het 

TEPA uitnodigings aan die ander drie provinsiale 

Kleurlingonderwysersverenigings onder meer die Natal Coloured 

Teachers' Society (NCTS) ( kyk afdeling 3.6.2), Transvaal 

Association of Coloured Teachers (TACT) (kyk afdeling 3. 6. 3) en 

Orange Free State Coloured Teachers' Association (OFSCTA) (kyk 

afdeling 3.6.4), asook Indieronderwysersverenigings onder meer die 

Natal Indian Teachers' Society (NITS) en Transvaal Indian Teachers' 

Society (TITS) gestuur. Geen uitnodiging is aan die TLSA gestuur 

nie omdat 'n vorige uitnodiging van TEPA aan die TLSA op dowe ore 

geval het vanwee die TLSA se siening dat onderhandeling met die 

regering as "samewerking met die regering" beskou kon word (Van der 

Ross 1996; kyk ook aanhangsel A & afdeling 3.5.1). 
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'n Gesamentlike vergadering van Kleurling- en 

Indieronderwysersverenigings is op Saterdag, 1 November 1958 by die 

kantore van die Suid-Af rikaanse Raad vir Rasse-aangeleenthede 

(SARR) te "Auden House", De Korte Straat in Braamf ontein, 

Johannesburg, gehou55 (TEPA Educational News 1958:62). 

Na die stigting van SAFT A is 'n vergadering met die 

Interdepartementele konsulterende komitee, wat uit 

verteenwoordigers van die vier provinsiale onderwysowerhede bestaan 

het, in Pretoria op 24 November 1958 gereel waartydens die SAFTA-

afgevaardiging suksesvol vir beter salarisse vir Kleurling- en 

Indieronderwysers onderhandel het (Van der Ross 1996; kyk 

aanhangsel A) . 

SAFTA kan as die eerste nie-etniese onderwysfederasie, met 'n 

gemeenskaplike grondwet vir Kleurling- en Indieronderwysers, beskou 

word, en het hoof saaklik gedien as 'n onderhandelingsforum vir 

beter salarisse (Strauss 1996; kyk aanhangsel A). TEPA was egter 

nog steeds ten gunste van eenheid binne Kleurlingonderwys alhoewel 

die onderwysersvereniging sy vleuels tot Indieronderwysersvereni-

55 Dr RE Van der Ross was ten tyde van die stigting van SAFTA vise-president van die SARR en het die SARR 
versoek om die eenheidsproses ter verkryging van salarisverhogings tussen die verskillende Kleurling
en Indi~ronderwysersverenigings te fasiliteer (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). Verteenwoordigers 
van die volgende onderwysersverenigings, almal amptelik erken deur hulle onderskeie provinsiale 
administrasies, was teenwoordig by die stigtingsvergadering van SAFTA: Die Natal Coloured Teachers• 
Society (NCTS): mnre DM Bruce, HE Yon en E Bydell; die Natal Indian Teachers• Society (NITS): mnr AD 
Lazarus; die Orange Free State Coloured Teachers• Association (OFSCTA) : mnr J Soloman; die Teachers• 
Educational and Professional Association (TEPA): mnre WF Saal, AI Jacobs, IJ Stober, dr RE Van der Ross 
en eerw R Joorst; die Transvaal Association of Coloured Teachers (TACT) : mnre WP de Pere, AL Le Pere, WJ 
Louw, CA September, A. Pop en WJ Wagner; die Transvaal Indian Teachers• Association (TITA): mnre A 
Gassiep, BR Medley, BDI Sigamoney, A Anthony, KG Moodley, AJ Franscis en eerw B Sigamoney; die South West 
African Coloured Teachers' Association (SWACTA): mnre AJF Kloppers en JP Titus. Mnr WF Saal is as 
voorsitter van SAFTA verkies. 
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gings uitgestrek het ten einde 'n grater magsbasis ter bedinging 

van beter salarisse te verkry (SAFTA 1958:64). 

3.5.5 TEPA rig 'n wekroep tot nie-etniese onderwyseenheid 

In Junie 1966 het TEPA vir die eerste keer tydens 'n kongres 'n 

resolusie ten gunste van nie-etniese onderwyserseenheid aanvaar. 

Die resolusie lui: 

Conference instructs the Executive Committee to explore ways 
and means to bring about a unified national teachers' body 
[across racial barriers] (TEPA Educational News 1966:5). 

'n Groot konferensie van Kleurlingonderwysers in die Wes-Kaap is by 

die TEPA-kongres in die vooruitsig gestel. Die konferensie het op 

17 September 1966 op Darling in die Malmesbury-distrik plaasgevind 

waar die vermelde resolusie onder bespreking gekom het. 

Massavergaderings van TEPA-onderwysers ten einde voorgenoemde 

resolusie waarin nie-etniese onderwyseenheid in die voorui tsig 

gestel is, te bespreek, is in Oktober 1966 in die Kaapse 

Skiereiland, Riversdal, Oudtshoorn, Uitenhage, Graaff-Reinet, De 

Aar, Upington en Kimberley gehou (TEPA Educational News 1966:5). 

By wyse van 'n memorandum van SAFTA aan TEPA gedateer 15 Augustus 

1966, is TEPA versoek om 'n vergadering, wat bygewoon moes word 

deur alle SAFTA-affiliate (NCTS, NITS, OFSCTA, TEPA, TACT, TITA en 
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SWACTA; kyk ook afdeling 3.5.4), by die Kemo Hotel te Kimberley op 

8 Oktober 1966 te reel. By wyse van 'n memorandum is alle 

onderwysersverenigings in Suid-Afrika, ongeag hul etniese karakter 

(insluitende die Blanke onderwysersverenigings), wat nie aan SAFTA 

behoort het nie, uitgenooi (TEPA Educational News 1966:5). 

TEPA het hierdie memorandum van SAFTA op Saterdag 27 Augustus 1966 

by 'n spesiale uitvoerende bestuursvergadering oorweeg waartydens 

tot die volgende besluite gekom is: 

1. The Executive Committee [of TEPA] unanimously accepted, 
and wholeheartedly endorsed, the ideals set out and to 
very large measure, the proposals contained in the SAFTA 
memorandum. 

2. The Executive Committee accepted the view and fully 
realised that the establishment of a National Union of 
Teachers would result in the dissolution of various 
teacher bodies throughout the Republic. The TEPA would be 
prepared to accept this step for the sake of the greater 
cause - unity [amongst all teachers]. 

3. The Executive Committee agreed to promote the idea and 
ideal of [non-ethnic] teacher unity wherever occasion 
offered itself for the purpose. 

4. The Executive Committee undertook to organise teacher 
meetings wherever and whenever possible to advise and 
keep teachers informed of developments on the National 
Union of Teachers [of all races] issue, and in order that 
the teacher-membership of the TEPA be increased and the 
organisation of the [non-ethnic] national body be 
simplified and accelerated thereby. 

5. The Executive Committee undertook to convene a meeting of 
representatives of the TEPA, TLSA and the CTA on the 10th 
September 1966, at which the question of [non-ethnic] 
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teacher unity could be discussed and the SAFTA proposals 
be considered. The General Secretary was instructed to 
invite the other teacher bodies [across racial barriers] 
to the meeting. 

6. Pending the outcome of the meeting of the 10th September, 
1966, it was also agreed that the TEPA would, as an 
affiliate of the SAFTA, approach the SAFTA on behalf of 
the non-affiliated uni ts, with a view to obtaining 
invitations for them to be represented at the next SAFTA 
meeting at Kimberley on the 8th October, 1966 (TEPA 
Educational News 1966:9). 

Tydens die SAFTA-vergadering in Oktober 1966, het die kwessie van 

'n enkele, nie-etniese nasionale onderwysersvereniging ter sprake 

gekom. Verteenwoordigers van TACT en OFCTA (kyk afdelings 3.6.3.1 

& 3.6.4.1) het die wenslikheid van een enkele 

onderwysersvereninging vir alle onderwysers in Suid-Af rika betwyf el 

en was die volgende mening toegedaan: 

Geen 

... with the history of teacher organization in the Cape being 
what it is, it did not inspire confidence to establish a 
united [non-ethnic] teacher body at this stage. It would be a 
better proposition for the Cape to put its house in order 
(Educatio 1978:24). 

reaksie op die versoek van TEPA om nie-etniese 

onderwyserseenheid in Suid-Afrika is van Blanke 

onderwysersverenigings buite SAFTA ontvang nie. In die lig hiervan 

het TEPA eenheidsuitnodigings na Kleurlingonderwysersverenigings in 

die Kaap, onder meer die TLSA en CTA, gerig. TEPA het dus nou 

onderwyserseenheid onder Kleurlingonderwysers as alternatief 
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nagestreef. 

Lede van al drie Kleurlingonderwysersverenigings in die Kaap (TLSA, 

TEPA en CTA) is deur Nicky Pasqualie56 genooi om op 5 November 1966 

te Lambertsbaai byeen te kom. (Educatio 1977:7). Die rede vir die 

byeenkoms was die moontlike samesmelting van die TLSA, TEPA en CTA. 

Alhoewel TLSA die uitnodiging amptelik verwerp het vanwee TEPA se 

volgehoue ondersteuning van die Departement van Kleurlingsake, was 

daar tog TLSA-lede by die byeenkoms teenwoordig (Horrell 1970:141). 

Hieroor se Strauss (1996; kyk aanhangsel A): 

Alhoewel die TLSA amptelik die ui tnodiging om 
onderwyserseenheid van die hand gewys het, is 
gesaai om een Kleurlingonderwysersvereniging in 
stig. 

[Kleurling-] 
die saadjie 
die Kaap te 

Die ander twee onderwysersverenigings (TEPA en CTA) was goed 

verteenwoordig. Tydens die vergadering is eenparig besluit om TEPA 

en CTA op 'n later stadium te ontbind om 'n verenigde 

onderwysliggaam, die Kaaplandse Professionele Onderwysersunie57 

(KPO), te stig (Roberts 1991:43). 

Gedurende 'n TEPA-Verteenwoordigende Raadsvergadering gehou te 

Battswood, Wynberg, op 13,14 Desember 1966 het mnr JH Rust, TEPA-

56 Nicky Pasqualie, 'n TE PA-lid en sterk voorstander van eenheid in Kleurlingonderwysgeledere, het die 
eenheidsuitnodiging aan die CTA, TLSA en TEPA gerig (Strauss 1996; kyk aanhangsel A). 

57 KPO, oftewel die Cape Teachers' Professional Association ("CTPA"), is 'n kombinasie van "CTA" en "TEPA" 
(Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A). 
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president, in die lig van die TLSA se onbereidwilligheid om met 

TEPA en CTA te amalgameer vanwee die TLSA se siening oor 

onderhandeling en samewerking met die regering (wat deur beide TEPA 

en die CTA onderskryf was), voorgestel "that every effort should be 

made to encourage teachers to join up with the TEPA or if they 

wished with the CTA so that the unity ideal could by such means 

become a reality sooner and to greater effect" (TEPA Educational 

News 1967:41). 

Mnr DR Ulster, TEPA-uitvoerende bestuurslid, rig ook na afloop van 

hierdie vergadering die volgende ope brief aan al le 

Kleurlingonderwysers in die Kaap: 

Dear Colleague 

1. this letter comes to you on behalf of the following 
members of the Lias on Committee, consisting of 
representatives of the Cape Teachers' Association (CTA) 
and the Teachers' Educational and Professional 
Association (TEPA): Messrs. G.S Cloete (Windermere 
Primary), R. F. Groenewald (Walmer Estate Primary), R. 
Joorst (Pensioner), F.P. Joshua (Alexander Sinton High) 
R.A. Pieterse (Hewat Training), I.S. Pietersen (Hermon 

R.C Primary), F.J.L Quint (Hewat Training), J. H. Rust 
(Norwood Central), J.G. van den Heever (Lavis Town High). 

2. The need for a Strong, Single, Unified [Coloured] 
Teachers' Body in the Cape has been felt for a long time 
and clearly expressed in a resolution passed at the 
Lamberts Bay Conference of Teachers (on Saturday, 5th 
November, 1966) where a clear directive was give, viz., 
" ... that ways be found for the two existing Teachers' 
Organizations TEPA and CTA to bring about one strong 
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Unified [Coloured] Teachers' Body in the Cape". 

3. Every thinking teacher has no doubt been very disturbed 
by certain factors now confronting our teachers, such as: 

* The very low morale of teachers today. 

* SALARIES!! 
prevailing. 

Inadequate, unequitable conditions 

* Service conditions - disturbing prevailing conditions. 

* Alarming exodus of teachers 

Whereas we do not promise that we will or can change 
these conditions overnight, we do resolve that a single 
strong, unified voice of teachers must have a greater 
potential for effective deliberations to bring about our 
wishes, desires and rightful claims. 

4. Never in all our long history has there been a greater 
need for conceted action by ALL teachers concerned. 
Circumstances in the profession are such that NO single 
teacher can afford any longer to divorce him/herself from 
the affairs of organised teachers, and whilst you 
personally may at the present moment feel safe in your 
tenure, the fact remains that the teaching profession as 
a whole must be strengthened by all those who desire to 
create conditions of service and tenure which will be 
regarded as adequate and acceptable to all. 

5. We know that we can rely on you when there is need to 
prove to ourselves and everyone concerned in Education, 
that we can set aside all excuses, apathy or happenings 
of the past, and fix our sights on one POSITIVE GOAL!! 

A STRONG, SINGLE, UNIFIED TEACHERS' 
ORGANIZATION IN THE CAPE. 

This will be possible if you will kindly reply to the 
brief referendum that we are enclosing. Our task will be 
strengthened if we know that our fellow teachers support 
us in this effort. 
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Dear Colleague, you are asked to kindly return the completed 
form (using enclosed franked envelope) before 20th March, 
1967. 

Yours very sincerely, 
D.R ULSTER 

(Honorary Secretary, Liason Committee) 
(Ulster 1967:43). 

SAFTA (kyk afdeling 3.5.4) het tot en met 1967 gereeld vergader. Op 

grond van die oordragproses van Kleurlingonderwys vanaf die 

provinsiale regering na die Sentrale regering wat in 1967 voltooi 

is, het SAFTA op 'n vergadering in Kaapstad in April 1967, op die 

volgende besluit: 

* Dat SAFTA die forum sou word wat neigings in die onderwys 

bespreek 

* Dat SAFTA, "would for the time-being soft-pedal its 

activities" sodat hy verwikkelinge onder die nuwe Departement 

van Kleurlingsake kan dophou terwyl vermelde 

onderwysersvereniging gestig kon word (Educatio 1978:24). 

SAFTA het ook op die vergadering besluit om sy bedrywighede, in die 

lig van die te stigte Departement van Kleurlingsake, op die lange 

baan te skuif sodat Kleurling- en Indieronderwysers hulself 

afsonderlik tot republiekwye onderwysersverenigings kon wend. Die 

besluit het effektief die einde van SAFTA beteken. Voorgenoemde 
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verwikkelinge het uiteindelik tot die stigting van die KPO op 30 

Junie 1967 gelei waarna TEPA en CTA amptelik ontbind het. Die 

bydrae wat die KPO ten opsigte van etniese en nie-etniese 

onderwyserseenheid gemaak het, word in detail in Hoofstuk 4 

bespreek. 

3.6 .ANDER BRUIN ONDERWYSERSVERENIGINGS IN SUID-AFRIKA 

Vervolgens word 'n kursoriese aanbieding van die ander 

Kleurlingonderwysersverenigings in die Kaap, die Catholic Teachers' 

Association, die Unie-Kleurlingonderwysersbond (UKOB) en die 

Repubikeinse Kleurlingonderwysersunie (RKOU), verskaf aangesien hul 

aandeel in Kleurlingonderwyserseenheid minimaal was. Die ander drie 

provinsiale Kleurlingonderwysersverenigings word ook oorsigtelik 

bespreek aangesien die verenigings grotendeels bloot TEPA, en later 

die KPO, in hul eenheidsinisiatiewe gevolg het. 

3.6.1 IN KAAPLAND 

3.6.1.1 Die Catho1ic Teachers' Association 

Die Catholic Teachers' Association het gedurende die veertigerjare 

bestaan. Die vereniging het selde op die politieke terrein beweeg 

en het hoof saaklik religieuse aangeleenthede in die onderwys 
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aangespreek (Roberts 1991:41). 

3.6.1.2 Die Unie-K1eurlingonderwysersbond (UKOB) 

Die Unie-Kleurlingonderwysersbond wat hoofsaaklik op die onderwys 

toegespi ts was, het nie noemenswaardige aanhang gehad nie. Die 

vereniging is in 1953 gestig en het na 'n paar jaar ontbind (The 

Sun 1953) . 

3.6.1.3 Die Republikeinse K1eurlingonderwysersunie (RKOU) 

Booker Lakey, 'n onderwyser van die Calvinia-distrikte, het hierdie 

vereniging in 1963 gestig. In 'n brief aan die Cape Argus (1963:6) 

spel Lakey die RKOU se beleid soos volg uit: 

The RKOU was being revived to counteract the [political] 
activities of TLSA, TEPA and CTA. The Union took its stand on 
full support of separate but equal development for the 
respective racial groups. 

Die RKOU het eenheid in Kleurlingonderwysgeledere eerder as nie-

etniese onderwyserseenheid ondersteun en terselfdertyd aparte, 

gelyke onderwys vir die verskillende etniese groepe voorgestaan. 

Mnr Lakey het na die stigting van die RKOU dadelik 'n beroep op 

alle Kleurlingonderwysersverenigings gedoen om hulle agter die RKOU 

te skaar - sonder sukses (TEPA Educational News 1963:105). Die RKOU 
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het die etniese eenheidsinisiatiewe van TEPA, en later die KPO, 

ondermyn en sodoende was 'n behoefte aan s6 'n vereniging nie nodig 

nie. 

Later doen Lakey 'n beroep op Kleurlingonderwysers om by die CTA 

(kyk afdeling 3.5.3) of RKOU aan te sluit aangesien beide 

verenigings hul sieninge geskoei het op af sonderlike, gelyke 

onderwys vir die verskillende etniese groepe. Oor samewerking met 

die CTA se mnr Lakey: 

CTA's changed attitude towards Government policy [acceptance 
of the Separate Representation of Voters Act, support of the 
UCCA and the establishment of the Department of Coloured 
Affairs] is a great victory for RKOU and I have advised RKOU 
to disband and support CTA in order to assist in promoting 
Coloured teacher unity (TEPA Educational News 1963:107). 

Die RKOU het 'n klein ledetal gehad en het na 'n paar jaar in die 

niet verdwyn. 

3.6.2 IN NATAL 

3.6.2.1 Die Nata1 Co1oured Teachers' Society (NCTS) 

In 1933 is die Society of Natal Teachers (SONAT) onder die 

oorspronklike naam, die Natal Coloured Teachers' Society5 8 (NCTS), 

58 Die NCTS het sy benaming met die stigting van die Departement van Kleurlingsake in 1964 verander na SONAT 
om die woord "Coloured" uit die naam van die onderwysersvereniging te verwyder (Lewis 1979:20). 
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gestig. Die rede hiervoor was "om 'n vereniging vir 

Kleurlingonderwysers te bied wat hulle opleiding by die enigste 

onderwyskollege vir Kleurlinge in Natal, die Umbilo Road Training 

College, ondergaan het" (A brief History ... 1979:20). 

Kleurlingonderwysers in Natal het in die vroee 1900's hulle 

opleiding in 'n private hoedanigheid by Swart en 

Indieronderwysinstansies ontvang. Sedert 1932, met die 

totstandkoming van die Umbilo Road Training College kon aspirant-

Kleurlingonderwysers aan die kollege inskryf vir die Natal Teachers 

Third Class Certificate, 59 wat later die Natal Teachers' 

Certifica te60 geheet het (A brief History ... 1979:20). Die 

onderwysers by die Umbilo Road Training College, ender leiding van 

mnre G Whitehead en R Crowley, het die NCTS gestig (Lewis 1979:20). 

Van 'n nederige begin, wat gepaard gegaan het met die goedkeuring 

van die Natalse Departement van Onderwys, het SONAT gegroei tot die 

mondstuk van Kleurlingonderwysers in Natal. SONAT kon sedert sy 

stigting op die ondersteuning van die onderwysowerhede in 

Pietermaritzburg en die wysheid van France Bechet 61 staatmaak. 

59 Die Natal Teachers Third Class Certificate het twee jaar onderwyseropleiding na standerd agt ingesluit 
(Lewis 1979:20). 

60 Die Natal Teachers Certificate het twee jaar onderwyseropleiding na standerd tien ingesluit (Lewis 
1979:21). 

61 France Bechet was 'n prorninente opvoedkundige in die dertigerjare aan die Umbilo Road Training College 
in Natal en die kollege is later na horn vernoern (UTASA Annual Magazine 1979a:20). 
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stigting ten do el gehad om alle 

Kleurlingonderwysers in Natal onder een sambreel te verenig. SONAT 

se etniese eenheidstrewe was dus slegs tot die provinsiale grense 

van Natal beperk. Die lidmaatskapgetalle van SONAT het stelselmatig 

gedurende die veertigerj are gegroei. Die ledetal van SONAT het 

gedurende die vyftigerj are met gemiddeld vyftien lede per dag 

gestyg (A brief History ... 1979:20). Kleurlingonderwysers in Natal 

is deur die uitvoerende bestuur van SONAT op salariskomitees van 

die Natalse Departement van Onderwys verteenwoordig. Aangeleenthede 

soos diensvoorwaardes en salarisse, is al tyd "direct and 

responsible" deur SONAT aangespreek (Lewis 1979:20). Volgens Lewis 

(1979:20) het SONAT bekendheid in onderwyskringe in Natal verwerf 

"for its credibility and sane line of direction and policy". 

In 1958 het die NCTS lidmaatskap van die nuut gestigte SAFTA (kyk 

afdeling 3.5.4) aanvaar in 'n poging om beter salarisse vir 

Kleurlingonderwysers te beding. SAFTA het onder meer ten doel ge

had om nie-etniese onderwyserseenheid in Suid-Afrika te verwerklik 

ten einde 'n forum vir onderwysers te bied om onderwyssake soos 

salarisse, diensvoorwaardes, werksomstandighede, probleme met 

skooladministrasie, onderwyseropleiding, kurrikula, sillabusse en 

onderwysbeleid op nasionale vlak te bespreek. 

In 1964, met die vervanging van die provinsiale onderwysersowerheid 
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van Natal met die sentrale Departement van Kleurlingsake ( kyk 

afdeling 3. 5. 2. 2) , het daar groot tweespal t in SONAT-geledere 

geheers rakende die wenslikheid al dan nie van hierdie gebeure. 

Enersyds was daar die groep SONAT-onderwysers wat die verandering 

verwelkom het, "because it provided full scope for the advancement 

of [national] Coloured education with its own Education Council" 

(TEPA Educational News 1963:105). Andersyds was daar SONAT-lede wat 

van mening was dat die stigting van die Departement van 

Kleurlingsake aparte onderwys vir Kleurlinge in die hand sou werk 

en derhalwe nie-etniese onderwyserseenheid 'n knou kon gee omdat 

Kleurlinge minder kontak met ander etniese groepe op onderwysgebied 

sou he. 'n Skeuring in SONAT-geledere is afgeweer te danke aan die 

diplomatiese optrede van mnr EE Smith, destydse president van SONAT 

(Lewis 19 7 9 : 19) . 

SONAT was sedert sy stigting apolities en het "gehoorsaamheid aan 

die Departement van Kleurlingsake" vooropgestel (Lewis 1979:20). 

Mnr MRE Lewis was die eerste president van SONAT wat sedert die 

middel sestigerj are 'n era van "mili tan the id" ten opsigte van 

onderwyssake soos salarisse en diensvoorwaardes deur SONAT ingelui 

het. Oor hierdie militante houding se Lewis (1979:20): 

" Whether these tactics were correct or not only time and 
circumstances will prove. The soft-approach has been tried, 
and may have bought personal benefit to individuals in the 
profession, but SONAT still takes up a very strong stand on 
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matters that affect the fraternity and the child in matters 
education " 

Hierdie veranderde ingesteldheid van SONAT j eens salarisse en 

diensvoorwaardes het direk daartoe aanleiding gegee dat SONAT 

samewerking met die drie ander provinsiale 

Kleurlingonderwysersverenigings (TEPA, TAT en OFSTA) hoog op die 

agenda gestel het. SONAT het gevolglik in 1969 'n aandeel gehad in 

die stigting van UTASA ten einde nasionale eenheid in 

Kleurlingonderwysgeledere te verwerklik (kyk afdeling 4.3.1). UTASA 

was op die volgende beginsels geskoei: 

* die verwydering van etnisiteit as 'n kriterium by die 

aanstelling van 'n onderwyser in 'n pos; 

* die gelykstelling van diensvoordele vir alle onderwysers; 

* die totstandkoming van een nie-etniese 

onderwysersvereniging, een Ministerie van Onderwys en 

geintegreerde skole; 

* gelyke salarisse vir gelyke kwalifikasies en diensjare 

ongeag etnisiteit of geslag; 

* die verhoging van onderwysstandaarde in die algemeen en 

die verbetering van onderwyserskwalif ikasies in die 

besonder. 
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3.6.3 IN TRANSVAAL 

3.6.3.1 Die Transvaa1 Association 0£ Co1oured Teachers (TACT) 

Die Transvaal Association of Coloured Teachers (TACT) is in 1954 

gestig as 'n professionele onderwysvereniging wat uitsluitlik die 

belange van Kleurlingonderwysers in die Transvaal sou dien. TACT 

se siening oor Kleurlingonderwyseenheid was aanvanklik baie eng 

aangesien sy ledetal beperk was tot die groot stedelike sentra van 

Johannesburg en Pretoria. Na sy aansluiting by SAFTA in 1958 (kyk 

afdeling 3.5.4) het die uitvoerende bestuur van TACT daadwerklike 

pogings aangewend ten einde die magsbasis van die vereniging te 

verbreed deur takke in die landelike gebiede van Transvaal te stig. 

TACT het sedertdien die amptelike mondstuk van Kleurlingonderwysers 

in die provinsie geword. 

Vol gens Petersen (1979:12) is nie veel bekend oor die 

ontstaansgeskiedenis van TACT nie, aangesien die oorspronklike 

dokumentasie van die TACT nie meer beskikbaar is nie. Die doel van 

die TACT was om as 'n forum vir professionele aangeleenthede soos 

die beskerming van die integriteit van die onderwysprofessie te 

dien en sake rakende onder meer salarisse en diensvoorwaardes met 

die Transvaalse Onderwysdepartement op te neem. 
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Die eerste president van die TACT was mnr GR Harris, wat in 1961, 

1962 en 1963 opgevolg is deur onderskeidelik mnre J Dewrance, RW 

Erich en SC Jacobs (Petersen 1979:12). Mnr GR Harris is egter weer 

in 1966 tot president van die TACT verkies. Mnr SA Farrah het as 

algemene sekretaris van TACT sedert sy stigting tot in 1966 gedien. 

TACT het in 1958 by SAFTA aangesluit (kyk afdeling 3.5.4). Op 16 

Desember 1969 het TACT, n6u die Transvaal Association of Teachers62 

(TAT), by UTASA aangesluit om saam met die ander drie provinsiale 

Kleurlingonderwysersverenigings 'n verenigde front van 

Kleurlingonderwysers regdeur Suid-Afrika te vorm ten einde 

gesamentlik oor kwessies rakende diensvoorwaardes en salarisse met 

die Departement Kleurlingsake te onderhandel (UTASA Annual Magazine 

1979:4; kyk ook afdeling 4.3.1). 

3. 6.4 IN DIE O.RANJE-VRYSTAAT 

3.6.4.1 Die Orange Free State Teachers' Association (OFSTA) 

Die Orange Free State Teachers' Association (OFSTA) is in 1940 

onder die naam van die Orange Free State Coloured Teachers' 

Association63 (OFSCTA) gestig (Metembo 1996; kyk aanhangsel A). Net 

soos in die geval van TACT, was OFSTA se ledetal aanvanklik beperk 

62 TACT het in 1964, met die stigting van die Departement van Kleurlingsake, sy benaming na TAT verander. 
63 In 1964, na die stigting van die Departement van Kleurlingsake, het OFSCTA verander na OFSTA. 
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tot 'n stedelike gebied (in die geval Bloemfontein), maar het later 

stelselmatig na die landelike gebiede van die Vrystaat uitgebrei. 

In 1957 het OFSTA die volgende resolusie ten opsigte van etniese 

onderwyserseenheid aanvaar: 

OFSTA should aim at the establishment of a closer bond of 
unity and co-operation [with TEPA, TACT and NCTS] (TEPA 
Educational News 1958:60). 

'n Groter eenheid in Kleurlingonderwysgeledere is gesoek ten einde 

meer ef fektief oor aangeleenthede SOOS salarisse en 

diensvoorwaardes op 'n nasionale vlak te onderhandel (UTASA Annual 

Magazine 1979:1). In 1958 het OFSCTA met SAFTA geaffilieer (kyk 

afdeling 3.5.4) ten einde aan salarisonderhandelinge met die 

Departement van Kleurlingsake te kon deelneem. Sedert 1960 het 

OFSCTA se ledetal met ongeveer vyf tien lede per dag toegeneem omdat 

die OFSCTA-bestuur daadwerklike pogings aangewend het om 

Kleurlingonderwysers op die Vrystaatse platteland in te skryf 

(Report: O.F.S. Teachers' Assciation ... 1979:1). Gemengde welslae 

is hiermee behaal omdat kommunikasie met plattelandse lede 

bemoeilik is deur die geografiese uitgestrektheid van die 

provinsie. In 1970 het OFSTA by UTASA aangesluit om sodoende 'n 

verenigde nasionale onderwysf ront vir Kleurlingonderwysers te vorm64 

(kyk ook afdeling 4.3.1). 

64 OFSTA was nie by die stigtingsvergadering van UTASA op 16 Desember 1969 in Durban teenwoordig nie, maar 
het op 18 Desember 1969 die UTASA-grondwet aanvaar (CTPA Educational News 1969b:ll). 
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3.7 SAMEVATTING 

In hierdie hoof stuk is aangedui dat die ontstaan van 

Kleurlingonderwysersverenigings hoofsaaklik gelnspireer was deur 

die heersende politieke, sosiale en ekonomiese faktore. 

Onderwysersverenigings soos die TLSA en TEPA het gebuk gegaan onder 

erge diskriminerende maatreels op die politieke en ekonomiese 

fronte. Die TLSA en TEPA het die volgende verskille getoon ten 

opsigte van strategiee om politieke en ekonomiese probleme wat 'n 

impak op die onderwys gemaak het, die hoof te bied: 

* 

* 

Die TLSA was gekant teen die deelname aan die CCPC oftewel die 

CAC omdat die TLSA deelname aan die regeringstrukture as 

"samewerking" met die regering beskou het, terwyl TEPA se 

siening was dat deelname aan die regeringstrukture as 'n 

middel sou dien om Kleurlingonderwys op te hef 

Die TLSA het probleme in Kleurlingonderwys probeer oplos deur 

middel van striemende aanvalle op die regering terwyl TEPA 

onderhandelinge ingespan het om kwessies aan te spreek. Tog 

het TLSA en TEPA ooreenstemming getoon ten opsigte van die 

volgende aangeleenthede: 
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Hul siening dat onderwys en die politiek nie afsonderlike 

entiteite verteenwoordig nie, maar interafhanklik van mekaar 

is; 

Hul opposisie teen Apartheidsmaatreels en die heersende 

politieke bestel. Ten spyte van hulle verwerping van Apartheid 

in die bree was hulle nog ten gunste van af sonderlike skole 

vir Kleurlinge; 

Hul geloof in een onderwysstelsel in Suid-Afrika (primer) en 

Kleurlingonderwyserseenheid (sekonder) asook opposisie teen 

die stigting van die Departement van Kleurlingsake; 

Hul volgehoue eis vir gelyke salarisse en beter 

diensvoorwaardes. 

Die fei t dat Kleurlingonderwysersverenigings in Transvaal, die 

Vrystaat en Natal, asook kleinere onderwysersverenigings in die 

Kaap soos die RKOU, die UKOB en ander religieuse 

onderwysersverenigings (kyk afdeling 3.6.1) geen noemenswaardige 

rol op onderwysgebied gespeel het in vergelyking met die van die 

TLSA en TEPA nie, het sterk in die hoofstuk na vore getree. Uit 

voorafgaande is dit ook duidelik dat SAFTA gebore was uit die 

begeerte van Kleurlingonderwysers om 'n nasionale nie-etniese 
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aangeleenthede SOOS salarisse, 

diensvoorwaardes en werksomstandighede namens hulle kon behartig, 

te he. Ten spyte hiervan was SAFTA nog steeds gerig op hoofsaaklik 

Kleurlingonderswysereenheid. 

Ook is aangedui dat Kleurlingonderwysersverenigings vanaf 1913 (met 

die stigting van die TLSA) tot en met 1967 (met die stigting van 

die KPO) 'n hoe premie op onderwyserseenheid in Kleurlinggeledere 

geplaas het. Vroeg is besef dat daar krag in eenheid le, veral as 

daar met die onderwysowerhede oor kwessies soos salarisse en 

diensvoorwaardes onderhandel moes word. Soms was die verenigings 

soos TEPA se onderhandelinge suksesvol ( onder andere die oor 

salarisse) ( kyk afdeling 3. 5. 4) maar ander kere het hul vertoe 

(onder andere die oor stemreg) (kyk afdeling 3.5.2.1) op dowe ore 

geval. 

Voorts sal die pogings wat die KPO sedert sy ontstaansjare 

aangewend het om onderwyserseenheid oor etniese grense heen te 

verwerklik, ondersoek word. Ook sal die rol van onderwysvakbonde 

SOOS WECTU en SADOU in hul strewe na een nie-etniese 

onderwysersorganisasie in Suid-Afrika in die volgende hoof stuk in 

oenskou geneem word. 
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HOOFSTUK 4 

DIE EENBEIDSTREWE VAN BRUIN ONDERWYSERSVERENIGINGS EN 

ONDERWYSVAKBONDE SEDERT DIE ONTSTAAN VAN DIE KAAPLANDSE 

PROFESSIONELE ONDERWYSERSUNIE (KPO) IN 1967 

4.1 INLEIDING 

Soos gesien in hoof stuk 3 het Briun onderwysersverenigings soos die 

TLSA en TEPA sedert hul ontstaan eenheid in onderwysgeledere 

hoofsaaklik as etnies-gebaseerd beskou. Nadat die KPO aanvanklik 

hierdie sienswyse van eenheid slegs ten opsigte van Bruin 

onderwysersverenigings gedeel het, het die KPO horn algaande beywer 

vir die stigting van een nie-etniese onderwysersorganisasie in 

Suid-Afrika orndat die KPO onderwysersverenigings verteenwoordigend 

van ander etniese groepe (Swart, Blank en Indier) by 

eenheidsinisiatiewe betrek het (kyk afdelings 4.5.2, 4.6.3 & 4.7). 

Die problernatiek van nie-etniese onderwyserseenheid in Suid-Af rika 

is sedert die vroee sewentigerjare deur die KPO aangespreek. Oor 

die kwessie van nie-etniese onderwyserseenheid in Suid-Af rika, laat 

die UTASA Annual Magazine (1983:11) horn soos volg uit: 

The question of [non-ethnic] teacher unity in a country where 
the teachers of different racial groups have divergent and 
conflicting opinions on the political destiny of their 
fatherland, is indeed a trying and hazardous exercise. 
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Die vyftigerjare en sestigerjare was 'n tydperk gekenmerk deur 'n 

erge stryd en onverdraagsaamheid in Bruin onderwysgeledere (TLSA, 

TEPA en CTA) oor beleid ten opsigte van ender andere die Separate 

Representation of Voters Act (kyk voetnota 51), die UCCB in 1958 en 

die stigting van die Departement van Kleurlingsake in 1964 (UTASA 

Annual Magazine 1979:9; kyk afdeling 3.5.2.2). Ook was die tydperk 

gekenmerk deur 'n brandende nood vir eenheid en samewerking tussen 

Bruin onderwyers, aangesien onderdrukkende wetgewing gedreig het om 

die politiese en onderwystoekoms van die Bruin gemeenskap te 

ondermyn (kyk afdeling 3. 5.2). In 1966 is hierdie toestand van 

verdeeldheid ender Bruin onderwysersverenigings vir die eerste keer 

bewustelik aangespreek toe TEPA 'n oproep tot eenheid in Bruin 

onderwysgeledere aan Bruin onderwysersverenigings gerig het 

(Educatio 1978:24). 

Die stigting van die KPO in 1967 was 'n kulminasie van 'n tydperk 

waar 'n sterk eenheidsgevoel Bruin onderwysers aangespoor het om 

een Bruin professionele onderwysvereniging te stig (kyk afdeling 

3.5.5). Hierdie drang na eenheid in Bruin onderwysgeledere is 'n 

saak wat in die geskiedenis van die KPO telkens na vore getree het, 

en wat ook in hul 21 ste bestaansjaar in 1988 as kongrestema gekies 

is 65 (CTPA Educational News 1967a:4). 

65 Die tema van die KPO-kongres in 1988 was "Krag in eenheid" (Educatio 1988:10). 
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In hierdie hoof stuk word nagevors hoedat Bruin 

onderwysersverenigings sedert 1967 aan hul eenheidstrewe uiting 

gegee het en in hoe 'n mate die onderwysersverenigings daarin 

geslaag het om eenheidsinisiatiewe te laat slaag, teen die 

agtergrond van die heersende politieke klimaat in Suid-Afrika. Die 

eenheidstrewe van Bruin onderwysersverenigings word belig aan die 

hand van die pogings wat die KPO in die verband aangewend het, 

omdat die KPO tel kens eenheidsinisiatiewe geinisieer het ( kyk 

afdelings 3.6.2-3.6.4), die meeste steun onder Bruin onderwysers 

landswyd geniet en ander provinsiale Bruin onderwysersverenigings 

soos SONAT, OFSTA en TAT ver ten opsigte van ledetal oortref. Die 

stigting van die eerste volwaardige onderwysvakbond in Suid-Af rika 

in 1990, naamlik SADOU (kyk afdeling 4.6.3), word ook in die lig 

van heersende politieke faktore en as resultaat van die KPO se nie

etniese eenheidstrewe, beskryf. 

4.2 DIE STIGTING VAN DIE KPO 

Soos reeds vermeld in afdeling 3.5.5 het lede van die TLSA, TEPA en 

CTA op 5 November 1966 te Lambertsbaai vergader waar eenparig 

besluit is om die Kaaplandse Professionele Onderwysersunie (KPO) in 

die daaropvolgende jaar (1967) te stig. 

Tydens die stigtingsvergadering van die KPO by die Spes Bona 
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Hoerskool te Athlone op 29 en 30 Junie 1967, was die kongrestema, 

"The Teaching Profession - A Status through Unity", tekenend van 

die optimisme waarmee eenheid in Bruin onderwysgeledere bejeen is 

(Educatio 1968:7). 

Die KPO is amptelik op 30 Junie 1967 gestig. Amptelike erkenning 

van owerheidswee is in Mei 1970 aan die KPO toegestaan (Horrell 

1970:141). 

Volgens Roberts (1991:43) kan die volgende as redes vir die 

totstandkoming van die KPO aangevoer word: 

* 

* 

* 

Baie Bruin leerkragte was verward weens die bestaan van drie 

Bruin onderwysersverenigings (TLSA, TEPA en CTA) . 

Met die oorname van Bruin onderwys deur die Departement van 

Kleurlingsake (kyk afdeling 3.5.2.2), was leerkragte bevrees 

dat hul deelname aan die TLSA en TEPA hul in die moeilikheid 

sou laat beland aangesien die TLSA (sedert 1955) en ook TEPA 

(sedert 1964) nie deur die onderwysowerhede erken is nie (kyk 

afdeling 3.5.1). 

Die Bruin onderwysleierskorps het groot veranderinge 

ondergaan. Van die vele veranderinge kan die volgende as die 
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noemenswaardigste beskryf word: Sekere TLSA-lede waaronder 

mnre Van Schoor, Fataar en Kies is in 1955 uit die 

onderwysprofessie geskors as gevolg van hul uitdagende 

politieke uitsprake waarin hulle die regering se aparte 

onderwysbeleid sterk aangeval het (kyk ook afdeling 3.5.1). In 

TEPA-geledere het dr Van der Ross in 1964 vanwee die intense 

verdeeldheid in Bruin onderwys (kyk afdeling 3.5.3) bedank en 

as redakteur by die Cape Herald gaan werk. 

* Leerkragte was oor die algemeen nie bereid om aan 

regeringsgesinde organisasies steun te verleen nie. Dit is 

gesien as rede waarom die CTA van George Golding, wat die 

UCCA, die Separate Representation of Voters Act (kyk voetnota 

51) en die Departement van Kleurlingsake (kyk afdeling 

3.5.2.2) ondersteun het, min lede kon verwerf. 

In die KPO se eerste brief aan die Sekretaris van die Departement 

van Kleurlingsake skryf mnr GS Cloete, die eerste sekretaris van 

die KPO, SOOS volg: 

We have great pleasure in bringing to your notice the 
establishment of the CTPA. The establishment took place at an 
open conference of teachers held on Thursday and Friday, 29th 
and 30th June 1967 at Spes Bona High School (CTPA Educational 
News 1967b:5). 

Die KPO se eerste president, mnr DR Ulster, het horn ook sterk 
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uitgespreek oor die eenheidstrewe van die KPO in die eerste uitgawe 

van die KPO se kwartaalblad, die Educatio, in 1967. Hierin het hy 

leerkragte genooi om deel te word van die "nuwe beweging" ter 

bevordering van eenheid in Bruin onderwysgeledere. Mnr Ulster het 

ook 'n hoe premie geplaas op die feit dat leerkragte die 

af sonderlike identiteite van bestaande Bruin onderwysersverenigings 

laat vaar om in belang van eenheid 'n "single, unified" Bruin 

onderwysersvereniging te stig (CTPA Educational News 1967a:13). 

Volkome eenheid sou egter nooit 'n werklikheid onder Bruin 

onderwysersverenigings word nie. Baie Bruin leerkragte het verkies 

om hulle lidmaatskap by die ondergrondse TLSA te behou, terwyl 

sommige geen aff iliasie met of die TLSA of die KPO verkies het 

(Roberts 1991:48). Redes vir nie-affiliasie van leerkragte by die 

KPO, kon volgens die CTPA Educational News (1968:5), die volgende 

wees: 

* 

* 

* 

apatie onder Bruin onderwysers teenoor die KPO vanwee die KPO 

se onvermoe om Bruin onderwysers onder een sambreel te 

verenig; 

ontevredenheid met die leierskap van die KPO; 

onvermoe van onderwysersverenigings soos die TLSA, TEPA en CTA 
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om in die verlede noodsaaklike dienste soos mediese skemas aan 

onderwysers te verleen; 

* moedeloosheid met 'n onderwyskundige bestel wat aparte 

onderwys vir verskillende etniese groepe gepropageer en 

ge1mplimenteer het (CTPA Educational News 1968:5). 

Nieteenstaande die voorgenoemde redes vir die weerhouding van 

aansluiting van onderwysers by die KPO, het die KPO tog daarin 

geslaag om 'n groot ledetal oor die jare te trek. Oor die KPO se 

sukses in ledewerwing (kyk afdeling 4. 4) se Strauss (1996; kyk 

aanhangsel A) : 

Die KPO wou altyd party-politieke bedrywighede uit die 
vereniging weer om 'n eenheidsgevoel onder [Bruin] lede te 
kweek. Hierdie doelwit het die KPO, as deel van sy [etniese] 
eenheidstrewe, in 'n baie groat mate verwesenlik. 

4.3 EENHEIDSPOGINGS VAN DIE KPO SEDERT 1967 TOT 1970 

4.3.1 Die stigting van en betrokkenheid by UTASA 

Op 22 Julie 1967 is 'n werwingskomitee van die KPO, onder 

voorsitterskap van mnr FP Joshua saamgestel om die stigting van 'n 

nasionale Bruin onderwysersfederasie, in die lig van die 
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onaktiwiteit wat by SAFTA sedert April 1967 (weens SAFTA se besluit 

om verwikkelinge na die inwerkingstelling van die Departement van 

Kleurlingsake dop te hou en sodoende vir Bruin en Indieronderwysers 

geleentheid te bied om hulself in republiekwye eenhede te 

organiseer) voorgekom het, te ondersoek (kyk ook afdeling 3.5.4). 

In 1968 doen 'n onderwyser, by name mnr GD Walton, 'n beroep om 

eenheid tussen Bruin onderwysersverenigings in sy artikel "An 

Appeal to all Teachers" in Edu ca tio (CTPA Educational News 

1968:9). Voortspruitend uit die oproep tot eenheid, het 'n 

vergadering van verteenwoordigers van KPO en TAT ( kyk afdeling 

3.6.3) op Saterdag 27 September 1969 in die Kemo Hotel in Kimberley 

plaasgevind66 (Educatio 1978:25). Na 'n wysiging in die grondwet van 

SAFTA in 1969 om aansluiting van onderwysersverenigings by SAFTA te 

fassiliteer, is die vergadering gehou onder die vaandel van SAFTA 

ten einde uitvoering te gee aan 'n resolusie van die SAFTA-kongres 

van 1969 naamlik "to unite the various associations into a similiar 

single organization" (kyk afdeling 3.5.4). Die verteenwoordigers 

van die KPO en TAT was eenparig van mening "that in view of the 

present set-up viz. that all Coloured teachers were now working 

under one department of Coloured Affairs, it was neccessary to form 

a body which could as a single voice of all [Coloured] teachers in 

66 Die vergadering is gelei deur mnr JH Rust, vise-president van SAFTA. Mnr GS Cloete, assistent-sekretaris 
van SAFTA, het as sekretaris van die vergadering opgetree (Educatio 1978:25). TAT was verteenwoordig deur 
sy president, mnr J Dewrance, die algemene sekreraris, mnr S Farrah, en mnr R Francis, 'n uitvoerende 
bestuurslid. Die KPO was verteenwoordig deur sy president, mnr DR Ulster, die vise-president, mnr JG van 
den Heever en die redakteur van CTPA Educational News, mnr R Groenewald (Educatio 1978:25). 
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the Republic, give expression to the ideals, aspirations and claims 

of the entire [Coloured educational] service" (Van den Heever 

1978:25). Gedagtig aan hierdie visie het verteenwoordigers van die 

KPO en TAT maniere om die eenheid in Bruin onderwysgeledere te 

bewerkstellig, oorweeg. Daar is besluit om die sienswyse van die 

vergadering oor Bruin onderwyserseenheid aan SONAT, OFSTA en SWACTA 

(kyk afdeling 3.6.2 & 3. 6. 4) oor te dra en terself dertyd 

uitnodigings tot hierdie onderwysersverenigings te rig om 

teenwoordig te wees by 'n opvolgvergadering (Educatio 1978:25). 

Die interim-ampsdraers van die vergadering op 27 September 1969 by 

die Kemo Hotel in Kimberley het, in konsultasie met SAFTA, besluit 

om 'n verdere gesamentlike vergadering van verteenwoordigers van al 

vyf Bruin onderwysersverenigings (KPO, TAT, SONAT, OFSTA en SWACTA) 

in Durban te hou (Educatio 1978:25). Op Dinsdag 16 Desember 1969 

het die vergadering in Durban 'n aanvang geneem. 

Tydens die vergadering is 'n grondwet vir 'n federasie van Bruin 

onderwysersverenigings, die Union of Teachers' Associations of 

South Africa (UTASA) deur verteenwoordigers van KPO, TAT, SONAT en 

SWACTA opgestel. 67 

67 Die volgende persone was by die stigtingsvergadering van UTASA teenwoordig: Mnre DR Ulster, JG Van den 
Heever, GS Cloete, RF Groenewaldt en JH Rust (KPO); JH Dewrance, R Francis, F Van der Haer en C Andrews 
(TAT); RE Lewis, DM Bruce en W Greeves (SONAT); JC Fransman en DH Tait (SWACTA). Die Vrystaatse vereniging 
(OFSTA) was nie by die vergadering teenwoordig nie en het op 18 Desember 1969 per brief laat weet dat 
hulle die voorgestelde grondwet aanvaar en dat hulle die daaropvolgende UTASA-vergadering sou bywoon (CTPA 
Educational News 1969b:ll). 
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Vir die tweede keer, na die insinking van SAFTA in 1967 (kyk ook 

afdeling 3.5.4), was dit nou moontlik dat die provinsiale Bruin 

onderwysersverenigings bymekaar kon kom om gesamentlike 

verteenwoordiging oor aangeleenthede soos diensvoorwaardes en 

salarisse te geniet. Die nuus van die stigting van 'n nasionale 

liggaam vir Bruin onderwysers is met groot entoesiasme in die 

Kaapprovinsie ontvang. In die CTPA Educational News van April 1970 

word hierdie vreugde in die volgende berig gereflekteer: 

We in CTPA are honoured and proud that we may belong to and 
form part of s6 august a body as UTASA with such a wide and 
significant scope. We trust that our teachers will recognise 
the significance of the vital sign of growth and unmistakable 
proof of dynamic gaining of momentum and realise the added 
responsibilities on each one of us, to add interest and 
support in our areas, and branches, in order to be worthy of 
belonging to such an organization. 

In die presidentsrede van Junie 1970 kom die etniese eenheidstrewe 

van die KPO weer na vore. 'n Aanhaling hieruit lees soos volg: 

It is the pride of the Association [CTPA] that it was founded 
on the solid basis of UNITY - a basis which, by its very 
concept must be solid enough as to be acceptable and 
attractive enough for all teachers (KPO Kongres 1970:5). 

Op Saterdag, 3 Oktober 1970, is die eerste Jaarlikse Algemene 

Vergadering van UTASA in Wynberg, Kaapstad, gehou. Die gees van 

hierdie vergadering is beskryf as een van "one-ness" (Van den 

Heever 1978:25). Die doelwitte van UTASA was onder meer: 
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die uitfassering van etnisiteit as 'n kriterium by die 

aanstelling van onderwysers in onderwysposte; 

die daarstelling van een onderwysministerie en een nie-etniese 

onderwysorganisasie vir alle onderwysers (alhoewel die 

stigting van UTASA Bruin onderwyserseenheid verwerklik het, 

het UTASA 'n breer, nie-etniese onderwyserseenheid in 'n 

toekomstige onderwysbestel in die RSA in die vooruitsig 

gestel); 

gelyke salarisse vir gelyke kwalifikasies ongeag etnisiteit of 

geslag; 

die gelykstelling van diensvoordele vir onderwysers van alle 

etniese groepe; 

die verhoging van onderwysstandaarde in Suid-Af rika oor die 

algemeen (UTASA Annual Magazine 1983:4). 

Een van die belangrikste resolusies wat eenparig deur 

verteenwoordigers van UTASA by hierdie vergadering in Wynberg 

aanvaar was, was dat toekomstige onderhandelinge oor sake 

gemeenskaplik tot alle Bruin onderwysers soos salarisse, bonusse, 

diensvoorwaardes en voordeleskemas soos mediese skemas voortaan 

slegs deur UTASA behartig sou word (Educatio 1978:25) omdat UTASA 

'n professionele onderwysfederasie was wat Bruin 

onderwysersverenigings op nasionale vlak verenig het en derhalwe 

groter bedingingsmag tydens onderhandelinge oor f inansiele aspekte 
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met onderwysowerhede verseker het (kyk ook afdeling 2.4.3). 

Individuele onderwysersverenigings kon steeds onderhandel oor sake 

van plaaslike aard. Hierdie besluit deur die vergadering is beskryf 

in die CTPA Educational News (1970:5) as "practical unity". 

'n Hoe premie is deur die KPO geplaas op eenheid en samewerking met 

UTASA. 'n Onderwyser by name mnr FG Backman68 skryf onder meer in 

die CTPA Educational News (1970:3) dat die KPO deur sy verbintenis 

met UTASA in 'n beter posisie geplaas is om sy lede van dienste te 

voorsien aangesien UTASA op nasionale vlak met verskeie instansies 

kon onderhandel. 

UTASA het sedert sy stigting in 1969 elke kwartaal vergader. 

UTASA-konferensies is tweejaarliks gehou sodat gefokus kon word op 

nasionale onderwysaangeleenthede en -probleme (UTASA-Its Purpose 

and Function 1975:2). In 1974 is die uitvoerende bestuur van UTASA 

vergroot deur die insluiting van een lid vir elke UTASA-affiliaat 

UTASA-Its Purpose and Function 1975:2). 

Met die stigting van UTASA is 'n onderwysfederasie in die lewe 

geroep wat die ideaal van Bruin onderwyserseenheid in die RSA 

verwerklik het (UTASA Annual Magazine 1979:4). Sonn (1979:4) sluit 

hierby aan as hy se: 

68 Mnr FG Backman is later, in 1972, verkies tot KPO-president. 
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" Through a positive spirit of unity and mutual preparedness 
UTASA has become the strong united voice of [Coloured] 
teachers throughout South Africa on matters pertaining to the 
education of all our [Coloured] children " 

Sedert 1979 het UTASA 'n jaarblad, die UTASA Annual Magazine, en 

gereelde publikasies van UTASA News vrygestel ten einde Bruin 

onderwysers ingelig te hou oor die stand van die onderwys ( kyk 

afdeling 2.3.4). Die ontwerp van die voorblad van die UTASA Annual 

Magazine het die onderlinge interafhanklikheid en samewerking 

tussen die vier provinsiale Bruin onderwysersverenigings (KPO, TAT, 

SONAT en OFSTA) uitgebeeld. Die eerste UTASA Annual Magazine was 

breedweg geskoei op die uitleg van die Educatio, die kwartaalblad 

van die KPO. Die beeld van die knielende kind op die voorblad is 

verkry uit die embleem van die SONAT-tydskrif terwyl die leuse "Let 

the children live" afkomstig was uit die wapen van TAT. Volgens Van 

den Heever (1979:1) moes hierdie tydskrif die sterk verbintenis van 

Bruin onderwysers aan UTASA simboliseer. 

UTASA het 'n groot rol gespeel om Bruin onderwysers regdeur die RSA 

nader aan mekaar te bring, maar kon in die praktyk "nie werklik 

alle provinsiale grense oorskry nie, aangesien daar 'n sterk 

tradisionele provinsialistiese element onder Bruin onderwysers 

teenwoordig was" (Strauss 1996; kyk aanhangsel A). 

UTASA het sedert sy stigting in 1969 gepoog om met Blanke 
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onderwysersverenigings in gesprek te tree met die oog op eenheid 

oor etniese grense heen. In 1975 het die eerste Blanke 

onderwysersvereniging, die Transvaal Teachers' Association (TTA), 

by UTASA aangesluit. Die Natal Teachers' Society (NTS) en SATA het 

kort daarna, in 1976, die TTA se voorbeeld gevolg (UTASA News 

1975:13). Die Blanke onderwysersverenigings het op grond van UTASA 

se beleid van nie-etnisiteit in 'n toekomstige onderwysbestel in 

die RSA en in die bree gemeenskap (kyk ook afdeling 3.6.2.1) by 

UT ASA aanklank gevind. Af rikaanssprekende Blanke 

onderwysersverenigings het nie by UTASA aangesluit nie vanwee UTASA 

se siening dat die onderwys en politiek nou verweef is en nie van 

mekaar geskei kon word nie (Strauss 1996; kyk aanhangsel A). 

In sy presidentsrede by die algemene jaarvergadering van UTASA in 

1983, verwys die UTASA-president, mnr F Sonn na 'n oproep tot nie-

etniese onderwyseenheid van prof Hennie Maree van die Transvaalse 

Onderwysersvereniging (TO) wat lui: 

Onderwysers [van verskillende etniese groepe] moet ophou om in 
afgeslotenheid te beweeg en begin om brue te bou. Daar moet 
so gou moontlik in belang van onderwysontwikkeling in Suid
Afrika onderhandel word. 

Hierop antwoord Sonn: 

We realise that the White teachers' organizations are very 
seriously thinking about the future. In the past our position 
has been to push them away from us. I believe it is time that 
those who belong together must be together and that our 
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deepest beliefs must be the norm and nothing less. 

Ten einde sy eenheidstrewe oor etniese grense te verbreed het UTASA 

tydens sy kongres van 1983 die volgende handves van nie-etniese 

onderwyserseenheid, wat as basis vir eenheidsamesprekinge met ander 

onderwysersverenigings buite UTASA sou dien, aanvaar: 

We believe that the following aspects are vital and relevant 
elements to be incorporated in a charter to form the basis of 
teacher unity in South Africa. UTASA furthermore believes that 
all associations who are prepared to pledge themselves to 
these principles may be joined together in one union: 

* the eradication of race as a criterion for the 
appointment of teachers to teaching posts, and to 
membership of a single national teachers' body 

* 

* 

* 

* 

the establishment of a single central educational 
authority 

equal salaries for equal qualifications and service 
regardless of sex 

the equalisation of service benefits 

the raising of educational standards in general and the 
improvement of teachers' qualifications in particular. 

We consider the following broader principles to be vital for 
the upliftment of children and will therefore actively seek 
ways and means to attain them: 

* the condemnation of Apartheid as detrimental to education 
and society at large 

* the establishment of a non-racial society based on 
respect for human dignity and repugnance for measures 
intrinsic in the policy of Apartheid, which serve to 
offend the basic humanity of our children, our members 
and our parent community. 

We deem the following educational aims and principles to be an 
integral part of our concept of a democratic educational 
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system: 

1. The welfare of all South Africa's people. 

2. Equal educational opportunities for all, regardless of 
race, religion, social or economic status, creed or sex. 

3. Equal standards of education for all, under a single 
education system, administered by a single, national 
department of education. 

4. A democratic system of education in which all people have 
the right to share in determining the purposes and 
policies of education. This right cannot be separated 
from the inalienable right of all people to share in the 
central decisionmaking process in our country. 

5. Respect for civil liberties. 

6. A rationally planned educational system adapted to meet 
the challenges of the scientific-technological age with 
specific reference to the manpower requirements of our 
country; and to this end, the provision of educational 
institutions to promote the acquisition of managerial, 
entrepreneurial, administrative, professional and 
technical skills. 

7. Free and compulsory education for all children to the age 
of sixteen years. 

8. A system of differentiated education to direct pupils in 
their choice of subjects and educational institutions 
according to their ability, aptitude and interest. 

With these objectives in mind, we undertake to enter into 
discussions with the existing educational authorities on 
matters requiring immediate and urgent attention: 

* 

* 

* 

* 

the establishment of a single educational authority 

equal monetary grants to all state schools 

adequate teacher-training facilities 

realistic salaries to prevent the present drain to 
commerce and industry 
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non-discriminatory admission to all educational 
institutions based on a policy of non-interference by the 
state. 

Given the essentially separate basis of education policy and 
practice in South Africa, we realistically recognise and 
appreciate: 

* 

* 

the difficulties inherent in establishing and effectively 
organising and opera ting teachers' associations on a 
practically open basis 

that a fully open education system in South Africa is a 
function of an open society. 

We nevertheless: 
PLEDGE OURSELVES TO MOVE WITH URGENCY FROM THE BASIS OF 
EXISTING TEACHERS' ASSOCIATIONS TOWARDS ONE, NATIONAL AND NON
RACIAL ASSOCIATION FOR TEACHERS, THAT WE MAY THEREBY MAKE 
MANIFEST, AND GIVE PRACTICAL EFFECT TO THE PRINCIPLES TO WHICH 
WE ARE DEEPLY COMJ:1ITTED (UTASA Annual Magazine 1983:4) 

4.4 LEDEWERWING DEUR DIE KPO 

Vervolgens word 'n kursoriese oorsig rakende ledewerwing en KPO-

takbedrywighede sedert die KPO se stigting in 1967 tot tans verskaf 

omdat die welslae van die KPO se etniese eenheidstrewe, volgens Van 

der Ross(l996), aan die hand van die vereniging se 

ledewerwingstrategiee beoordeel kan word. Een van die belangrikste 

doelwitte van die KPO, en wat baie nou aansluit by die KPO se 

strewe ter vereniging van Bruin onderwysers, is die van ledewerwing 

(Roberts 1991:54). 
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4.4.1 Aanvank1ike 1edewerwing: 1967-1970 en KPO-takbedrywighede 

Reeds tydens die eerste vergadering van die KPO se ui tvoerende 

bestuur wat te Battswood op Saterdag, 22 Junie 1967 gehou is, meld 

mnr DR Ulster, die eerste KPO-president, dat ledewerwing prioriteit 

nommer een moet wees en dat die Kaapprovinsie in groot 

werwingsareas onderverdeel moet word (Roberts 1991:54). Hy 

beklemtoon ook die fei t dat die KPO se eenheidstrewe in Bruin 

onderwys bevorder sou word deur die vereniging se daadwerklike 

vermoe om lede te werf. Vanuit die staanspoor het die KPO horn ten 

doel gestel om genoeg onderwysers by die KPO te betrek ten einde 

amptelike erkenning by die Departement van Kleurlingsake te kry69 

(Roberts 1991:77). 

Op 9 Augustus 1967 het die KPO-bestuur 'n besoek aan Grassy Park 

gebring wat aanleiding gegee het tot die stigting van 'n KPO-tak 

aldaar op 16 Augustus 1967 (CTPA Educational News 1967a:5). In 

September 1967 motiveer mnr DR Ulster, KPO-president, elke lid se 

bydrae tot ledewerwing in die CTPA Educational News, die KPO se 

mondstuk. Hierin stel hy dit duidelik dat die werwingskomitee 'n 

baie belangrike taak het om nuwe lede te werf en takke te stig. 

Voorts stel hy 'n strategie voor waarvolgens hierdie doel bereik 

69 Die KPO is op 1 Julie 1970 as verteenwoordigend van onderwysers in Kaapland in diens van die Afdeling 
Onderwys van die Departement van Kleurlingsake, erken. Die amptelike erkenning van KPO is per brief deur 
mnr D Human, waarnemende Kommissaris van Kleurlingsake, aan die KPO verleen (Roberts 1991:73). 
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kan word: welbekende, entoesiastiese onderwysers moes in sekere 

streke genader word en as spesiale bestuursverteenwoordigers 

aangestel word. Sodoende is gehoop dat hierdie geidentifiseerde 

onderwysers lede sou werf en nuwe takke sou stig (CTPA Educational 

News 1967a:3). 

Die eerste poging om lede buite die Kaapse Skiereiland te werf het 

op 9 September 1967 plaasgevind tydens 'n besoek aan Oudtshoorn 

deur die KPO-bestuur. Volgens die CTPA Educational News van 

September 1967 is heelwat lede in Oudtshoorn tydens die besoek 

ingeskryf (Roberts 1991:77). 

Op 20 September 1967 is 'n tak in Maitland gestig en in die 

daaropvolgende maand, Oktober 1967, is aansienlik vordering gemaak 

toe takke in die Suid-Kaap te George, Heidelberg, Ri versdal en 

Swellendam gestig is (CTPA Educational News 1967b: 12). Teen 

Desember 1967 het daar alreeds 22 KPO-takke bestaan. 70 

In Junie 1968, tydens die KPO-kongres, is daar ook 'n duidelike 

werwingsmikpunt gestel in 'n resolusie wat eenparig deur die 

kongres aanvaar is. Die resolusie lui: 

70 Die KPO-takke wat toe bestaan het was: George, Albertinia, Riversdal, Oudtshoorn, Heidelberg, Swellendam, 
Maitland, Grassy Park, Saldanha, Ladismith, Riebeeck-Kasteel, Riebeeck-Wes, Port-Elizabeth, Elsies Rivier, 
Prins Albert, Bonteheuwel, De Doorns, Calvinia, Athlone, Lansdowne, Hottentots-Holland, Piketberg (KPO 
Kongres 1968:4). 
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Dat daar ten sterkste gepoog word om die ledetal tot 'n syfer 
van 2 000 en 3000 op te skuif alvorens daar oorgegaan word tot 
die aansoek om amptelike erkenning (CTPA Educational News 
1968:17; kyk ook voetnota 69). 

Volgens die CTPA Educational News (1968:17) is die ledetal van die 

KPO teen September 1968 op 627 (in 30 takke) geraam. Teen Junie 

1969 was daar alreeds 'n duisend KPO-lede (CTPA Educational News 

1969a:3). 

Teen Junie 197 0 het nu we takke in Worcester, Koue Bokkeveld, 

Hopefield, Citrusdal, Greenland, Groot Brakrivier, Graaff-Reinet, 

Clanwilliam, Springbok, Paterson, Alicedale, Aberdeen, Uitenhage, 

Wellington, Knysna en Malmesbury die aantal KPO-takke tot 58 takke 

en die ledetal tot ongeveer tweeduisend opgeskuif (KPO Kongres 

1970a: 1-5) . 

4.4.2 Werwing kom op dreef 

In 1972 is mnr JH Rust aangestel om werwingswerk namens die 

uitvoerende bestuur te doen. Hy het met sy "Rust Campaign" groot 

welslae behaal en in die eerste twee maande van 1972 523 lede 

ingeskryf (KPO Kongres 1972: 3). Die ledetal het in 1972 2 134 

bereik en in 1973 was 3 750 lede en 60 takke by die KPO 

geregistreer (Roberts 1991:79). Teen Junie 1974 het die KPO-

lidmaatskap 4 000 lede beloop 'n mylpaal vir enige Bruin 
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onderwysersvereniging aangesien n6g die TLSA, wat steeds bestaan, 

n6g TEPA, voor sy ontbinding in 1966, die aantal lede kon inskryf 

(KPO Kongres 1974:5). 

Met die verkiesing van 'n nuwe president, mnr Franklin Sonn, in 

1976 het die KPO 'n noemenswaardige groei in ledetal beleef 

(Educatio 1977: 13). Die redakteur van Educatio, mnr R Van den 

Heever, noem verder dat tot 3 000 nuwe lede binne ses maande na die 

verkiesing van mnr Sonn ingeskryf is (Educatio 1977:13). 

In sy intreetoespraak in Januarie 1977 stel mnr Sonn sy visie op 10 

000 lede vir 1977. Teen 20 Junie 1977 het die ledetal, volgens mnr 

JSG Strauss, die Sekretaris-tesourier van die KPO, gestyg tot 8 000 

lede. Mnr Strauss het hierdie fenomenale groei van die KPO aan die 

volgende faktore toegeskryf: 

* 

* 

* 

die verhoogde aansien van die KPO in die oe van die Bruin 

onderwysers; 

die doelbewuste beywering van die uitvoerende bestuur vir nuwe 

lede; 

die konstante handhawing van 'n hoe gehalte van joernalistiek 

in die publikasies van die KPO (onder meer die Educatio en die 
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CTPA Educational News); 

die instelling van die amp van 'n skakelbeampte asook die hulp 

van sekere sleutelpersone in gebiede bui te Kaapstad (KPO 

Kongres 1977:4). 

Aan die einde van Mei 1981 het die totale KPO-lidmaatskap op 16 500 

gestaan (Roberts 1991:86). Volgens die Werwingskomiteeverslag van 

Mei 1982 het die ledetal teen die tyd verder gestyg tot 18 084. 

Volgens Sonn het die KPO-lidmaatskap in Januarie 1983 die 19 000-

merk oorskry (UTASA Annual Magazine 1983:31). 

In April 1983 is verslag gedoen dat die lidmaatskap van die KPO op 

19 312 lede staan en in 1984 het die KPO-lidmaatskap toegeneem met 

gemiddeld 80 lede per maand (KPO 1984:1). Op 1 Januarie 1985 is mnr 

Edgar Petersen as skakelbeampte aangestel om die KPO

werwingsbeampte in sy taak by te staan. Teen die einde van 1985 is 

die ledetal van die KPO geraam op ongeveer 21 300 lede wat, volgens 

mnr Pietersen, die noemenswaardige sukses wat die KPO ter 

vereniging van Bruin onderwys bereik het, illustreer het (CTPA 

Pamphlet 1985:1). 

Aan die begin van 1986 het die KPO-ledetal 'n effense afplatting 

beleef vanwee die stigting van WECTU en die gevolglike verlies van 
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KPO-lede aan die onderwysvakbond (kyk afdeling 4.6.1). 

In 1988 rapporteer die Werwingskomiteeverslag ook 'n afplatting in 

die KPO se ledetal as 'n regstreekse gevolg van die KPO se 

aanvaarding van die Freedom Charter omdat sommige Bruin onderwysers 

van mening was dat die KPO 'n politieke weg begin volg het (KPO 

Kongres 1988:3). Slegs 583 nuwe lede het gedurende 1988 by die KPO 

aangesluit, terwyl 339 lede gedurende dieselfde tydperk hulle 

lidmaatskap van die KPO opgese het (Roberts 1991:81). 

In Junie 1989 het die ledetal op 22 219 gestaan (KPO Kongres 

198 9: 2) . Hierna sou die ledetal van die KPO nie noemenswaardig 

toeneem nie, hoofsaaklik weens die totstandkoming van SADOU, die 

eerste nie-etniese onderwysvakbond in Suid-Afrika (Roberts 1991:88: 

kyk ook afdeling 4.6.3). 

4.4.3 KPO ver1oor 1ede aan SADOU 

Met die stigting van SADOU, die eerste nie-etniese onderwysvakbond 

in die RSA, op 6 Oktober 1990 te Johannesburg, het die KPO 

aansienlik lede aan die onderwysvakbond verloor (kyk ook afdeling 

4.6.3). Volgens mnr Danie Van Wyk (1996; kyk aanhangsel A), die 

Vise-president:Werwing van die KPO, word die KPO-lidmaatskap 

huidiglik op 12 000 lede geraam en word 'n stelselmatige toename in 
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ledetal ondervind omdat lede wat die KPO vroeer verlaat het, nou 

ontnugter is met die radikalisme van SADOU en hulle weer eens tot 

die KPO wend (kyk ook afdelings 4.6.4.6 & 4.6.4.7). 
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TABEL 1 

BENADERDE LEDEGETALLE VAN DIE KPO SOOS AANGEDUI VIR DIE EERSTE ORIE 

JAAR SEDERT DIE KPO SE STIGTING IN 1967, EN VIR ELKE VYF JAAR TOT 

OP HEDE 

JAARTAL MAKSIMUM LEDETAL 

1967-1970 2000 

1971-1975 5000 

1976-1980 16100 

1981-1985 21300 

1986-1995 22 500 

1996-tans 12 000 
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4.5 EENBEIDSPOGINGS VAN DIE KPO NA 1970 

4.5.1 Eenheidspogings voor 1980 

Een van die sekondere doelwitte van die KPO en UTASA wentel om 

eenheid nie slegs om alle Bruin onderwysers in een Bruin 

onderwysersvereniging of -federasie (kyk afdelings 4.2 & 4.3) saam 

te bind nie, maar om hande uit te reik ter bereiking van 'n groter 

eenheid in onderwysgeledere in Suid-Afrika, oor etniese grense heen 

(kyk afdelings 4.5.2, 4.6.3 & 4.7). Die stigting van UTASA is 'n 

sprekende voorbeeld van die hoof saaklik etniese eenheidstrewe van 

die KPO binne Bruin onderwys ( kyk afdeling 4. 3) . Die KPO se 

grondwet van 1967 (reel 2.8) stel egter ook 'n breere doelstelling 

van nie-etniese onderwyserseenheid in 'n toekomstige onderwysbestel 

in die RSA met die volgende woorde aan die orde: 

Om hoe standaarde van etiese gedrag, professionele integriteit 
en professionele doeltreffendheid aan te moedig en te 
handhaaf, en om met ander gevestigde organisasies [oor etniese 
grense heen] saam te werk in sake rakende die onderwys en die 
onderwysersberoep. 

Die KPO en UTASA-presidente se uitsprake voor 1980 het nooit daarin 

gefaal om breer eenheid onder alle onderwysers, ongeag etnisiteit, 

aan te spreek en in die vooruitsig te stel nie (kyk ook afdelings 

4.2, 4.3 & 4.4). Eenheid oor etniese grense heen is met die South 

African Indian Teachers' Association (SAITA) (NITS en TITA) en 
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SATA, in 1971 en 1976 onderskeidelik, bereik omdat beide 

onderwysersverenigings by SAFTA, waarby die KPO alreeds geaf f ilieer 

was, aangesluit het (kyk afdeling 3.5.4). Ook is etniese eenheid 

met die TTA en NTS in 1975 en 1976 onderskeidelik deur die KPO en 

derhalwe UTASA bewerkstellig (kyk afdeling 4.3.1). 

4.5.2 Die stigting van die Joint Council 0£ Teachers ' 

Associations 0£ South A£rica (JOCTASA) in 1980 

Gedurende die World Confederation of Organizations of the Teaching 

Profession71 (WCOTP)-kongres wat in Mauritius tydens 6-13 Desember 

1979 gehou is, is 'n spesiale sessie af gestaan aan die 

totstandkoming van een, nie-etniese onderwysersorganisasie in Suid-

Afrika wat deur UTASA-, die African Teachers' Associations of South 

Africa72 (ATASA-) en SAITA-afgevaardigdes (kyk ook afdelings 3.5.4 

& 4.3), en derhalwe ook deur KPO-afgevaardigdes, bespreek is (UTASA 

Annual Magazine 1980:3). 

Daar is besluit om In opvolgvergadering na die WCOTP-kongres 

gedurende die eerste kwartaal van 1980 in Port-Elizabeth te hou. 

71 Die WCOTP is gestig in 1952 as gevolg van die amalgamasie van drie internasionale onderwysersverenigings 
te wete die World Organization of the Teaching Profession (WOTP), die International Federation of 
Secondary Teachers (FIPESO), en die International Federation of Teachers' Associations (IFTA). Vele 
onderwysersverenigings regdeur die wereld is geaffilieer by die WCOTP. Die WCOTP fungeer op internasionale 
vlak deur professionele kennis, metodes en organisatoriese vaardighede tussen sy lede uit te ruil (Pienaar 
1986:99). 

72 ATASA is in Desember 1921 gestig en het aanvanklik as die South African Native Teachers' Federation (SANTF) 
bekend gestaan. Vanaf 1942 tot 1962 het die onderwysvereniging as die Federal Council of African Teachers' 
Associations (FCATA) gefunksioneer. Gedurende die FCATA-jaarkongres in 1962 te Johannesburg is die 
vereniging se naam verander na die African Teachers' Association of South Africa (ATASA), wat nog steeds 
voortbestaan (Mphahlele 1981:58). 
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Hierdie opvolgvergadering is slegs deur UTASA- (insluitende die 

KPO) en ATASA-afgevaardigdes bygewoon. Ook is 'n UTASA-ATASA-komi-

tee van twaalf by die vergadering in Port Elizabeth in die lewe 

geroep om onderwyserseenheid oor etniese grense heen te ondersoek. 

JOCTASA is gedurende die Paasnaweek van 1980, tydens 'n vergadering 

tussen ATASA en UTASA by die Jan Smuts-lughawe in Johannesburg, 

gestig. 73 JOCTASA het kort na sy stigting amptelike erkenning van 

die WCOTP (kyk ook voetnota 71), met sy hoofkwartier in Geneve, 

Switserland, ontvang. JOCTASA het uit UTASA en ATASA, wat 

gesamentlik 'n gekombineerde ledetal van 80 000 onderwysers gehad 

het, bestaan (UTASA Annual Magazine 1980:3; kyk ook Diagram 3). 

JOCTASA het 'n konfederasie ( kyk ook voetnota 23) van die twee 

grootste Bruin (UTASA) en Swart (ATASA) onderwysfederasies in die 

RSA verteenwooordig (kyk Diagram 3) • Blanke en 

Indieronderwysersverenigings het nie by JOCTASA geaff ilieer nie 

omdat JOCTASA, volgens hulle, 'n verskuilde politieke agenda gehad 

het en horn nie slegs met onderwyssake bemoei het nie. Die 

hoofdoelwit van JOCTASA was "to take united action towards a free 

and open educational system in a non-racial society in South Africa 

and to consider this venture as the first step towards one non-

racial body of teachers" (UTASA Annual Magazine 1980:3). 

73 Die uitvoerende bestuur van JOCTASA het by sy stigting soos volg daaruit gesien: Mnre RL Peteni (President: 
ATASA); FA Sann (Vise-President: UTASA); JSG Strauss (Sekretaris: UTASA); HH Dlamlenzi (Assistent
sekretaris: ATASA); AJ Thembela (Addisionele lid: ATASA) (UTASA Annual Magazine 1980:4). 



OIAGRAM3: 
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Met die stigting van JOCTASA is 'n verenigde front teen 

ongelykheid en onregverdigheid in Bruin en Swart onderwys gevorm 

(UTASA Annual Magazine 1980:4; kyk ook Diagram 3). Die rede vir die 

stigting van JOCTASA word soos volg deur mnr Randall Peteni, ATASA-

president, saamgevat: 

ATASA works together with UTASA for both these two bodies are 
determent to fight and win the struggle for the full 
emancipation of the underpriveleged people of this country 
(UTASA Annual Magazine 1980:3). 

Die eerste kongres van JOCTASA is in Januarie 1981 te Oos-Londen 

gehou met die tema "Education for the Future" (UTASA Annual 

Magazine 1983:3). 

Op inisiatief van JOCTASA het vooraanstaande lede van die volgende 

onderwysersorganisasies op 5 Desember 1981 by die KPO-sentrum in 

Bellville byeengekom om of die totstandkoming van 'n meer 

verteenwoordigende liggaam vir die onderwysprofessie ongeag 

etnisiteit in Suid-Afrika, of affiliasie by JOCTASA, te bespreek. 

Die vergadering was verteenwoordigend van alle etniese goepe, soos 

uit die lys van deelnemende onderwysorganisasies blyk: 
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SAFTA-AFFILIATE (Blank en Indier) : 

* 

* 

* 

* 

Natal Teachers' Society (NTS) (Blank) 

South African Teachers' Association (SATA) (Blank) 

Transvaal Teachers' Association (TTA) (Blank) 

South African Indian Teachers' Association (SAITA) (Indier) 

JOCTASA-AFFILIATE (Bruin en Swart) : 

* Union of Teachers' Associations of South Africa (UTASA) 

(Bruin) 

* 

* 

* 

Kaaplandse Professionele Onderwysersunie (KPO) (Bruin) 

Society of Natal Teachers' (SONAT) (Bruin) 

African Teachers' Associations of South Africa (ATASA) (Swart) 

FOR-AFFILIATE (Blank) : 

* 

* 

* 

* 

Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) 

Nasionale Onderwysersunie (NOU) 

Suidwes-Afrikaanse Onderwysersunie (SWAOU) 

Transvaalse Onderwysersvereniging (TO) (UTASA Annual Magazine 

1983:4). 

Die samesprekings tussen bogenoemde onderwysersorganisasies het, 
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volgens Sann (1983:230), as gevolg van "the extent to which 

education and professional matters can be isolated from the broader 

socio-economic and political context in which they have their 

being", misluk. Konsensus kon nie oar die kwessie bereik word nie 

- die Blanke onderwysersverenigings wou onderwyskundige en daarmee 

verbandhoudende professionele sake van die politiek skei, terwyl 

onderwysersverenigings, soos die KPO, die onderwys en die politiek 

as onlosmaaklik van mekaar beskou het (Vergotine 1996; kyk 

aanhangsel A) . 

Na die mislukking van die samesprekings in Desember 1981 het 

JOCTASA besluit om 'n tweede alternatief ter verkryging van nie-

etniese onderwyserseenheid in die hand te werk - die opstel van 'n 

dokument waarin f undamentele beginsels vir nie-etniese 

onderwyserseenheid vervat sou word (Sann 1983:230; kyk oak afdeling 

4. 3) . Die volgende beginsels moes, vol gens die dokument deur 

onderwysersorganisasies met die oog op nie-etniese eenheid aanvaar 

word (Sann 1983:230): 

the condemnation of apartheid as detrimental to education 
and society at large 

the establishment of a non-racial society based on 
respect for human dignity and repugnance for measures 
intrinsic in the policy of apartheid which serve to 
offend the basic humanity of our children, our members 
and our parent community 

equal educational opportunities for all, regardless of 
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race, social or economic status, creed or sex 

equal standards of education for all, under a single 
education system, administered by a single, national 
department of education. 

beginsels is deur die Swart en Bruin 

onderwysersfederasies (ATASA en UTASA) aanvaar, terwyl die Blanke 

Afrikaanssprekende onderwysersverenigings nie hierdie beginsels 

onderskryf het nie (Sonn 1983:230). Die Blanke Federale Raad van 

Onderwysersverenigings van Suid-Afrika ( FROSA) wou 'n verenigde 

onderwysliggaam stig om namens alle onderwysers, ongeag etnisiteit, 

vir beter salarisse en diensvooorwaardes met die regering te 

onderhandel, maar UTASA en ATASA sou slegs aan s6 'n liggaam 

deelneem indien FROSA etnisiteit en ongelykheid in die onderwys 

onvoorwaardelik sou verwerp en die handves van onderwyserseenheid 

van UTASA sou aanvaar (kyk afdeling 4.3). Die dooie punt tussen 

JOCTASA (UTASA en ATASA) aan die een kant, en die Blanke 

onderwysersverenigings aan die ander kant, oor die kwessie van nie-

etniese onderwyserseenheid, is verder versuur deur die negatiewe 

reaksie van die regering op die De Lange-kommissie se voorstelle 

oor die onderwys (kyk afdeling 4.5.3.1). Die De Lange-kommissie 

insake onderwys het onder andere die instelling van een nie-etniese 

ministerie van onderwys en die gelyke beregtiging van almal, ongeag 

etnisiteit, in die onderwys voorgestaan (kyk ook afdeling 4.5.3.1). 



208 

Tydens 'n JOCTASA-vergadering wat op 14 April 198 4 te Kaapstad 

gehou is, is die handves van onderwyserseenheid van UTASA ( kyk 

afdeling 4. 3. 1) deur twee Blanke Engelssprekende 

onderwysersverenigings naamlik SATA en NTS (kyk ook afdeling 4.3.1) 

aanvaar, terwyl Blanke Afrikaanssprekende onderwysersverenigings 

die beginsels in die handves steeds verwerp het (ATASA Annual 

Conference 1985:21). 

UTASA en ATASA het sedert die stigting van JOCTASA in 1980 op talle 

terreine in die onderwys saamgewerk en het onder andere die 

prof essionele aangeleenthede en vakbondbelange van Bruin en Swart 

onderwysers behartig (kyk ook afdelings 2.2.2 & 2.6.1). So 

byvoorbeeld het UTASA en ATASA (as JOCTASA) deelgeneem aan die nie

etniese vergadering wat deur die regering in Maart 1984 bele is om 

salarisstrukture vir onderwysers te bespreek. Ook het JOCTASA in 

1984 op 'n werkskomitee van die regering gedien om wetgewing 

aangaande die stigting van 'n sentrale registrasieraad vir nie

blanke onderwysers te ondersoek. 

Na 1984 het verhoudings tussen UTASA en ATASA merkwaardig versleg. 

As gevolg van die openlike steun deur sommige UTASA-lede vir die 

implementering van die Driekamer-Parlement in 1985 het ATASA sy 

deelname aan vermelde komitees opgeskort (Peteni 1985:21). Oor die 

redes vir hierdie verswakte verhouding tussen UTASA en ATASA, wat 
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onderskeidelik Bruin en Swart onderwysgroeperinge verteenwoordig 

het, laat Peteni (1985:21) horn soos volg uit: 

It must be conceded that Black Africa regards the Coloured and 
Indian people of South Africa as stained with the evil of 
Black oppression because of their acceptance of the new 
constitution and their co-operation with the White Government 
in implementing that constitution. 

Die deelname van Bruinmense en Indiers aan die Driekamer-Parlement 

het uiteindelik tot die ondergang van JOCTASA in 1985 gelei (kyk 

ook voetnota 3) . 

4.5.3 Die tydperk 1980 - 1983: eenheidsamesprekings kom tot 'n 

sti1stand 

Soos vermeld het die KPO se eenheidstrewe, hetsy etnies of nie-

etnies, gedurende die vroee tagtigerjare momentum verloor (kyk ook 

afdeling 4.5.2). As gevolg van onrus, 74 studente-boikotte, jeugdiges 

in aanhouding en die totstandkoming van die Driekamer-Parlement 

(kyk voetnota 3) ' het Bruin onderwysers 'n f undamentele 

reorientasie en politisering ondergaan (UTASA Annual Magazine 

1981:1). 

74 Op Woensdag, 16 Junie 1976, het onrus by talle skole in Soweto, Johannesburg, uitgebreek in prates teen 
die instelling van Afrikaans as onderringmedium in skole van die Departement van Bantoe Onderwys. Binne 
'n week het die onrus versprei tot in Mohlakeng aan die Wes-Rand, Daveyton aan die Oas-Rand, Pretoria, 
Nelspruit in Oas-Transvaal, Bothaville in die Vrystaat, Jouberton, Galeshwe in die Noord-Kaap, Langa en 
Nyanga in Kaapstad en die Universiteite van die Noorde en Zoeloeland (Mphahlele 1981:58). 
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In die vroee tagtigerjare spits die KPO horn ook toe op die snelle 

politieke veranderinge in Suid-Afrika deur onder andere te dien op 

die De Lange-kommissie (kyk ook afdeling 4.5.3.1). 

4.5.3.1 Die KPO se deelname aan die De Lange-kommissie 

Die KPO is in 1980 genooi om 'n verslag aan die De Lange-kommissie75 

insake onderwys te lewer (Roberts 1991:101). Oor die KPO se 

deelname aan die De Lange-kommissie se Sonn (1986:65) 

We are, of course not sorry that we participated in the De 
Lange Committee. We achieved our objective. We made our point 
[namely that a non-ethnic educational system is the CTPA's 
ultimate goal]. The record is written and the government will 
ignore the De Lange report at its peril. 

Ook verdedig Sonn (1986:64) die relevantheid van die De Lange-

kommissie met die woorde: 

The De Lange Committee of Investigation into Education had the 
courage to face these educational issues squarely. What they 
empirically and objectively identified,led them to the 
conclusion that apartheid education must go. The committee 
departed radically from the ideas perpetrated through 
education by the disciples of Verwoerd. 76 It firmly set itself 
on the principle of free association and desegregation. This 
report brought education in South Africa firmly to the cross
roads. 

75 Die De Lange-kommissie, onder leiding van prof JP De Lange, destydse rektor van die Randse Afrikaanse 
Universiteit, is in 1980 deur die regering aangestel om die toekoms van die Suid-Afrikaanse 
onderwysstelsel te ondersoek (East London Daily Despatch 1982:3). 

76 Hendrik Verwoerd is in 1958 tot Eerste Minister van Suid-Afrika verkies. Onder sy bewind is streng 
apartheidswetgewing soos die Groepsgebiedewet en paswette deurgevoer. Diskriminerende onderwyswetgewing 
soos die Wet op die Uitbreiding van Universiteite (1959), die Wet op Onderwys vir Kleurlinge (Wet 47 van 
1963), die Wet op Indi~ronderwys(l965) en die Nasionale Onderwyswet (1967) het onder die Verwoerd-regering 
die lig gesien (RGN 1989:284). 
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Volgens Roberts (1991:101) toon die volgende aspekte die KPO se 

betrokkenheid by die De Lange-kommissie: 

* 

* 

* 

* 

* 

Die KPO versoek dat iets daadwerklik gedoen moet word om die 

status van die Bruin onderwyser na 'n meer aanvaarbare posisie 

te verhef en daardeur 'n beter kwaliteit leerkrag te 

ontwikkel. 

Alhoewel die KPO Bruin onderwysers by die De Lange-kommissie 

verteenwoordig het, was die KPO sterk gekant teen 'n 

onderwysstelsel waar verdeling of tipering op grond van 

etnisiteit 'n rol speel. 

Volgens die KPO moes daar gestrewe word na 'n nie-etniese 

onderwysstelsel. Die beoogde onderwysstelsel moes verder geen 

diskriminerende maatreels hoegenaamd, teen enige individu of 

bepaalde groep, bevat nie (De Lange-kommissie 1980:10). 

Die KPO het die onderliggende griewe rondom die klassebiokot 

in Bruin onderwysgeledere onder die aandag van die destydse 

Eerste Minister, mnr PW Botha, gebring. 

Die KPO dui daarop dat die redes vir die onrus van 1980 basies 

ooreenstem met die beweegredes vir die 197 6-onluste ( kyk 
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voetnota 7 4) en waarsku ernstig teen abstrakte akademiese 

teoretisering oor die onrus. 

Die KPO eis 'n politieke bedeling in Suid-Afrika wat aan elke 

burger van die land, ongeag etnisiteit, volle deelname in die 

sentrale besluitnemingsprosesse van die land as geheel sal 

verseker. 

Die regering van mnr PW Botha het egter al die belangrikste 

voorstelle van die De Lange-kommissie, soos onder andere die 

instelling van een nie-etniese ministerie van onderwys en gelyke 

beregtiging van almal in die onderwys, van die hand gewys. Die 

weiering van die regering om die De Lange-kommissie se voorstelle 

te aanvaar het die KPO knou se stryd om eenheid in onderwysgeledere 

oor etniese grense heen te bewerkstellig 'n gevoelige gegee omdat 

onderwys nog steeds op 'n etniese grondslag bedryf sou word en 

kontak tussen onderwysers oor die kleurgrense heen, sodoende 

bemoeilik is. 

4.5.3.2 Die KPO verloor steun onder Bruin onderwysers 

Die tagtigerj are het 'n tydperk van ernstige krisis in Bruin 

onderwysgeledere ingelui (Roberts 1991:100). In sy presidentsrede 

op die KPO-kongres te Oudtshoorn in 1980 verwys mnr Sonn na 'n 
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afname in KPO-ledetal omdat KPO-lede "die helder en duidelike stem 

van die KPO [ten opsigte van die verwesenliking van eenheid in 

Bruin onderwys] vergeet het" (KPO Kongres 1980:2). Tydens 'n KPO-

mini-kongres, gehou te Port Elizabeth in April 1982, verbind mnr F 

Sonn horn opnuut tot etniese onderwyserseenheid as hy 'n hernieude 

beroep tot eenheid in Bruin onderwys doen met die woorde: 

Enigeen wat verdeeldheid [in Bruin onderwysgeledere] saai, is 

die KPO se vyand (Rapport 1982:2). 

Ook by die daaropvolgende KPO-mini-kongres in Mei 1982 te Ceres 

herhaal mnr Sonn die oproep tot etniese onderwyseenheid: 

Ek wil die saak van die KPO onverskrokke en ondubbelsinnig 
verkondig omdat ek weet daar le mag in [etniese] eenheid. Die 
KPO se rol is so groat in die eenheid van die verdrukte groep 
mense in Suid-Afrika dat daar reeds 18 000 [Bruin] onderwysers 
in sy geledere is (Die Burger 1982:5; kyk ook afdeling 4.4.2). 

Oor die verlies aan lede laat die KPO-president, mnr Sonn horn soos 

volg uit tydens 'n KPO-kongres te Worcester in 1983 wanneer hy se 

dat die KPO nooit "all things to all people" kan wees nie (KPO 

Kongres 1983:4). Hy noem verder dat die KPO as 'n demokratiese 

Bruin onderwysersvereniging, wat van vrywillige lidmaatskap 

afhanklik is, nooit kan hoop vir 100% lidmaatskap van Bruin 

leerkragte nie (KPO Kongres 1983:4). 
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Mnr Sonn herinner lede dat die KPO saam met die kerk, sportliggame 

SOOS die South African Council on Sport77 (SACOS) en die 

Arbeidersparty78 sy stem duidelik en kennelik laat hoor het in 'n 

regverdige stryd teen Apartheid op onderwysgebied en Apartheid in 

die breer samelewing (KPO Kongres 1980:2). Die oenskynlike 

samewerking met die Arbeidersparty sou later 'n groot verleentheid 

vir die KPO word omdat sommige Bruin onderwysers die KPO as 'n 

politieke hefboom van die Arbeidersparty beskou het. Hierdie 

siening het direk daartoe bygedra dat onderwysersorganisasies soos 

die Western Cape Teachers' Union (WECTU), in 1985 in direkte 

opposisie tot die KPO gestig is (Hyslop 1986:96; kyk ook afdeling 

4.6.1). Die KPO se strewe om onderwysers in een, etniese 

onderwysersvereniging te verenig, het 'n gevoelige knou gekry, 

omdat baie KPO-lede by WECTU aangesluit het. 

4.5.3.3 Die KPO verwerp grondwetlike voorstelle in 1983: 

Spanning tussen KPO en die Departement van Kleurlingsake 

neem toe 

Die weg na nie-etniese onderwyserseenheid waarlangs die KPO as 'n 

outonome onderwysliggaam en ook as 'n affiliaat van UTASA beweeg 

77 Die South African Council on Sport (SACOS) is in die sestigerjare deur aktiviste soos Hassan Howa in die 
lewe geroep in prates teen konvensionele Blank-beheerde sportorganisasies (Van den Heever 1988:15). 

78 Die Arbeidersparty is in 1965 onder voorsitterskap van dr RE Van der Ross gestig. In 1994 het die 
Arbeidersparty ontbind om by die Patriotiese Front aan te sluit (Hendrickse 1996; kyk aanhangsel A). Die 
doelstellings van die Arbeidersparty het onder meer die totstandkoming van 'n nie-etniese staatsbestel 
ingesluit, maar nadat die Arbeidersparty deelname aan die Driekamer-Parlement in 1985 aanvaar het, het 
die party groat steun onder die Bruin gemeenskap verloor. 
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het, het deur verskillende fases gegaan, veral in die middel

tagtigerjare. In 1983 is voorstelle vir grondwetlike verandering 

deur die regering van mnr PW Botha bekend gemaak ingevolge waarvan 

'n Driekamer-Parlement met afsonderlike onderwysdepartemente vir 

Blankes, Indiers en Bruinmense in die vooruitsig gestel is (Roberts 

1991:105; kyk ook voetnota 3). 

In 'n verklaring in 1983 verwerp die KPO hierdie grondwetlike 

voorstelle - die belangrikste rede hiervoor was dat die voorstelle 

nie vir Swartes in die hervormingsproses voorsiening gemaak het nie 

(Roberts 1991: 105) . Ook se die KPO in die verklaring, dat die 

voorstelle duidelik gemik was op die voortsetting van 'n 

Apartheidsonderwysstelsel (Roberts 1991:105). By wyse van die 

verklaring het die KPO horn opnuut verbind tot die stryd om een 

onderwysstelsel en een nie-etniese onderwysersvereniging in Suid

Af ri ka te vestig (Roberts 1991:106). 

Na die verklaring van die KPO oor die grondwetlike voorstelle van 

die regering in 1983, is daar kritiek vanuit eie geledere teen die 

KPO uitgespreek. Volgens sommige lede het die KPO nou duidelik 'n 

politieke weg begin volg en gevolglik het diegene wat die opinie 

gehuldig het die KPO verlaat (Roberts 1991:106). Na die aanvaarding 

van die Driekamerstelsel deur die kabinet in 1984, het die KPO se 

betrokkenheid by die politiek toegeneem omdat sommige leerkragte 
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deur Bruin parlementslede geviktimiseer is oor hul persoonlike 

standpunte teen die implementering van die Driekamerstelsel en die 

Arbeidersparty (Roberts 1991:107). Weens die politieke standpunte 

van die KPO, het baie lede uit die KPO bedank om sodoende die guns 

van die Arbeidersparty, wat in 1985 deelname aan die Driekamer

Parlement (kyk voetnota 3) aanvaar het, te probeer wen sodat hulle 

hoer posisies in skole kon beklee (Roberts 1991:107). 

Gedurende 1985 is die Driekamer-Parlement deur die regering 

ingestel en is dit deur die Junie-kongres van UTASA, 'n 

onderwysfederasie bestaande uit die vier Bruin provinsiale 

onderwysersverenigings (KPO, TAT, SONAT en OFSTA), in 1985 te 

Vredenburg verwerp (KPO Nuus 1991:1). 

4.6 DIE OPKOMS VAN VAKBONDWESE IN DIE SUID-AFRIKAANSE ONDERWYS EN 

DIE ROL VAN DIE KPO IN DIE STIGTING VAN SADOU 

4.6.1 Die stigting van die Western Cape Teachers ' Union (WECTU) 

Soos reeds vermeld was daar sedert 1982 groot ontevredenheid onder 

Bruin onderwysers in die Kaapse Skiereiland, enersyds oor die KPO 

se oenskynlike poli tieke samewerking met die Arbeidersparty van 

eerw Allan Hendrickse en "for currying favour with the Government 

and for being interested in only providing perks for teachers" 
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(Cape Argus 1982:2; kyk ook afdeling 4.5.3.2). Herhaalde oproepe 

tot die KPO om te ontbind ten einde 'n "strong teachers' 

association which could resist and oppose Government action against 

teachers" (Cape Argus 1982:2), te vorm, het uit die meer radikale, 

jong Bruin onderwysgeledere in die Wes-Kaap opgeklink (Cape Argus 

1982:4). In 'n berig van die Cape Herald (1982:8) getiteld "CTPA 

will not disband - Sonn", slaan mnr Sonn, KPO-president, die vure 

dood wanneer hy se: 

" People think that it is wrong to go to the Government. They 
forget that the Government sits with the purse. We believe in 
fighting across the table " 

Die KPO het ook kritiek verduur oor sy hantering van die verplasing 

van twee prominente onderwysers vanwee hulle politieke affiliasie 

en betrokkenheid by die Mass Democratic Movement7 9 (MOM) . Mnr 

Vincent Farrell is in 1982 vanaf Kaapstad na Sutherland verplaas 

en mnr Reggie Oliphant vanaf Oudtshoorn na Kenhardt. Hierdie twee 

onderwysers was, as gevolg van hul weierings om die verplasings te 

aanvaar, verplig om te bedank. 

Sommige KPO-onderwysers wou in die vroee tagtigerjare 'n 

onderwysersvereniging he wat hul standpunte oor die onderwys en 

politieke aangeleenthede duidelik hoorbaar maak. Onderhandeling met 

79 Die Mass Democratic Movement (MDM) het alle sport-, kerk- en politieke organisasies wat teen Apartheid 
gekant was in die middel-tagtigerjare verenig in hul strewe om 'n demokratiese bestel, vry van Apartheid, 
te vestig (Gabru 1995; kyk aanhangsel A) . 
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onderwysowerhede as enigste metode om vraagstukke op te los (kyk 

ook afdeling 2. 4. 1), was vir die ontevrede KPO-lede nie meer 

aanvaarbaar nie, omdat daar, volgens hulle, nie genoeg druk op 

onderwysowerhede op die manier uitgeoefen kon word nie. 

As direkte uitvloeisel van die KPO se onvermoe om politieke en 

onderwysvraagstukke te hanteer, is die Western Cape Teachers' Union 

(WECTU) onder leiding van mnr Yusuf Gabru in 1985 te Kaapstad 

gestig. As rede vir die stigting van WECTU voer Van den Heever 

(1990:8) aan dat "it became clear that a number of [Coloured] 

teachers did not see the CTPA as providing a home for them due to 

the broader political agenda which they felt needed to be addressed 

in a fundamental manner by a teachers' organization". WECTU het ook 

alternatiewe metodes soos massa-aksies en plakaatdemonstrasies (kyk 

ook afdeling 2.8.1) ingespan ten einde hul doelwitte te bereik. 

In Oktober 1987 het WECTU en sommige Swart "progressiewe 

onderwysersorganisasies" soos die Progressive Teachers' Union 

(PTU), Progressive Teachers' League (PTL) en Education for a 

Democratic Alternative in South Africa (EDASA), wat almal onder die 

vaandel van die MOM werksaam was, in beginsel besluit om te verenig 
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in 'n enkele, nie-etniese nasionale onderwysvakbond80 (Thurlow 

1992:36; kyk ook afdeling 4.6.2). 

WECTU se uitsprake jeens die KPO was, volgens Strauss (1996; kyk 

aanhangsel A), openlik vyandig en eenwording met die KPO was nooit 

ter sprake nie, "omdat WECTU juis tot stand gekom het in direkte 

opposisie met die KPO en dus geen rede gehad het om te wou 

saamsmelt nie" (Strauss 1996; kyk aanhangsel A). 

WECTU het horn openlik vereenselwig met die doelwitte van die MOM en 

kon met reg as die voorloper van die onderwysvakbond SADOU beskou 

word, omdat hulle metodes soos kollektiewe bedinging, wegbly-

aksies, boikotte en massa-aksies ingespan het ten einde hul 

doelwitte te bereik (Strauss 1996; kyk ook aanhangsel A & afdeling 

2.8.1). WECTU het die Harare-verklaring van onderwyserseenheid (kyk 

ook afdelings 4.6.2.2 & 4.6.3) in 1988 onderteken en het in 1990 

ontbind ten einde by SADOU te affilieer (kyk afdeling 4.6.3). 

80 WECTU, DETU, EDASA, PTU, PTL was, volgens Strauss (1996; kyk aanhangsel A), splinteronderwysersorganisasies 
wat na 1985 hulle openlik met die MDM vereenselwig het. In hierdie onderwysersorganisasies is daar 
duidelike spore van die vakbondwese aangetref (Straus 1996; kyk aanhangsel A). Die voorgenoemde 
onderwysersorganisasies was ongeduldig met die skynbare onvermo!! van "established" onderwysersorganisasies 
soos die KPO om omstandighede in skole en die gemeenskap in die br!!e aan te spreek. Ook wou hierdie 
onderwysersorganisasies vraagstukke in die onderwys meer direk aanspreek deur middel van gesamentlike 
programme met studenteorganisasies (Thurlow 1990:10). 
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Die KPO be1ee£ 'n vrugtevo11e jaar ten opsigte van nie

etniese onderwyserseenheid in 1988 

Die KPO, TAT en SONAT aanvaar die Freedom Charter 

Die Freedom Charter, wat in 1955 deur die ANC te Kliptown as sy 

beleidsdokument aanvaar is, het 'n nie-etniese, demokratiese 

onderwysbestel in 'n toekomstige politieke bedeling in die RSA in 

die vooruitsig gestel. Die KPO wou, deur die aanvaarding van die 

Freedom Charter in 1988, die nie-etniese visie vir die onderwys in 

die RSA deel en wou die Freedom Charter as grondslag gebruik vir 

samesprekinge met ander onderwysersverenigings oor etniese grense 

heen (Sonn 1989:5). 

Na die afkondiging van die noodtoestand in 1986 op grond van hewige 

onrus landswyd is eenheidsgesprekke tussen die KPO en ander, meer 

radikale onderwysersorganisasies tydelik op die lange baan geskuif. 

In reaksie op die noodtoestand het die KPO (as lede-organisasie van 

UTASA) in 1986, by die Kimberley-kongres van UTASA, in beginsel 

besluit om horn van alle departementele komitees en strukture, soos 

sillabuskomitees, te onttrek. Die onderwysfederasie UTASA het horn 

ook van alle Apartheidsopvoeding gedistansieer. Die verskillende 

affiliate van UTASA naamlik die KPO, TAT, OFSTA en SONAT het hulle 

sedert 1986 toenemend identifiseer met die MOM (kyk voetnota 79) en 
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die United Democratic Front81 (UDF). 

Gedurende 1987 het daar ernstige besinning ten opsigte van nie-

etniese onderwyserseenheid en die moontlike deelname aan een, 

enkele, nasionale, nie-etniese onderwysersorganisasie in KPO-

geledere plaasgevind. Dwarsoor Kaapland is vergaderings met KPO-

lede gehou om die Freedom Charter te bespreek. 

In 1988 het drie van die vier UTASA-affiliate naamlik die KPO, TAT 

en SONAT, die Freedom Charter as hul beleidsdokument aanvaar (Sonn 

1989:2). Oor die aarseling van OFSTA (kyk afdeling 3.6.4.1) om die 

Freedom Charter te aanvaar se Sonn (1989:3) versoenend: 

We are not impatient or recriminating towards them [OFSTA]. 
They are our comrades and we walk gently yet purposely beside 
them. 

Van den Heever (1988:15) sluit by Sonn aan as hy se dat UTASA, na 

die aanvaarding van die Freedom Charter deur drie van sy vier 

affiliate, nie onnodige verdeeldheid in Bruin onderwysgeledere wou 

he nie aangesien enige skeuring 'n terugslag vir die etniese 

eenheidstrewe van die KPO sou wees. 

Na die aanvaarding van die Freedom Charter deur die KPO het die 

81 Die United Democratic Front (UDF) is in 1985 gestig en het gedien as 'n verenigde frontorganisasie vir 
alle organisasies in Suid-Afrika wat Apartheid beveg het. 
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vereniging lede verloor omdat die KPO, volgens hulle, nou duidelik 

'n politieke weg begin volg het (Sonn 1989:3). Dr Beyers Naude82 het 

die KPO gemaan om nie oorhaastig teenoor beswaarde KPO-lede op te 

tree nie, aangesien sodanige optrede slegs tot groter verdeeldheid 

tussen Bruin onderwysers sou lei (Sonn 1989:3). 

Die aanvaarding van die Freedom Charter deur drie UTASA-af f iliate 

(KPO, TAT en SONAT) was volgens mnr Sonn, die KPO-president, 'n 

ref leksie van UTASA se demokratiese visie vir Suid-Af rika (Teacher 

Unity 1989:3). 

Mnr Van den Heever, die algemene sekretaris van UTASA, sluit in 

dieselfde uitgawe van UTASA Newsletter (Teacher Unity 1989: 4) 

hierby aan wanneer hy beweer: 

It is this dedication of the Freedom Charter to the 
democratisation of education that elevates the adoption of the 
Charter by UTASA affiliates to a much nobler height than the 
mere adoption of a party-political ideological position. 

4.6.2.2 Die KPO onderteken die Harare-verklaring oor 

onderwyserseenheid 

In Julie 1987 het mnre Franklin Sonn en Randall van den Heever, 

82 Dr Beyers Naude het vanaf 1988 tot 1990 as algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 
(SARK) gedien. 
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onderskeidelik president en algemene sekretaris van die KPO, met 

mnr Thabo Mbeki, Hoof van Inligting van die ANC in Dakar, Senegal 

en met die Sekretaris-generaal van die WCOTP (kyk ook voetnota 71), 

mnr Herman Globe, in Morges, Switserland samesprekinge ten opsigte 

van nie-etniese onderwyserseenheid in Suid-Afrika gevoer. In 

November 1987 het ATASA, SAITA en UTASA (kyk ook afdeling 4.5.2) 

informele samesprekings oor nie-etniese onderwyserseenheid gehou. 

Ook het mnre Van den Heever en David Piedt, KPO-ui tvoerende 

bestuurslid, in Desember 1987 met mnr Jay Naidoo, algemene 

sekretaris van COSATU (kyk ook afdeling 2.6.1.2) oor die kwessie 

onderhandel. 

Voor April 1988 het mnre Sonn en Van den Heever dus 'n aktiewe 

program geinisieer om eenheidsgesprekke tussen verskillende 

etnies-gebaseerde onderwysersorganisasies in Suid-Af rika van stapel 

te stuur (CTPA Focus 1990:8) en het die KPO 'n beroep op politieke 

en onderwysleiers gedoen om die eenheidsproses tussen die 

verskillende onderwysersorganisasies in die RSA te fasiliteer. 

Die volgende stap van die KPO in sy soeke na nie-etniese 

onderwyserseenheid was om gemeenskaplike doelwitte met alle 

onderwysersorganisasies wat die beginsels van die Freedom Charter 

onderskryf het, te vind (CTPA Focus 1990:8). 
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'n Reuse deurbraak in die rigting van eenheid tussen die 

verskillende onderwysersorganisasies in Suid-Af rika is gemaak toe 

die volgende tien onderwysersorganisasies 'n vyftien-punt plan, die 

Harare-verklaring oor onderwyserseenheid, op 7 April 1988 in 

Harare, Zimbabwe, opgestel het (Teacher Unity 1989:1): 

BRUIN ONDERWYSORGANISASIES: 

* 

* 

Union of Teachers' Associations of South Africa (UTASA) 

Western Cape Teachers' Union (WECTU) 

SWART ONDERWYSORGANISASIES: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

African Teachers' Association of South Africa (ATASA) 

National Education Union of South Africa (NEUSA) 

Democratic Teachers' Union (DETU) 

Education for a Democratic and Aware South Africa (EDASA) 

Progressive Teachers' Union (PTU) 

Progressive Teachers' League (PTL) 

National Education Co-ordinating Committee (NECC) 

INDieR ONDERWYSORGANISASIES: 

* Teachers' Association of South Africa (TASA) 

Blanke onderwysersverenigings was afwesig by die eenheidsgesprekke 

vanwee die betrokkenheid van COSATU, wat hulle beskou het as 'n 
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nywerheidsvakbond wat geen belange in die onderwyssektor het nie. 

Die vergadering in Harare is gehou op inisiatief van die WCOTP, 

COSATU, die ANC en die Zimbabwean Teachers' Association83 (ZTA) wat 

as gasheer opgetree het (Thurlow 1992:3) Voorgenoemde tien 

onderwysersorganisasies het hulle verbind tot een nie-etniese 

nasionale onderwysersorganisasie in die RSA wat die volgende 

beginsels onderskryf het: 

1. All representatives of the teachers organisations present 
agreed on the need for the national unity of teachers and 
committed themselves to discuss this in their various 
organisations and to propagate the feasibility of one 
national teachers organisation. 

2. The representatives of teachers organisations agreed that 
they should get together to negotiate and decide on the 
form which the envisaged organisation should take. 

3. Such an organisation should be committed to a unitary, 
non-racial, democratic South Africa. 

4. The organisation should commit itself to be part of the 
national mass democratic movement. 

5. The organisation should commit itself to a free, non
racial, non-sexist, compulsory democratic education in a 
single education system. 

6. The organisation should protect and promote the rights of 
teachers as workers and professionals. 

7. The organisation should implement as a matter of urgency 
a programme of political and professional education of 
teachers for them to play an effective role within the 
community. 

83 Die ZTA is in die middel-vyftigerjare onder die oorspronklike naam van die Rhodesian African Teachers' 
Association (RATA) gestig. RATA, oftewel die ZTA sedert 1980, (na die onafhanklikheidswording van 
Zimbabwe) het ten doel gehad om Swart onderwysers in Zimbabwe te verenig, hul professioneel te ontwikkel 
en werksomstandighede te verbeter (RATA Views and Reviews 1966:2). 
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8. Ideology should not be a precondition for unity. 

9. The representavives of organisations agreed to urge their 
organisations that they, as well as the envisaged 
organisation, would abide by the principle of non
collaboration with all structures of the Apartheid 
system. 

10. Negotiations with respective authorities should only be 
conducted with the mandate of the constituencies 
concerned. 

11. The organisation will commit itself to the realisation of 
the ideals of a people's education in our country. 

12. In the interim, the representatives of organisations will 
urge their organisations to consult on ways to co
ordinate the various attempts and work together in 
formulating and implementing people's education projects. 

13. Organisations are encouraged to organise joint projects 
which will facilitate national unity. 

14. The representatives of organisations committed themselves 
to urge their organisations to maintain the spirit of 
comradeship, mutual respect and common purpose which has 
characterised the Harare seminar on teacher unity as a 
necessary element in the process of achieving unity. 

15. The representatives of organisations agreed to urge their 
organisations to establish a negotiating machinery to 
pursue the objectives stated in this document. They 
request that as a matter of urgency, COSATU should 
convene such a machinery having consulted and agreed with 
the organisations about the composition and powers of 
such machinery. COSATU is further requested to consult 
with other sectors of the democratic movement to 
facilitate the unity process (Harare Accord on Teacher 
Unity 1988) 

Die ondertekening van die Harare-verklaring oor onderwyserseenheid 

deur die voorgenoemde onderwysersorganisasies het 'n waterskeiding 

in die onderwyseenheidsproses verteenwoordig en het beteken dat 'n 
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organisatoriese basis en beginsels vir die totstandkoming van een 

nie-etniese onderwysersorganisasie in Suid-Af rika gele is (Thurlow 

1992:8). 

Die Harare-ooreenkoms het die behoefte aan nasionale 

onderwyserseenheid oor etniese grense heen uitgespel en die tien 

onderwysliggame betrokke versoek om onderhandelingsmeganismes daar 

te stel om reeds vermelde doelwitte te bereik (Kronkelweg na 

Onderwyseenheid 1991:1). Die voorgenome eenheidsliggaam vir alle 

onderwysers in die RSA moes die regte van onderwysers as werkers en 

professionele mense beskerm en bevorder. COSATU is versoek om as 

bemiddelaar in die eenheidsproses op te tree (Thurlow 1992:14). 

COSATU se betrokkenheid by die eenheidspogings tussen Suid-Af ika se 

"progressiewe" onderwysersorganisasies is weer eens weerspi~el in 

die aanwesigheid van mnr Jay Naidoo, algemene sekretaris van 

COSATU, by die KPO-kongres, wat vanaf 20-24 Junie 1988, in Kaapstad 

gehou is (Louw 1988:15). By die kongres in Kaapstad moes 

af gevaardigdes die organisasiestruktuur van die voorgestelde een 

onderwysersorganisasie, soos ooreengekom in Harare op 7 April 1988, 

bespreek. Verskeie moontlikheide is oorweeg: 

* 'n eenheidstruktuur waar alle onderwysersorganisasies ontbind 

om die nuwe liggaam te vorm; 
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* 'n onderwysfederasie (kyk ook voetnota 23); 

* 'n onderwyskonfederasie (kyk ook voetnota 23); 

* 'n verenigde onderwysfront waar die sterkte en noue 

samewerking van die af sonderlike onderwysersorganisasies as 

belangrik geag word (Vergotine 1996; kyk aanhangsel A) . 

Die eerste opsie, die van 'n eenheidstruktuur, is in 1989 deur die 

National Teachers' Unity Forum84 (NTUF), wat uit verteenwoordigers 

van die ondertekenaars van die Harare-ooreenkoms bestaan het, 

onderhandel (kyk ook afdeling 4.6.3). 

4.6.3 Die stigting van die Suid-Afrikaanse Demokratiese 

Onderwysersunie (SADOU): die eerste, nie-etniese 

onderwysvakbond in Suid-Afrika 

Die stigting van SADOU moet, volgens Van den Heever (1990:8), in 

die lig van die snelle politieke verandering wat teen 1990 in die 

RSA momentum opgebou het, beskou word. 'n Nuwe ywer om 'n nie-

etniese en demokratiese bestel in Suid-Afrika te vestig het anti-

Apartheidsorganisasies soos die MOM en die UDF na 1990 beetgepak. 

Ook is Van den Heever van mening dat die intense woede van sommige 

84 Die National Teachers' Unity Forum (NTUF) is op 7 April 1988, na afloop van die eenheidsgesprekke in 
Harare, in die lewe geroep. Verteenwoordigers van die tien onderwysersorganisasies in Harare was op die 
NTUF verteenwoordig. Die NTUF moes strategiee uitwerk om die eenheidsgesprekke uit te brei ten einde 
Blanke onderwysorganisasies te betrek. Die NTUF het as interim-liggaam van die beplande eenheidsliggaam 
(SADOU) gefungeer (Weekly Mail 1990:12) 
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Bruin, Swart en Indieronderwysers oor swak omstandighede in skole 

soos bouvallige skoolgeboue, 'n tekort aan hand- en skryfboeke, en 

skooltoerusting tot 'n groeiende militante houding en 'n 

samehorigheidsgevoel onder hulle gelei het. In die verband se Van 

den Heever (1990:7): 

Soos 

Teachers are saying that they have had enough and that they 
have resolved to do something drastic to relieve the sorry 
plight at their schools. Teachers are saying that what they 
require at this point in time is a single teachers' 
organization in which protest strategies could be effectively 
co-ordinated for the whole fraternity. The only organization 
which would be credible enough to qualify for the 
unconditional support of all teachers would be a new 
democratic teachers' organization fully representative of the 
ideals and strategies of the total cross-spectrum of teachers. 

vermeld, het die idee van 'n nie-etniese unitere 

onderwysersorganisasie in April 1988 sy beslag gekry met die 

ondertekening van die onderwyseenheidsdokument deur tien 

onderwysersorganisasies in Harare ( kyk afdeling 4.6.2.2). Die 

hewigste verskille, ten opsigte van die voorgestelde struktuur en 

werkswyse van die nuwe onderwysersorganisasie, het tussen die meer 

gevestigde onderwysersverenigings soos die KPO, wat amptelik 

erkenning by hulle onderskeie onderwysdepartemente geniet het, en 

die nuwe, meer radikale onderwysersorganisasies soos WECTU (Weekly 

Mail 1990:12; kyk ook afdeling 4.6.4) voorgekom. 

Met hul terugkeer in Suid-Afrika het die onderwysersorganisasies 
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wat die beginsels van die Harare-verklaring oor onderwyserseenheid 

onderskryf en onderteken het, onder leiding van COSATU, die NTUF 

gevorm, wat as interim-liggaam vir 'n eenheidsliggaam van 

onderwysers sou dien en wat die stigting van SADOU sou beplan 

(Weekly Mail 1990:12). 

Die NTUF het aan verskeie aksies soos die Defiance Campaign85 van 

die MDM deelgeneem wat volgens 'n berig in die Weekly Mail van 12 

Oktober 1990 "an unprecedented display of solidarity [amongst 

teachers]" gedemonstreer het. 

Ten einde beliggaming te verskaf aan sy doelwit van nie-etniese 

onderwyseenheid, het die KPO tydens sy kongres in Junie 1989 'n 

resolusie aanvaar waarvolgens die KPO ter ondersteuning van die 

beginsel "eenheid in aksie" met ander onderwysliggame sou saamwerk. 

Tydens die kongres het die KPO die verwerping van die 

Apartheidsverkiesing van 6 September 1989, waartydens lede tot die 

Raad van Verteenwoordigers verkies is, in die vooruitsig gestel het 

(Kronkelweg na Onderwyseenheid 1991:1). 

Die KPO het gedurende 1989 aan protesoptogte, massa-aksies en 

plakkaatdemonstrasies teen politieke inmenging deur die Arbeiders-

85 Die Defiance Campaign van die MDM het burgerlike ongehoorsaamheidsprogramme soos ender meer bus- en 
huurboikotte, asook die nie-betaling van water- en elektrisiteitsrekeninge deur lede-organisasies van die 
MDM, ingesluit. Op die onderwysfront het SADOU (wat op 6 Oktober 1990 gstig is), as deel van die Defiance 
Campaign, verseg om Inspekteurs van Onderwys en Vakadviseurs by skole toe te laat om sodoende die 
burokratiese beheer van skole deur onderwysdepartemente te neutraliseer (Kronkelweg na Onderwyseenheid 
1991:1). 
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party in die onderwys en afdankings en die viktimisering van 

onderwysers deur die Departement van Kleurlingsake (kyk ook 

afdeling 2.8.1), deelgeneem en sodoende 'n "vakbondkarakter" 

aangeneem (KPO Nuus 1991: 1). Deur die aksies wou die KPO sy 

magsbasis onder Bruin onderwysers, asook onderwysers oor 

kleurgrense heen, in die Wes-Kaap verbreed. Alhoewel die KPO nog 

steeds 'n professionele onderwysvereniging was wat 'n hoe premie op 

die professionaliteit van die onderwyser geplaas het, het sy nie

etniese eenheidsideaal die KPO tot samewerking met ander 

onderwysersorganisasies soos die PTL en EDASA geinspireer ten einde 

nie-etniese onderwyserseenheid in die RSA te propageer. 

Ten spyte van die samewerking met ander progressiewe 

onderwysersorganisasies soos WECTU, PTL en EDASA ( kyk afdeling 

4.6.2.2 & voetnota 80), het probleme opgeduik rakende die struktuur 

van die beoogde nie-etniese nasionale eenheidsliggaam (SADOU) vir 

onderwysers. Die KPO het 'n interim-federale struktuur vir s6 'n 

liggaam voorgestel terwyl onderwysersorganisasies soos WECTU uit 

die staanspoor op 'n unitere struktuur vir die nuwe eenheidsliggaam 

aangedring het (kyk ook afdeling 4.6.4.2). Gevolglik is die KPO 

aangekla van voetesleep deur die opkomende, jonger onderwysliggame 

SOOS WECTU (KPO Nuus 1991:1). 

By 'n vergadering van die NTUF wat in Port-Elizabeth op 10-11 
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Februarie 1990 gehou is, het die KPO, onder meer op grond van sy 

af f iliasie by UT ASA, horns elf weer eens tot nie-etniese 

onderwyserseenheid verbind. Die KPO het die mening uitgespreek dat 

die jonger onderwysliggame soos WECTU, PTL en EDASA in 'n nasionale 

onderwysliggaam soos UTASA of ATASA opgeneem moes word ten einde 

die organisasies eers in groter onderwysfederasies met 'n goed 

ontwikkelde organisasiestrukture te konsolideer, alvorens die 

eenheidsinisiatief verder gevoer kon word. 

Desondanks die weiering van die jonger onderwysersorganisasies soos 

WECTU om by 'n nasionale onderwysliggaam te affilieer, het die KPO, 

by wyse van 'n verklaring in 'n KPO-nuusbrief in Maart 1990, horn 

opnuut tot een nie-etniese onderwysersorganisasie verb ind. Die 

verklaring lui soos volg: 

The CTPA remains committed to the unity of all teachers in a 
single organization in a non-racial democratic South Africa 
and a single educational system. The CTPA remains loyal and 
true to the position of its mother body UTASA that the 
existing structures be strengthened, the mass of teachers 
mobilised and all teachers organizations be brought together 
in a single united front of teachers in preparation for the 
day when it is possible for teachers to be united in one 
single organization or union of teachers. Mass-based 
organizations are the cornerstone of the liberatory struggle. 
The CTPA is a mass-based structure and it must frutify its 
position while at the same time linking with other 
organizations in a form of structural unity as well as in a 
programme of unity of action (KPO Nuusbrief 1990:4). 

Gedurende 'n NTUF-vergadering wat gehou is in Bellville op 21-22 
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April 1990, het die KPO aangedui dat gevestigde onderwysliggame 

soos die KPO nie kon ontbind en opgaan in strukture wat nog nie van 

die grond af gekom het nie. Hierdie standpunt is deur die jonger 

onderwysersorganisasies, soos WECTU en PTL, verwerp. Die KPO, as 

aff iliaat van UTASA, het gewaarsku dat indien die jonger 

onderwysorganisasies nie ag op hierdie beswaar van die KPO en UTASA 

sou slaan nie, die onderwyserseenheidsinisiatief skipbreuk sou lei 

(KPO Nuus 1991:1). 

Die outokratiese en ondeursigtige werkswyse van die Interim Working 

Committee86 het uit die staanspoor kommer gewek. Gevolglik het UTASA 

sy verteenwoordiging op die komitee onttrek. Die NTUF het 

voortgegaan met veldtogte87 sender om KPO en UTASA te raadpleeg en 

het in Mei 1990, sender beraadslaging, selfs die KPO se naam in 

hierdie veldtogte gebruik (kyk ook afdeling 4.6.4.6). 

Vanaf 18 tot 22 Junie 1990, tydens die KPO-kongres by die 

Skiereilandse Technikon, is die volgende resolusie ten opsigte van 

onderwyserseenheid deur die KPO aanvaar: 

The 23rd Annual Conference of the CTPA resolves: 

86 Die Interim Working Committee van die NTUF moes die voorgestelde grondwet, strukture en werkswyse van die 
beoogde nuwe onderwysliggaam (SADOU), na afloop van Harare, ondersoek. 

87 Die Temporary Teachers' Campaign is deur die NTUF geloods om tydelike onderwysers se poste te beskerm 
(Unity in Perspective 1991:3). Die NTUF het ook aan die Defiance Campaign van die MOM deelgeneem (kyk 
voetnota 85). 
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1. that it accepts the principle of the establishment of a 
unitary teachers' organization; 

2. that the CTPA remains committed to the process of [non
ethnic] teacher unity, particularly by virtue of its 
acceptance of the Harare Teacher Unity Accord; 

3. that the CTPA regional structures should, together with 
other teachers' organizations in the region and under the 
convenorship of COSATU, organise Teacher Unity Forum 
regional structures as a matter of the utmost urgency; 

4. that the NTUF should strictly abide by the principles of 
democracy in all aspects of decisionmaking; 

5. that the launch of a national teachers' structure takes 
place once all democratic requirements have been met; 

6. that a fair and proper system of voting should [on issues 
such as the interim constitution, membership fees, 
organisational structure] be based on proportional 
representation; 

7. that the CTPA Executive investigate and report back to 
the Representative Council on: 

7.1 Dissolution Procedures 
7.2 Retention of Employees 
7.3 A Deed of Trust with regard to Assets 
7. 4 Changes to the CTPA Constitution (CTPA Focus 
1990:3) 

Mnr R Van den Heever, algemene sekretaris van die KPO, doen by 

dieselfde KPO-kongres in Junie 1990, opnuut 'n beroep op nie-

etniese onderwyserseenheid wanneer hy se: 

The cause of a single, non-racial teachers' organization is 
greater than the needs of parochial teachers' organizations. 
A single teachers' organization is not a threat to teachers 
who are organised in existing established organizations like 
the CTPA. Such an organization is an ideal that the CTPA has 
been articulating for many years and which is now within the 
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grasp of all teachers. If we miss this opportunity of creating 
a truly united organization of teachers, we may be disunited 
for another fifty years (Van den Heever 1990:8). 

Gedurende 'n KPO-Uitvoerende Raadsvergadering gehou op 14 en 15 

Julie 1990, het die KPO se uitvoerende bestuur die jongste besluite 

van die NTUF teen die agtergrond van die KPO-kongres in Junie 1990, 

in oenskou geneem. Die KPO-verklaring oor die verloop van die 

onderwyserseenheidsproses teen Julie 1990, lui soos volg: 

1. A launch of a national teachers' organisation, the South 
African Democratic Teachers' Union (SADTU), will take 
place in Johannesburg on Saturday and Sunday 6-7 October 
1990. 

2. The CTPA will be part of this launch as an affiliate of 
the NTUF. 

3. After the launch the CTPA will function on a basis of 
dual membership: it will work within SADTU as well as 
continue operating as CTPA. 

4. The CTPA will liaise with its regional structures to: 

(a) facilitate the building of NTUF regional structures 
across the province; 

(b) delegate teacher representatives to form the CTPA 
representation attending the SADTU launch 
conference in Johannesburg. 

5. The CTPA executive remains committed to the conference 
resolution insisting that the principles of democratic 
decisionmaking be upheld throughout the teacher unity 
process. 

6. The Executive Committee reiterates the very strong 
feeling of CTPA members that proportional representation 
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based on paid-up membership should be a criterion that is 
applied in all fundamental decision-making within the 
NTUF, including decisions pertaining to the launch of a 
national teachers' organization. 

7. The assets of the CTPA will be protected in a Deed of 
Trust, and the staff by a Memorandum of Agreement. 

8. The executive wishes to uphold the conference resolution 
stating that the CTPA remains committed to the process of 
teacher unity, particularly by virtue of its acceptance 
of the Harare Teacher Unity Accord. 

9. All further developments within the CTPA vis-a-vis the 
new national teachers' organization will be determined by 
means of a process of thorough consultation with the CTPA 
membership, involving all decision-making structures of 
the organization, and culminating in decisions which will 
be considered by the next CTPA annual conference in June 
1991. 

10. In conclusion, members are informed that the NTUF has 
decided on a Teachers' National Day of Action on Tuesday 
24 July to focus on victimisation of teachers, the 
education crisis (lack of books and stationery) and the 
launch of a national teachers' organization (CTPA 
Executive Committee 1990). 

Ingevolge 'n onderwyserseenheidsooreenkoms, wat deur die NTUF aan 

onderwysersverenigings, insluitende die meer konserwatiewe Blanke 

onderwysersverenigings, in Suid-Afrika gestuur is en teen Sondag 30 

September 1990 onderteken moes word, moes die voorgenome 

eenheidsliggaam (SADOU) horn ten doel stel "to eradicate apartheid 

in education and strive for a free, non-racial, non-sexist, 

compulsary, democratic education in one education system and, as a 

first, to establish a single union to represent all teachers and 

educationalists in South Africa" (New Nation 1990:19). 
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In die vermelde onderwyserseenheidsooreenkoms van die NTUF is onder 

meer gestel dat van die administratiewe personeellede van die 

verskillende onderwysersorganisasies deur die eenheidsliggaam 

(later SADOU) gebruik kon word en dat die onderwysersorganisasies 

wat deel van die eenheidsinisiatief wou vorm, moes ontbind (Die 

Beeld 1990:2). Onderwysersorganisasies soos TUATA (as affiliaat van 

ATASA), TTA en NTS (as affiliate van UTASA) het regsmenings oor die 

bepalings in die eenheidsooreenkoms ingewin en besluit om as gevolg 

daarvan nie die onderwyserseenheidsooreenkoms te onderteken nie 

(Thurlow 1990:2). 

Die volgende onderwysersorganisasies was op 6 Oktober 1990 by die 

amptelike stigting van SADOU, 88 in Johannesburg, teenwoordig: 

SWART ONDERWYSORGANISASIES: 

* African Teachers' Association of South Africa (ATASA) 

uitsluitende TUATA89 

88 SADOU is sedert sy stigting in 1990 amptelik deur die WCOTP en die International Federation of Free Teacher 
Unions (IFFTU) erken (Thurlow 1992:35). In 1993 het Education International (EI), wat 'n amalgamasie van 
voorgenoemde onderwysersorganisasies is, amptelike erkenning aan SADOU verleen (Vadi et al 1993:6). 

89 TUATA het in 1989 onttrek uit die nie-etniese eenheidsproses omdat die karakter van SADOU te "politicised 
and overly militant" was (Thurlow 1992:37). 
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* National Education Union of South Africa (NEUSA) 

* Teachers' Association of South Africa (TASA) 

* Democratic Teachers' Union (DETU) 

* Education for a Democratic and Aware South Africa (EDASA) 

* Progressive Teachers' Union (PTU) 

* Progressive Teachers' League (PTL) 

* Eastern Cape Teachers' Union (ECTU) 

* East Londen Progressive Teachers' Union (ELPTU) 

* Mamelodi Teachers' Union (MATU) 

* Natal African Teachers' Union (NATU) 

BRUIN ONDERWYSORGANISASIES: 

* Union of Teachers' Associations of South Africa (UTASA) 

* Western Cape Teachers' Union (WECTU) 

BLANKE WAARNEMERORGANISASIES: 90 

* 
90 

Natal Teachers' Society (NTS) 

NTS het slegs waarnemerstatus geniet en het nie die eenheidsooreenkoms van die NTUF onderteken nie (Thurlow 
1992:37). 
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Met sy eerste kongres op 1 Maart 1991, het SADOU horn opnuut tot 

onderhandelinge met onderwysersorganisasies wat nie by SADOU 

aangesluit het nie, verbind (SADTU News 1993:7). 

4. 6. 4 KPO breek met SADOU 

Op 20 Oktober 1990, twee weke na die stigting van SADOU in 

Johannesburg, het KPO-streeksleiers en die uitvoerende bestuur van 

die KPO 'n werkswinkel gehou om hul deelname aan en die bevordering 

van SADOU te bespreek (CTPA Focus 1991:1). Die volgende praktiese 

en grondwetlike probleme wat met SADOU se ui tvoerende bestuur 

bespreek moes word, is geidentifiseer: 

4.6.4.1 KPO se probleem met proporsionele verteenwoordiging 

Op 6 Junie 1990, tydens samesprekinge met COSATU oor voorgenome 

nie-etniese onderwyserseenheid, het beamptes van COSATU aan UTASA 

die versekering gegee dat elke onderwysersorganisasie proporsioneel 

op grond van sy lidmaatskap in die eenheidstruktuur van SADOU ver-

teenwoordig sou word. Op grond van hierdie onderneming het die KPO

kongres in Junie 1990 besluit om sy lede aan te moedig om die 

eenheidsproses te ondersteun. Tydens die Junie 1990-kongres het die 

KPO 'n resolusie ten opsigte van nie-etniese onderwyserseenheid 

aanvaar, met die beginsel van proporsionele verteenwoordiging as 
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voorvereiste (kyk ook afdeling 4.6.3). Desondanks die versekering 

van COSATU het proporsionele verteenwoordiging nooit 

gematerialiseer nie (CTPA Focus 1991:3). 

Die KPO is deur een afgevaardigde op die Nasionale Ui tvoerende 

Komitee (NUK) van SADOU verteenwoordig. Tesame met die ander vier 

afgevaardigdes van UTASA (een elk van TAT, SONAT, OFSTA en SWACTA) 

het UTASA vyf verteenwoordigers op die NUK van SADOU gehad. Een van 

die afgevaardigdes van UTASA by name mnr R van den Heever is 

verkies in die amptelike posisie van algemene sekretaris van SADOU, 

wat UTASA met vier delegate, en die KPO met geen verteenwoordiging 

in die NUK van SADOU, gelaat het. As gevolg van die verwikkeling is 

die KPO-lidmaatskap enige inspraak op NUK-vlak ontse (CTPA Focus 

1991:3). Die KPO-lid, mnr Van den Heever, wat as amptelike 

sekretaris van SADOU verkies is, kon voorts nie die KPO by NUK

vergaderings verteenwoordig nie. Die KPO se versoek om 'n 

plaasvervanger is summier van die hand gewys (KPO Nuus 1991:2). 

By herhaalde kere is die kwessie van proporsionele 

verteenwoordiging deur UTASA met SADOU opgeneem. By 'n nasionale 

uitvoerende bestuursvergadering van SADOU is die versoeke en 

voorstelle van KPO aangaande proporsionele verteenwoordiging met 

die volgende woorde van die tafel gevee: 

CTPA has given SADTU problems and the representations [of 
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CTPA] will be ignored in future as they [CTPA] are stuffing 
the process and has become a stumbling block. Their [CTPA] 
correspondence will not be responded to any more. 

Die NUK van SADOU het die KPO in kennis gestel "that the CTPA will 

not be allowed any other representative [than that of General 

Secretary] on the NEC of SADTU and that this matter will not be 

discussed again at any future meeting" (CTPA Focus 1991:3). 

Op streeksvlak het die KPO egter drie verteenwoordigers en die 

Peninsula African Teachers' Association91 (PENATA), EDASA, WECTU en 

DETU elkeen een verteenwoordiger op die uitvoerende bestuur van 

SADOU in die Wes-Kaap gehad. In 'n berig in die CTPA Focus van 

Maart 1991 "Striving for Teacher Unity" spreek die KPO sy 

ontevredenheid oor die kwessie van proportionele verteenwoordiging 

op die NUK van SADOU hieroor uit: 

The imbalance was never corrected for each emergent 
organization had the same number of votes [on the NEC] as the 
CTPA and during meetings it became quite obvious that there 
was a 'ganging up'against CTPA [because of its insistence on 
proportional representation] by the emergent organizations 
[EDASA, WECTU, DETU and PENATA]. 

4.6.4.2 KPO se probleem met die unitere struktuur van SADOU 

Die volgende vereiste vir deelname aan SADOU is duidelik deur die 

91 PENATA het in 1985 ontstaan met die doel om Swart onderwysers in die Kaapse Skiereiland te verenig (CTPA 
Focus 1991:4). 



242 

KPO tydens sy kongres in Junie 1990 (kyk afdeling 4.6.3) uitgespel: 

that CTPA (as there is no decision redissolution, yet) 
goes into the interim period on a federal or confederal basis. 

'n Federale struktuur vir SADOU sou, volgens die KPO en UTASA, 'n 

stelselmatige evolusionere proses verseker waardeur alle KPO-lede 

mettertyd in SADOU geassimileer sou word (CTPA Focus 1991:3) 

'n Federale opsie vir nie-etniese onderwyserseenheid sou ook, 

volgens die KPO, vir elke deelnemende onderwysorganisasie in die 

eenheidsproses die geleentheid bied om sy eie identiteit te behou 

asook groter vertroue jeens mekaar op te bou aangesien Swart, Bruin 

en Blanke onderwysersverenigings groot agterdog jeens mekaar onder 

die Apartheidsonderwysstelsel gekweek het (kyk ook afdeling 5.5.1). 

Die interim SADOU-grondwet het egter net voorsiening gemaak vir 'n 

unitere struktuur ingevolge waarvan deelnemende 

onderwysorganisasies moes ontbind en hul bates aan die nuwe 

onderwysliggaam (SADOU) sedeer. 

In 'n berig oor onderwyserseenheid in die Maart-uitgawe van die 

CTPA Focus van 1991 skryf Sonn (1991:3): 

The interim SADTU constitution made provision for a unitary 
structure which appears to be the root cause of dissension 
within its ranks. 'Unitary' has embodied in it a commonality 
of purpose, a single whole. To force people of widely 
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divergent organizations with different methods and ways of 
operation in one common group is to create serious problems, 
which if not handled correctly would naturally break down the 
unifying process [of all teachers in South Africa in one 
single teachers' organisation]. 

einde getrou te bly aan sy ideaal van nie-etniese 

onderwyseenheid het die KPO-kongres in Junie 1990 nietemin eenparig 

besluit om 'n unitere struktuur vir SADOU te aanvaar (CTPA Focus 

1991:3). 

4.6.4.3 KPO se probleme met die interim-grondwet van SADOU 

Vir die uitklaring van kommerwekkende aspekte oor die interim-

grondwet92 het die KPO regsadvies ingewin wat bevestig het dat geen 

voorsiening gemaak is vir die sentimente en doelstellings van die 

KPO of sy onderwysfederasie, UTASA, nie. Die klem wat die 

onderwysorganisasies op die onderwys, die leerling, die onderwyser 

en die ouer geplaas het, is nie in die interim-grondwet van SADOU 

vervat nie. Die aandrang van die KPO om die woord "professioneel" 

in die interim-grondwet te verreken was tekenend van die KPO se 

strewe om 'n mate van professionaliteit binne SADOU te verseker 

(Strauss 1996; kyk aanhangsel A) . 

92 Die interim-grondwet van SADOU sou vanaf sy stigting op 6 Oktober 1990 tot en met Maart 1991, met die 
eerste nasionale kongres van SADOU, in werking wees (SADTU 1990:30). 
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Bestaande onderwysersorganisasies soos die KPO wat nie binne 'n 

jaar na die aanvaarding van die interim-grondwet ontbind het nie, 

sou volgens SADOU nie erken word nie (KPO Nuus 1991:1). KPO of 

UTASA sou derhalwe slegs vir die interim-jaar geakkommodeer word. 

Die KPO het ook regsmening insake prosedures vir sy moontlike 

ontbinding ingewin en wysigings aan die grondwet van die KPO 

aangebring wat voorsiening gemaak het vir ontbinding indien daarop 

besluit sou word (KPO Nuus 1991:1). 

In die interim-grondwet van SADOU is die metode van besluitneming 

ten opsigte van lidmaatskapgelde, f inansiele bestuur, 

organisasiestruktuur en proporsionele verteenwoordiging nerens 

gemeld nie. Ook die verkiesingsprosedure van amptenare is nie in 

die interim-grondwet aangespreek nie (SADTU 1990:10). 

4.6.4.4 KPO se probleem met die eenheidsooreenkoms van die NTUF 

Die uitvoerende bestuur van die KPO het besluit om regsopinie in te 

win ten einde die eenheidsooreenkoms van die NTUF uit te klaar (kyk 

afdeling 4.6.3). Die stap het 'n ontmoeting met mnr Halton Cheadle, 

COSATU se regsverteenwoordiger, ingesluit (KPO Nuus 1991:3). Mnr 

Cheadle het die KPO verseker dat die finale eenheidsooreenkoms by 

die loodskongres van SADOU op 6 Oktober 1990 bevestig moes word 

(KPO Nuus 1991:3). Die eenheidsooreenkoms van die NTUF is ondanks 
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besware deur die KPO, tydens die loodskongres van SADOU aanvaar. 

4.6.4.5 Lidmaatskapgelde en finansiele ondersteuning van SADOU 

deur KPO 

Die ooreenkoms tussen die KPO en die NTUF het onder meer die 

volgende behels: 

* 

* 

* 

Die KPO sou in die belang van nie-etniese onderwyserseenheid 

mettertyd al sy lede na SADOU toe oorneem om verdeeldheid in 

onderwysgeledere te voorkom. 

Omdat SADOU oor geen infrastruktuur beskik het nie, sou die 

KPO kantore, personeel, toerusting en vervoer aan SADOU 

beskikbaar stel om die nuwe onderwysersorganisasie te help. 

Die KPO sou nog steeds sy gemeenskapsprogramme soos Beurse, 

Lenteskole, Sosiale Verantwoordelikheidsprogramme befonds, 

maar sou die programme onder die vaandel van SADOU bestuur 

(CTPA Focus 1991:3). 

Die KPO wou om voorgenoemde drie redes die nie-betaling van 

lidmaatskapsgelde aan SADOU as 'n bylae in die eenheidsooreenkoms 

van die NTUF toegevoeg he, maar die voorstel is sender meer deur 

SADOU verwerp (CTPA Focus 1991:3). 
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Die ondertekening van die eenheidsooreenkoms tussen die KPO en die 

NTUF was onderhewig aan die aanvaarding van KPO-lede "on a specific 

condition in respect of the trade-off of services in lieu of a cash 

payment of Rl,50 per CTPA member". 

SADOU het die KPO beskuldig dat hy (die KPO) nie finansieel bydra 

tot SADOU nie. Oor die beskuldiging antwoord Vergotine (199la:2): 

On more than one occasion the CTPA executive has indicated its 
willingness to contribute its share once SADTU has indicated 
which members of CTPA has applied for SADTU membership. To 
date no list has been forthcoming. The CTPA can legally only 
pay over subscriptions to SADTU for those members who joined 
SADTU. The delay in forwarding such a list could perhaps be 
ascribed to mismanagement, or a lack of desire to receive 
funds from the CTPA. 

4.6.4.6 Viktimisasie en intimidasie van onderwysers 

Die protesaksie rondom tydelike onderwysers onder leiding van SADOU 

se Temporary Teachers' Campaign93 in die Wes-Kaap in 1990, het die 

wrywing tussen die KPO en SADOU vererger. 

Alhoewel die KPO die Temporary Teachers Campaign ondersteun het, 

kon die KPO horn nie vereenselwig met die wyse waarop die veldtog, 

wat gekenmerk was deur geweld en intimidasie, gevoer was nie. 

93 Die Terrq:>orary Teachers Carrq:>aign was 'n veldtog geloods deur SADOU om tydelike onderwysers binne hulle poste 
te hou en te keer dat hulle nie hul poste verloor op grond van hul tydelike aanstelling nie (KPO Nuus 
1991:6; kyk ook voetnota 87). 



247 

Omdat KPO-lede nie aan geweld en intimidasieveldtogte deelgeneem 

het nie, is prinsipale wat die KPO ondersteun het, se kantore 

binnegeval en is onderwysers wat lede was van die KPO ge1ntimideer, 

hul voertuie beskadig en suur op geverfde skoolgeboue gegooi (CTPA 

Focus 1991:4). 

KPO-lede in die Wes-Kaap is ook aan die einde van 1990 deur sekere 

SADOU-lede ge1ntimideer in 'n poging van SADOU om hulle te verhoed 

om hul finale vraestelle vir moderering by die inspekteurs van 

onderwys in te handig as 'n versetmaatreel teen die afdanking van 

tydelike onderwysers (CTPA Focus 1991: 4) . Sekere prinsipale en 

onderwysers wat lede van die KPO was en wat die normale hoe 

akademiese standaarde van hulle skole wou handhaaf, het die oproepe 

ge1gnoreer. Die onderwysers is later deur SADOU gebrandmerk as 

"departmental lackeys" en moes "gedissiplineer" word. Die KPO kon 

nie met die onprofessionele optrede van SADOU akkoord gaan nie 

(Strauss 1996; kyk aanhangsel A) . 

Teen Januarie 1991 is die wrywing tussen die KPO en SADOU op die 

spits gedryf. Die Temporary Teachers' Campaign (kyk ook voetnotas 

87 & 93) het sekere KPO-onderwysers as teikens vir viktimisasie 

ge1dentifiseer. Die KPO het in 'n breedvoerige verklaring op 25 

Januarie 1991 sy standpunt gestel oor die manier waarop die 

Temporary Teachers' Campaign in die Wes-Kaap opereer en gewaarsku 
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teen die verdeeldheid wat dit in die Bruin onderwyskorps kon 

meebring. Ook het die KPO herhaaldelik gewaarsku dat somrnige 

veldtogte van SADOU indruis teen die "Culture of Learning"-veldtog94 

van die MOM (CTPA Focus 1991:2; kyk ook afdeling 4.6.3 & voetnota 

7 9) • 

Persverslae het die KPO-standpunt oor SADOU-aktiwiteite, wat 

gekenmerk was deur die ontwrigting van skoolaktiwiteite, 

intimidasie en geweld, bevestig. In Maart 1991 het die KPO die vol-

gende sterk bewoorde verklaring teen die veldtogte van SADOU 

uitgereik: 

The CTPA is opposed to the tendency of SADTU to launch 
campaigns on every possible issue. There is a campaign mania 
which is terrifying. In this mania principles and policies are 
ignored and distorted to get desired public sympathy. It is a 
principled and justified stand to ensure job security for all; 
but when it is used to destroy discipline, and to personally 
vilify teachers, it is unacceptable (CTPA Focus 1991:6). 

By 'n ontmoeting met SADOU-interimkomiteelede op 19 Februarie 1991 

is die ongedissiplineerde optrede van somrnige SADOU-lede bespreek 

(CTPA Focus 1991:6). SADOU het egter niks verkeerd met die optrede 

van sy lede gesien nie en die KPO beskuldig "that the CTPA becomes 

94 Die "Culture of Learning" van die MDM was 'n veldtog geloods deur die organisasie om 'n leerkultuur ender 
jongmense teweeg te bring (KPO Nuus 1991:4). 
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parochial when things do not go the way CTPA wants it to go" (CTPA 

Focus 1991:6). Hierop antwoord die KPO by monde van sy president, 

mnr Archie Vergotine: 

If there should be charge of selected parochialism, it can be 
laid at the door of SADTU. The NEC [of SADTU] is parochial in 
demanding payment from CTPA, parochial in its demand for 
recognition by the Department of Education and Culture: House 
of Representatives and is completely non-parochial in its 
refusal to grant CTPA representation on the NEC; this after 
the CTPA delegate [mr R Van den Reever] had been elected to an 
official position [namely General Secretary] in SADTU (CTPA 
Focus 1991:3; kyk ook afdeling 4.6.4.1). 

By 'n spesiale Verteenwoordigende Raadsvergadering gehou op 23 

Februarie 1991 het die KPO besluit om sy aktiwiteite binne SADOU-

strukture op te skort (KPO Nuus 1991:3). 

4.6.4.7 KPO se probleem met die vakbondmetodes wat SADOU inspan 

om sy doelwitte te bereik 

Tydens 'n spesiale Verteenwoordigende Raadsvergadering van die KPO 

wat gehou is op 23 Februarie 1991, het die president van die KPO, 

mnr Archie Vergotine, weer eens die professionele karakter van die 

KPO geaksentueer en verwys na die verskille in metodes tussen die 

KPO en SADOU: 

The CTPA is a professional organization and makes no apologies 
for this. It believes in a professional code of conduct and is 
totally opposed to hounding fellow teachers and principals 
(CTPA Focus 1991:1). 



250 

Vergotine (199lb:2) het die KPO-mening dat indien die belange van 

die kind met die van die onderwyser sou bots eersgenoemde voorrang 

moet geniet, duidelik gestel. 

Die KPO kon horn nie vereenselwig met massa-aksies, wegbly-aksies, 

stakings en boikotte wat deur SADOU as metodes aangewend is om sy 

doelwitte te bereik, nie. Die metodes het, volgens die KPO, direk 

teen die etos van die vereniging ingedruis ( kyk ook afdeling 

2. 8 .1) . 

4.6.5 Pogings om die breuk tussen die KPO en SADOU te besweer 

Voor die breuk met SADOU in Februarie 1991 het KPO verskeie pogings 

aangewend om die eenheidsinisiatief in onderwysgeledere in Suid

Af rika te red ten einde 'n nie-etniese onderwysorganisasie tot 

stand te bring. Die KPO, as affiliaat van UTASA, het 'n ope brief 

aan die NUK-vergadering van SADOU op 24 en 25 November 1990 gerig 

waarin die vermelde kwessies waaroor die KPO ontevrede was, 

aangespreek is (kyk afdeling 4.6.4). 

In 'n poging om die skaakmatsituasie in onderhandelinge oor nie

etniese onderwyserseenheid die hoof te bied, het mnr Archie 

Vergotine, KPO-president, op twee geleenthede in Desember 1990 met 

mnre Shepherd Mdadlana en Randall Van den Heever, onderskeidelik 
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president en algemene sekretaris van SADOU, vergader. Die uitkoms 

van hierdie vergaderings was onsuksesvol (Unity in Perspective 

1991:1). 

In verdere pogings om probleme ten opsigte van nie-etniese 

onderwyserseenheid op te los, het die KPO 'n reeks beraadslagings 

ge1nisieer. Die eerste was met die rektore van die Universiteit van 

Wes-Kaapland en die Skiereilandse Technikon, prof Jakes Gerwel en 

mnr Franklin Sonn onderskeidelik, op Sondag 2 Desember 1990. 

Beamptes van die ANC (Wes-Kaap) was ook teenwoordig aangesien hulle 

onderneem het om verdere terugslae van die eenheidsproses in 

onderwysgeledere te probeer stuit (KPO Nuus 1991:3). 

Ook is in verbinding getree met die Nasionale Uivoerende Komitee 

van die ANC met die doel om sake ten opsigte van die eenheidsproses 

te bespreek en sinvolle oplossings vir struikelblokke daaromtrent 

te probeer vind. Op inisiatief van die ANC is 'n vergadering tussen 

die SADTU-Temporary Teachers Campaign Committee, SADTU (Engelse 

afkorting vir SADOU en dit staan vir South African Democratic 

Teachers' Union) (Wes-Kaap Amptenare) en die KPO op Dinsdag 22 

Januarie 1991 gereel. Tydens die vergadering het die SADOU

afvaardiging uit die vergadering gestap weens ontevredenheid oor 

die teenwoordigheid van die KPO (CTPA Focus 1991:1). 
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Na die amptelike breuk van die KPO met SADOU op 23 Februarie 1991, 

het die KPO voortgegaan ten einde wee te ondersoek om een, nie

etniese onderwysersorganisasie in Suid-Afrika tot stand te bring. 

In ooreenstemming met 'n Verteenwoordigende Raadsbesluit van die 

KPO wat op 23 Februarie 1991 geneem is, het die KPO 'n vergadering 

op 19 Junie 1991 met die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC 

in Johannesburg gereel waartydens die ANC onderneem het om die 

geskille ten opsigte van die eenheidsinisiatief in onderwysgeledere 

te probeer besleg (KPO Nuus 1991:3). 

Ten spyte van probleme met SADOU het die KPO, by sy 24ste 

Jaarkongres in Junie 1991 te George, sy erns ten opsigte van nie

etniese onderwyserseenheid in Suid-Af rika herbevestig by monde van 

die KPO-president, mnr Archie Vergotine, se pleidooi ter 

bevordering van "the democratic process and its [CTPA] (Engelse 

afkorting vir KPO en di t staan vir Cape Teachers' Professional 

Association) Commitment to work towards meaningful teacher unity" 

(Vergotine 1991a:l). Mnr Vergotine het by die kongres die KPO se 

verbintenis tot die Harare-onderwyseenheidsooreenkoms ( kyk ook 

afdeling 4.6.2.2) beklemtoon, maar ook gewys op die belangrikheid 

van eenheid in KPO-geledere self. Mnr Vergotine het die probleme 

ten opsigte van eenheid met SADOU soos volg uitgespel (kyk ook 

afdelings 4.6.4.1-4.6.4.7): 
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Unprincipled [non-etnic] unity of convenience has no chance of 
survival. The road to [non-ethnic] unity must be undertaken in 
a democratic manner and it must be value-oriented. The CTPA 
rededicate itself to the struggle for national liberation and 
unity [amongst all teachers] should be sought along these 
lines. The CTPA must continue to spread the content and spirit 
of the Freedom Charter (Vergotine 1991a:3). 

Die volgende resolusie ten opsigte van die stigting van een, nie-

etniese onderwysersorganisasie in Suid-Af rika is ook tydens die 

KPO-kongres te George aanvaar: 

This 24th Annual Conference of the CTPA meeting at George, 
reaffirms the decision taken at the Representative Council 
Meeting of 23 February 1991 to suspend its activities with 
SADTU so that the problems regarding teacher unity can be 
resolved. 

Conference further resolves: 

(a) That teacher unity be structured on a federal basis as an 
interim measure which should ultimately lead to a unitary 
structure. [Teacher organisations should be permitted to 
function as separate entities until differences could be 
resolved]. 

(b) That the teachers organization must operate as a 
professional organization with very firm commitments to 
fight for the rights of teachers and to safeguard their 
interests. 

(c) That the CTPA has a very important interim role to play 
in building the new South African nation, and must be put 
into a position to take the CTPA membership along in the 
creation of meaningful teacher unity. 

(d) That the CTPA cannot shirk its responsibilities and 
cannot be expected to remain neutral and to refrain from 
addressing injustices, party political interference in 
education and problems facing the community and the 
country. 

(e) That the CTPA will never allow itself to become the 
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handmaiden of any particular political grouping and will 
not hesitate to defend the rights of people. 

(f) That the CTPA will talk to all who are committed to a 
unitary, democratic and non-racial education system in 
South Africa. 

(g) That the CTPA reiterates its commitment to teacher unity 
and the creation of a unitary, non-racial, democratic 
education system which will provide quality education to 
every child in South Africa (Vergotine 1991:2). 

Op 8 Augustus 1991 is 'n vergadering van SADOU, die KPO en die ANC 

gereel ten einde gesprekke aangaande onderwyserseenheid in Suid-

Afrika voort te sit. Drie dae later, op 11 Augustus 1991, het 'n 

berig in verskeie nuusblaaie verskyn wat die KPO as "konserwatief 

en abstraksioneel" ui tgemaak het. Die KPO het ten sterkste sy 

beswaar teen die berigte aangeteken (KPO Nuus 1991:3). 

Op 6 September 1991 het die KPO 'n faks van die ANC ontvang waarin 

die onderwysersvereniging in kennis gestel is dat die algemene 

sekretaris van SADOU, mnr Randall Van den Heever, in oorlegpleging 

met die ANC, voorlopige voorstelle oor nie-etniese 

onderwyserseenheid vir oorweging deur die KPO (alhoewel 

laasgenoemde geen insae daarin gehad het nie) opgestel het (KPO 

Nuus 1991:3). Die voorstelle van mnr Randall Van den Heever het 

toegewings van SADOU ten opsigte van proporsionele 

verteenwoordiging van die KPO op SADOU-strukture en moontlike 

veranderings aan die interim-grondwet ten opsigte van dubbele 

lidmaatskap van lede aan SADOU en KPO, ingesluit (Kronkelweg na 



255 

Onderwyseenheid 1991:4). Die eensydige optrede van SADOU het groot 

ontevredenheid in KPO-geledere ontketen. Besware wat die KPO ten 

opsigte hiervan gemaak het is verontagsaam (KPO Nuus 1991:3). 

Tydens 'n Verteenwoordigende Raadsvergadering op 28 September 1991 

het die KPO f inaal besef dat die eenheidsinisiatief met SADOU 

misluk het. Voorts het die KPO dubbele lidmaatskap (aan beide KPO 

en SADOU) sedert Oktober 1991 nie meer erken nie, en 'n interim

federale struktuur vir SADOU voorgestel (omdat s6 'n struktuur 

onderwysersorganisasies soos die KPO kans sou gun om hul eie 

professionele identiteit te behou en terselfdertyd gemeenskaplike 

doelwitte soos een onderwysstelsel en nie-etnisiteit in die 

onderwys binne SADOU na te streef) . Die KPO was oortuig dat die 

probleem van proporsionele verteenwoordiging op die Nasionale 

Uitvoerende Komitee van SADOU opgelos moes word en dat die nie

etniese eenheidsproses nie in alle haas moes plaasvind nie (KPO 

Nuus 1991:3; kyk ook afdelings 4.6.4.1 & 4.6.4.2). 

4.6.6 A1ternatiewe van die KPO na die breuk met SADOU 

Na die breuk met SADOU het die KPO twee alternatiewe ten opsigte 

van nie-etniese onderwyserseenheidsinisiatiewe gehad. Enersyds kon 

die KPO voortgaan om met SADOU te onderhandel om dooie punte ten 

opsigte van nie-etniese onderwyserseenheid (kyk afdeling 4.6.4) uit 
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te stryk. In so 'n geval sou die KPO m6es transformeer en sy 

professionele karakter (kyk afdeling 2.3) inboet. Andersyds kon die 

KPO sy professionele karakter behou en alliansies met professionele 

onderwysersverenigings, buite SADOU, soos die TUATA, NTS, NATU (kyk 

voetnota 95) en ander Blanke onderwysersverenigings soos NOU, SAOU 

en die TO (kyk ook voetnota 95), wat net soos die KPO 'n hoe premie 

op dienslewering en die beskerming van die integriteit van die 

onderwysprofessie plaas, vorm ten einde 'n federale onderwysliggaam 

vir professionele onderwysverenigings in Suid-Af rika in die lewe te 

roep (CTPA Focus 1991:2). UTASA, die nasionale liggaam waarby die 

KPO geaffilieer was (kyk afdeling 4.3.1), het by sy jaarvergadering 

in Oktober 1991 op die tweede alternatief besluit, en het die 

volgende aksies ter verwesenliking van nasionale nie-etniese 

onderwyserseenheid, in die vooruitsig gestel: 

1. UTASA sal die leiding neem namens al die affiliate; 

2. 'n Federale struktuur met proporsionele verteenwoordiging 
is 'n vereiste vir die interim; 

3. Die verskillende affiliate sal in gesprek tree met ander 
onderwysersverenigings in hulle streke; 

4. SADOU sal in kennis gestel word van UTASA se posisie (KPO 
Nuus 1991:4). 
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4.7 DIE KPO VIND SY TUISTE IN DIE GEORGANISEERDE ONDERWYSPROFESSIE 

4. 7.1 Die stigting van die Nasionale Prof essionele 

Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika (NAPTOSA) 

Die Nasionale Professionele Onderwysersorganisasie van Suid-Afrika 

(NAPTOSA), wat tans ongeveer 100 000 onderwysers verteenwoordig, is 

op Saterdag, 24 Augustus 1991, in Johannesburg gestig as 'n 

ui tvloeisel van maandelange samesprekinge tussen professionele 

onderwysverenigings oor etniese en taalgrense heen (NAPTOSA: 

formele stigting 1991: 3) . Die KPO was die eerste Bruin 

onderwysersvereniging wat by die samesprekings betrokke geraak het, 

maar het eers op 11 November 1994 by die NUWE NAPTOSA aangesluit 

(kyk afdeling 4.7.3). Die doel van die stigting van NAPTOSA was die 

daarstelling van 'n nasionale professionele liggaam, wat vir alle 

professionele onderwyspersoneel toeganklik sou wees, ten einde alle 

vorme van diskriminasie in die onderwys uit te skakel (NAPTOSA: 

formele stigting 1991:3). 

Hierdie doelwit word duidelik vervat in die aanhef van die 

grondwet van NAPTOSA wat lui: 

Whereas the developement of the country is fundamentally 
dependent upon the quality of eduction provided to its 
citizens, the teachers subscribing to this constitution 
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believe that they should unite in their efforts to contribute 
effectively to the quality of the education system and of the 
teaching profession (Constitution of NAPTOSA 1991:2). 

NAPTOSA se grondwet onderskryf die volgende beginsels: 

* Die onvervreembare reg van elke kind om kwaliteit onderwys in 

'n gelyke en nie-diskriminerende onderwysstelsel te ontvang in 

teenstelling met die standpunt van SADOU dat die reg van 'n 

kind ontneem kan word tydens wettige stakings; 

* 'n Hoe vlak van prof essionalisme vir al le onderwysers in 

teenstelling met die standpunt van SADOU wat onderwysers bloot 

as gewone werkers beskou wat ook 'n lewensbestaan moet voer; 

* Die bevordering van alle aspekte van die werklewe van 

onderwysers deur onderhandeling terwyl SADOU metodes soos 

stakings en massa-aksies inspan om hul doelwitte te bereik; 

* 'n Nasionale organisasie wat nie-etnies, outonoom en polities 

onverbonde sal wees in teenstelling met SADOU wat sterk bande 

met COSATU en die ANC het (NAPTOSA: formele stigting 1991:3). 
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Twaalf professionele onderwysersverenigings, 95 uitsluitende UTASA 

(KPO, TAT, OFSTA, SONAT en SWACTA) wat in Februarie 1991 pas van 

SADOU onttrek het ( kyk ook afdelings 4. 6. 4 & 4. 6. 5) , het op 'n 

f ederale grondslag by NAPTOSA geaffilieer. Elke 

onderwysersvereniging sou steeds voortbestaan maar sou hiervolgens 

sy eie identiteit behou om op 'n evolusionere wyse op plaaslike, 

streek- en nasionale vlak te kon ontwikkel ten einde aan die 

sosiale, onderwys- en poli tiese behoeftes van die land te kon 

voldoen (NAPTOSA: formele stigting 1991:3). 

NAPTOSA het horn ten doel gestel om op forums soos SARO ( kyk 

voetnota 12) die Raad vir Arbeidsverhoudinge in die Onderwys96 

(RAVO) en die Education Labour Relations Council (ELRC) te dien ten 

einde die herstrukturering van onderwys in die RSA te fassiliteer 

en wou met die onderwysowerhede oor die volgende aangeleenthede 

onderhandel: 

* voorsiening van onderwys in 'n moontlike nuwe staatkundige 

bedeling; 

95 Informele gespekke tussen die KPO, TUATA en NTS, met die oog op moontlike samesmelting, het die stigting 
van NAPTOSA voorafgegaan (kyk oak afdeling 4.6.6). Die volgende onderwysersverenigings was by NAPTOSA 
betrokke: Association of Supportive Educators (ASE), Natal Teachers' Union (NATU), Natalse Onderwysersunie 
(NOU), Natal Teachers' Society (NTS), Orange Free State African Teachers' Association (OFSATA), Oranje
Vrystaatse Onderwysersvereniging (OVSOV), Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU), Suid-Afrikaanse 
Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys (SAVTBO), South African Teachers' Association (SATA), 
Transvaalse Onderwysersvereniging (TO), Transvaal Teachers' Association (TTA), Transvaal United African 
Teachers' Association (TUATA) (Constitution of NAPTOSA 1991:15). 

96 RAVO is in Maart 1994 in die lewe geroep ten einde: 
* arbeidsvrede in die onderwys te bewaar en te bevorder; 

arbeidsdispute in die onderwys te voorkom en op te las; 
meganismes vir geskilbeslegting tussen werknemers en werkgewers te voorsien; 
vir kollektiewe onderhandelinge te voorsien en te reguleer; 
te onderhandel, kollektief te beding en te raadpleeg aangaande aangeleenthede van onderlinge 
belang en ander aspekte wat die verhouding tussen die onderwysorganisasies en die staat binne 
RAVO mag be1nvloed; en om ooreenkomste te sluit; toesig daaroor te hou en indien nodig dit af te 
dwing (Olivier 1995:23). 
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* versekering van die welstand van kinders; die plek en funksie 

van die onderskeie rolspelers in die onderwys; 

* al le professionele aangeleenthede waarby ingeslui t is die 

besprekingsdokument oor onderwysvernuwingstrategie; 97 

* die stigting van 'n nuwe sentrale onderwysministerie; 

* onderwysfinansiering; 

* diensvoorwaardes van onderwysers; 

* georganiseerde deelname in die kollektiewe bedingingsproses 

(kyk afdeling 2.8.1). 

4. 7. 2 Die stigting van die Kaap1andse Raad van 

Onderwysersverenigings (KROV) 

Na die onttrekking van die KPO aan SADOU in Febuarie 1991, het die 

vereniging nie slegs voortgegaan om nie-etniese onderwyserseenheid 

op nasionale vlak na te streef nie, maar ook pogings aangewend om 

nie-etniese onderwyserseenheid op provinsiale vlak te laat 

realiseer. 

Tydens die KPO-kongres van 28 Junie 1993 tot 1 Julie 1993 is die 

volgende resolusie eenparig aanvaar : 

97 Ingevolge 'n kabinetsbesluit is die onderwysvernuwingstrategie (OVS-dokument) in Mei 1990 aangekondig 
waarvolgens kort- en mediumtermyn oplossings vir bestuurs- en ander ernstige probleme in die onderwys deur 
die hoofde van die verskillende onderwysdepartemente aan die hand gedoen moes word. Die bevindinge van 
die OVS-dokument waarin fundamentele veranderings ten opsigte van onderwysvoorsiening in Suid-Af rika 
gepropageer is, is op 4 Junie 1991 gepubliseer (NAPTOSA: formele stigting 1991:3). 
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This 26th Conference of the CTPA, mindful of the fact that: 

a) the CTPA has a proven track record of being a community 
organisation; 

b) the CTPA has meaningfully contributed towards the 
struggle for liberation; 

c) the CTPA has adopted the Freedom Charter in 1988; 

d) the CTPA will play a role in the future in being a 
political home in the community; 

e) the laudable principles enshrined in the Freedom Charter 
have been the basis of the modus operandi of the CTPA; 

resolves: 

1) that an even greater commitment be shown by its 
to recruit teachers [across racial barriers] 
education departments; 

members 
in all 

2) that meaningful [non-ethnic] unity outside the fold of 
UTASA [an ethnic Coloured teachers' federation] be sought 
with other independent organisations who share our 
principled approach (KPO Kongres 1993:2). 

Op 2 Augustus 1993 het 'n ontmoeting plaasgevind tussen 

streekverteenwoordigers van die uitvoerende komitees van die 

volgende onderwysersverenigings, waartydens aangeleenthede rakende 

onderwysersverenigings in die algemeen, en die Wes-Kaap in die 

besonder, bespreek is: 

* 

* 
98 

Kaaplandse Professionele Onderwysunie (KPO) 

Cape Teachers' Union98 (CATU) 

Die Cape Teachers' Union (CATU) was 'n Swart professionele onderwysersvereniging wat in 1948 in die Kaapse 
Skiereiland ontstaan het (Nicholls 1974:44). CATU het onder andere 'n nie-etniese onderwysbestel 
nagestreef (Nicholls 1974:44). 
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South African Teachers' Association (SATA; kyk voetnota 7) 

Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) 

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Tegniese en Beroepsonderwys 

(SAVTBO) 

Tydens die vergadering het afgevaardigdes eenparig besluit dat daar 

'n dringende behoefte bestaan vir nouer samewerking tussen 

onderwysersverenigings in die Wes-Kaap oor kleurgrense heen (KROV 

1994:4). Ook is besluit om nie tyd te spandeer aan die daarstelling 

van 'n formele struktuur, wat die opstel van 'n formele grondwet 

sou insluit nie, maar dat die betrokke onderwysersverenigings hulle 

kragte in 'n federale liggaam sou saamsnoer om namens die 

onderwyskorps 'n bydrae te lewer tot die herstrukturering van die 

onderwys in Suid-Afrika (KROV 1994:4). 

'n Federale vorm van deelgenootskap, gekenmerk deur noue 

samewerking, is tussen die verskillende onderwysersverenigings van 

die KROV in die vooruitsig gestel. 

Die beleid van noue samewerking tussen die onderwysersverenigings 

wat geaffilieer was aan die KROV, sou op die volgende beginsels 

berus: 

* 'n professionele hantering van die sake van die verenigings; 
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* 'n kindgesentreerde benadering in onderwysvoorsiening; 

* 'n beleid van inklusiwiteit ten einde rolspelers te betrek; 

* 'n beleid van geen alliansievorming met poli tieke of nie-

onderwyser groeperinge; 

* die vereiste dat prof essionele beheer in die hande van 

onderwysers moet wees; 

* die erkenning van die gesag van die wet; 

* die voorsiening van 'n doelmatige diens aan lede; 

* die aanvaarding van 'n nie-etniese en nie-diskriminerende 

benadering (KROV 1994:4). 

Die eenheidstrewe van die KPO met onderwysersverenigings in die 

Wes-Kaap is verder gevoer met die aanvaarding van 'n resolusie ten 

opsigte van nie-etniese onderwyserseenheid tydens 'n gesamentlike 

kongres van die KPO, SATA en SAOU tydens die 27ste Jaarkongres van 

die KPO in Junie 1994 te Oudtshoorn (Teacher Unity Initiative 

1994: 8) . Die kongres het die mosie dat die KPO, SATA en SAOU 

eenheid met onderwysfederasies, soos NAPTOSA, dringend moet 

ondersoek, eenparig ondersteun. Die resolusie ten opsigte van die 

beoogde nie-etniese eenheidsfederasie (KROV) lui: 

Hierdie 27ste Jaarkongres van die KPO te Oudtshoorn gedurende 
Junie 1994, in die lig van die feit dat: 

1. daar 'n noodsaaklikheid aan 'n professionele [nie
etniese] onderwysliggaam is, 

2. daar na die belange van die onderwys in die algemeen 
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omgesien sal word, 

alle professionele onderwysers 
verteenwoordig moet word, 

in s6 'n liggaam 

4. daar betrokkenheid, behoort te wees in die rekonstruksie 
van die onderwys, 

5. lidmaatskap verteenwoordig moet word op so 'n liggaam en 
lede betrokke moet raak by unitere strukture, 

6. so 'n liggaam in 'n adviserende hoedanigheid sal optree, 

7. die liggaam as 'n eenheid 'n sterk posisie kan inneem, 

stel die volgende resolusie; 

Terwyl ons glo dat die onmiddelike daarstelling van 'n nuwe 
professionele onderwysliggaam tot finansiele, administratiewe 
en organisatoriese probleme mag lei, gee die KPO mandaat aan 
sy uitvoerende bestuur om 'n federale struktuur op te bou wat 
verskeie onderwysorganisasies insluit, met die oog daarop om 
die eenheid in die georganiseerde onderwys te bereik (Teacher 
Unity Initiative 1994:8). 

Op Donderdag, 17 November 1994, is die amptelike ondertekening van 

die grondwet van die KROV deur die presidente van die KPO, CATU, 

SATA, SAVTBO en SAOU te Kelvin Grove, Nuweland, waargeneem. 99 (CCTO 

Launch ... 1994:1). 

Geen vaste organisatoriese strukture is met die totstandkoming van 

die KROV op die been gebring nie. In 'n berig van Die Burger 

(1994:3) getiteld "Onderwysliggame stig nuwe nie-rassige raad" is 

99 Die uitvoerende bestuur van die KROV wat by die stigtingsvergadering verkies is, was soos volg: 
Voorsitter: Chris Jaftha (KPO) 
Vise-voorsitter: Sam Pienaar (SAOU) 
Algemene Sekretaris: Mike Reeler (SATA) 
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die KROV hoog aangeslaan as 'n onderwysersfederasie waarin "daar 

vir die eerste keer op 'n provinsiale vlak, oor kleurgrense heen, 

saamgewerk word. Die doelstellings van die KROV was ender andere: 

* 

* 

* 

* 

die aanwending van pogings om die historiese verskille wat 

deur 'n verdeelde onderwysstelsel veroorsaak is, te oorbrug; 

ontmoetings met die verskillende onderwysowerhede, veral in 

die Wes-Kaap, en 'n bereidheid om 'n bydrae te maak tot die 

daarstelling van 'n enkele onderwysstelsel; 

die ondersoek na die bes moontlike oplossing vir probleme wat 

mag opduik en die ontwikkeling van metodes ten einde te 

verseker dat onderwysers seggenskap het in nuwe strukture, en 

nie bloat reageer op voorstelle nie; 

die ontwikkeling van 'n nouer samewerking in die voorsiening 

van 'n beter en betekenisvoller diens aan lede van die 

betrokke federasie (CCTO Launch ... 1994:1). 

Alhoewel die KROV 'n federasie van slegs vyf onderwysersverenigings 

(die KPO, CATU, SATA, SAOU en SAVTBO) was, is die ontbinding van 

die vyf onderwysersverenigings ten gunste van die totstandkoming 

van een, ongesegmenteerde KROV ender een grondwet, deurentyd deur 
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lede van die verskeie onderwysersverenigings van die KROV op 

grondvlak, nagestreef. By verskeie geleenthede is 

onderwysersorganisasies soos SADOU genooi om aan besprekings en 

strategiese beplannings van die KROV deel te neem - sonder sukses. 

Die beleid waarvolgens kontak met alle onderwysbelanghebbende 

partye nagesteef is, is sedert die KROV se stigting op 17 November 

1994 gevolg (KROV 1994:4). 

'n Geskil oor proporsionele verteenwoordiging van die KPO op alle 

KROV-komitees en die openlike ondersteuning wat KROV aan Martha 

Olckers, LUR vir Onderwys in die Wes-Kaapse Provinsiale Wetgewer, 

gegee het ten opsigte van haar vertolking van die rasionalisasie 

van onderwysers in die Wes-Kaap en wat gevolglik die 

uitdienstelling van hoofsaaklik Bruin onderwysers meegebring het, 

het daartoe gelei dat die KPO in Desember 1995 van KROV onttrek 

het. Die KROV het in 1995 ontbind nadat sy lede-organisasies 

( SATA, CATU, SAOU, KPO en SAVTBO), wat nog steeds afsonderlik 

bestaan, by die NUWE NAPTOSA aangesluit het (KPO Nuus 1996:2). 

4. 7. 3 KPO s1ui t aan by die "NUWE NAPTOSA" 

Die "NUWE NAPTOSA" is op 11 November 1994 in Pretoria gestig toe 

KROV (KPO, SATA, SAOU en SAVTBO) by die bestaande twaalf 

onderwysersverenigings van NAPTOSA ( kyk voetnota 95 & afdeling 
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4.7.1), wat op 24 Augustus 1991 gestig is, aangesluit het. Die 

grondwet van die "NUWE NAPTOSA", 'n konfederasie bestaande uit ou 

NAPTOSA (ASE, NATU, NOU, NTS, OFSATA, OVSOV, SAOU, SAVTBO, TO, TTA, 

TUATA en SATA) (kyk ook afdeling 4.7.1), UTASA (die KPO, TAT, SONAT 

en OFSTA) en die Federale Onderwysersraad100 (FOR) , is eenparig 

aanvaar ingevolge waarvan die senior amptenare van die "NUWE 

NAPTOSA" sou bestaan uit die presidente van NAPTOSA, UTASA en die 

FOR (Teacher Unity Initiative 1994:8). 

Voorsiening is in die grondwet van die "NUWE NAPTOSA" gemaak om 

onderwysfederasies SOOS KROV te akkommodeer mi ts sulke 

onderwysfederasies eenheid op provinsiale vlak kon bereik. In die 

verband berig die CTPA Focus (Teacher Unity Initiative 1994:8): 

When [non-ethnic] unity is however reached at provincial 
level, those unified provincial bodies like the [Cape Council 
of Teachers' Organizations] CCTO will be affiliated to the NEW 
NAPTOSA, thus forming a truly non-racial professionally 
orientated national teachers'association. 

Die eenheid binne die "NUWE NAPTOSA" is tans in gedrang omdat die 

Blanke Afrikaanssprekende onderwysersverenigings soos SAOU, NOU en 

100 Die Federale Onderwysersraad (FOR) is in 1976 kragtens Wet no.116, ingevolge waarvan Blanke 
onderwysersverenigings verplig was om by die raad te affilieer, in die lewe geroep. Die FOR se 
werksaamhede ten opsigte van registrasie en tugaangeleenthede in Blanke onderwys is op 31 Augustus 1995 
opgeskort en sal na alle waarskynlikheid deur die nuut gestigde, nie-etniese Suid-Afrikaanse Raad van 
Opvoeders (SARO), wat uit verteenwoordigers van SADOU en die NUWE NAPTOSA bestaan, oorgeneem word (Olivier 
1995:5). SARO is op 17 Oktober 1994 ingevolge 'n proklamasie in die Government Gazette no. 16037 in die 
lewe geroep (Olivier 1995:23). 
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TO in Desember 1996 uit die "NUWE NAPTOSA" onttrek het. As rede vir 

die onttrekking van di~ onderwysersverenigings aan die "NUWE 

NAPTOSA" is die KPO as sondebok uitgekryt. Onder die redes vir die 

opskorting van hul lidmatskap aan die "NUWE NAPTOSA", voer die 

Blanke Afrikaanssprekende onderwysersverenigings die volgende aan: 

* die weiering van die KPO om Blanke Af rikaanssprekende 

onderwysersverenigings te ondersteun in hul pogings om 

Afrikaans as verpligte onderrigmedium in skole te behou; 

* die vereenselwiging van die KPO met die beginsels van die ANC 

(kyk ook afdeling 4.6.2.1); 

* die noue gemeenskaps- en politieke betrokkenheid van die KPO 

(Vergotine 1996; kyk aanhangsel A). 

Op voorgenoemde aantygings het die KPO soos volg in 'n 

persverklaring gereageer: 

Die aanval op die KPO in Die Burger van 12 Junie 1996 deur die 
SAOU en ander Afrikaner onderwysersorganisasies binne NUWE 
NAPTOSA, is 'n deursigtige paging om verlore aansien onder hul 
ontevrede lidmaatskap te probeer herwin. Hierdie strategie is 
nie heeltemal vreemd nie. 

Dit het toenemend duidelik geword dat die Afrikaner 
onderwysersverenigings totaal onwillig is om hulle te versoen 
met die proses van transformasie in die onderwys. Die KPO 
verwerp die aantyging van dislojali tei t teenoor die NUWE 
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NAPTOSA met minagting. Dis duidelik dat hierdie organisasies 
wat die KPO nou van dislojaliteit beskuldig, verwag dat die 
KPO moet konformeer met hulle uitgediende denke en filosofiee. 
Hierdie tipiese paternalistiese houding word weerspieel in die 
redes wat aangevoer word vir hul uitstappery uit NUWE NAPTOSA. 

Dit is duidelik dat Afrikaans as taal nou gerieflikheidshalwe 
misbruik word om 'n filosofie wa t gegrond is op rassistiese 
vertrekpunte te regverdig. Om die taalkwessie by te sleep is 
'n blatante onderskatting van die integriteit en intelligensie 
van KPO-lede. Die KPO is nie op 'n kruisvaart vir die behoud 
van die verhewe status van Afrikaans nie. Afrikaans is ans 
taal. Die KPO het vanuit die staanspoor konsekwent sy 
beginselstandpunte binne NUWE NAPTOSA onomwonde gestel. Dit 
het vanself sprekend tot spanning binne NUWE NAPTOSA aanleiding 
gegee. 

Die KPO en ander organisasies se aandrang op regmatige 
verteenwoordiging op alle strukture binne NUWE NAPTOSA, was 'n 
verdere oorsaak tot ongedurigheid onder Afrikanergeledere. Die 
fei t da t die KPO nie direk verteenwoordiging geniet op die 
onderhandelingskomitee [binne RAVO] nie [aangesien die KPO nie 
verteenwoordiging op die NUWE NAPTOSA-afvaardiging binne RAVO 
het nie], maak die aantyging dat die KPO in die 
onderhandelinge [oar rasionalisasie] teen NUWE NAPTOSA draai, 
belaglik (KPO Nuus 1996:4). 

Die persverklaring het die gevoel van die oorblywende lede-

organisasies binne NUWE NAPTOSA dat die Blanke Af rikaanssprekende 

onderwysersorganisasies nie gereed vir nie-etniese 

onderwyserseenheid was nie en steeds etnisiteit vertroetel het, 

weerspieel (De Vlam 1996:2). 

Op 'n vergadering van NUWE NAPTOSA in Mei 1996 is die KPO versoek 

om in NUWE NAPTOSA aan te bly. Ook is 'n versoek tot die 

oorblywende NUWE NAPTOSA-af f iliate gerig om hul standpunte rakende 

nie-etniese onderwyserseenheid te versterk (KPO Nuus 1996:2). 
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Luidens 'n berig in Die Burger van 12 Junie 1996 het Blanke 

onderwysersverenigings wat hulle van NUWE NAPTOSA onttrek het, 

Bruin en Swart onderwysers, waarvan die meeste KPO-lede is, begin 

werf met die oog op die stigting van 'n nuwe onderwysersorganisasie 

wat polities onverbonde is en moedertaalonderrig nastreef. Die 

verwikkeling het 'n gevoelige knou toegedien aan die KPO se ideaal 

van nie-etniese onderwyserseenheid omdat daar alreeds in Januarie 

1997 'n nuwe nie-etniese onderwysersorganisasie, naamlik die 

Nasionale Onderwysersunie, in Kaapstad gestig is. 

4.8 SAMEVATTING 

Soos vermeld in die hoof stuk, het die KPO se amptenare deur die 

jare gewys op ''Krag in Eenheid", hetsy etnies of nie-etnies. Die 

KPO het deurgaans sy eenheidsideaal vir Bruin onderwysers 

nagestreef - selfs na die stigting van JOCTASA (as 'n nie-etniese 

onderwyserskonfederasie) in 1980 het die KPO sy etniese 

eenheidstrewe as grondslag gebruik ten einde nie-etniese eenheid in 

onderwysgeledere te propageer. Di t blyk egter duidelik ui t die 

hoofstuk dat die KPO in sy beginjare, vanwee verdeldheid in Bruin 

onderwysgeledere, nie daarin kon slaag om sy etniese eenheidsideaal 

te verwesenlik nie. Ook is die KPO se nie-etniese eenheidstrewe 

sedert 1980 deur politieke verwikkelinge gekniehalter. As 'n 
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professionele liggaam het diensvoorwaardes en salarisse die meeste 

aandag tydens die vroeere jare van die KPO se bestaan geniet. 

Die KPO het uit die staanspoor alles in sy vermoe gedoen om lede te 

werf. Hierin was hy baie suksesvol aangesien die ledetal van 'n 

paar honderd in 1967 tot twee en twintig duisend in die laat 

tagtigerj are gegroei het. Hierdie fenomenele ledetal kan 

waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat die KPO horn oor die 

jare weerhou het van politieke uitsprake en dus lede van 

uiteenlopende politieke affiliasies, ender een saambreel kon 

saamtrek. 

In die vroee jare van die KPO se bestaan is sy werksaamhede met 

talle suksesse bekroon. Die samesprekings met die Departement van 

Kleurlingsake oor salarisse en diensvoorwaardes het vrugte afgewerp 

aangesien sekere aangeleenthede soos salarisse vir Bruin leerkragte 

verbeter het. As gevolg van hierdie einste kontak met die 

Onderwysdepartement, is die KPO later deur WECTU en SADOU as 

"collaborator" uitgekryt. 

Wanneer sake aan die politieke front relatief kalm was, het die KPO 

daadwerklik pogings aangewend om sy lede se diensvoorwaardes te 

verbeter, en het die professionele aspek van die KPO die oorhand 

gekry. Gedurende die tydperke het die KPO ook 'n hoe premie op 
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etniese eenheid geplaas. Op 16 Desember 1969 is die KPO se etniese 

eenheidsdoelwit 'n hupstoot gegee met die stigting van UTASA in 

samewerking met die ander drie provinsiale Bruin 

onderwysersverenigings (TAT, SONAT en OFSTA). Hierdie etniese 

eenheidstrewe is in latere j are ui tgebrei met die nie-etniese 

eenheidsbeweging tussen UTASA en ATASA om JOCTASA in 1980 te vorm. 

Die stigting van WECTU in 1985 kan met reg as voorloper van die 

onderwysvakbond SADOU beskou word, aangesien WECTU, soos later die 

geval was met SADOU, vakbondmetodes soos wegbly-aksies, boikotte en 

massa-aksies gebruik het ten einde sy doelwitte te bereik. Die 

stigting van SADOU in 1990 was 'n kulminasie van 'n nie-etniese 

eenheidsposes wat in April 1988 in Harare sy beslag gekry het nadat 

twaalf onderwysersorganisasies, onder andere die KPO, die Harare-

verklaring oar onderwyserseenheid onderteken het. SADOU 

verteenwoordig die eerste volwaardige onderwysvakbond in Suid

Afrika. SADOU onderskryf die doelwitte en metodes van vakbonde - 'n 

ingesteldheid wat die gramskap van hoof saaklik Blanke 

onderwysersverenigings, wat tradisioneel 'n professionele karakter 

vertoon, op die hals gehaal het. 

Die onwilligheid van SADOU om aan 'n reeks besware van die KPO oor 

onder andere die interim-grondwet en die uni tere struktuur van 

SADOU ( kyk ook afdeling 4. 6. 4) , aandag te gee, het groter nie-
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etniese onderwyserseenheid in Suid-Afrika 'n nekslag toegedien. 

Na 1990 het die KPO aansienlik lede aan SADOU afgestaan omdat die 

onderwysvakbond 'n welkome alternatief vir Bruin onderwysers gebied 

het ten einde hul griewe vinnig en effektief aan te spreek. 

In Augustus 1991 is NAPTOSA gestig deur onderwysersverenigings wat 

'n hoe premie op die professionaliteit van die onderwyser geplaas 

het. In November 1994 het die KPO, as affiliaat van KROV, by die 

NUWE NAPTOSA aangesluit. Tans is daar geen kontak op 

organisatoriese vlak tussen SADOU en die NUWE NAPTOSA nie. 
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HOOFSTUK 5 

SINTESE: GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

5.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie hoofstuk is drieerlei van aard. Eerstens sal 

daar gepoog word om die prof essionele en vakbondkarakter van die 

verskillende Bruin onderwysersorganisasies (professionele 

onderwysverenigings en onderwysvakbonde) sedert die stigting van 

die TLSA in 1913 bloot te le ten einde die verskille tussen die 

onderwysverenigingsbedryf en onderwysvakbondwese uit te lig (kyk 

afdeling 1.3). Tweedens sal die voor- en nadele van professionele 

onderwysverenigings en onderwysvakbonde uitgelig word ten einde 

vrae rondom die professionaliteit van onderwysers, die 

doeltreffendheid van professionele onderwysverenigings in die 

oplossing van arbeidsgeskille, asook die invloed wat stakings en 

massa-optrede in die onderwyssektor in die RSA kan he, aan te 

spreek (kyk afdeling 1.2). Derdens sal die bydrae van die Bruin 

onderwysersorganisasies ten einde eenheid in eie onderwysgeledere 

en eenheid oor kleurgrense heen, te bereik, geevalueer word (kyk 

afdeling 1.3). 

Ten slotte sal 'n aantal aanbevelings gemaak word ten opsigte van 

die hantering van aangeleenthede wat betrekking hou met vakbonde 

(kyk afdeling 5.7.1), professionele onderwysverenigings (kyk 
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afdeling 5.7.2), nie-etniese onderwyserseenheid (kyk afdeling 

5.7.3), kommunikasie (kyk afdeling 5.7.4), effektiewe 

administrasie ( kyk afdeling 5. 7. 5) , organisasiestruktuur ( kyk 

afdeling 5.7.6), gemeenskapsbetrokkenheid (kyk afdeling 5.7.7) 

en die relevansie van etnies-gebaseerde professionele 

onderwysverenigipgs (kyk afdeling 5.7.8). 

'n Diagram wat die geskiedenis van Bruin onderwysersverenigings 

en -vakbonde voorstel word verkaf ten einde die leser 'n 

geheelbeeld van die historiese ontwikkeling, etniese en nie

etniese eenheidstrewe van Bruin onderwysersorganisasies te bied 

(kyk Diagram 4). 
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DIAGRAM4: 

DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE GESKIEDENIS VAN BRUIN 

ONDERWYSERSVERENIGINGS EN -VAKBONDE IN SUID-AFRIKA 

NUWE NAPTOSA 

KPO CATU 

UTASA AT ASA 

WECTU TAT SONAT 

RKOU UKOB 

TLSA 

TLSA 
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5.2 DIE PROFESSIONELE EN VAKBONDKARAKTER VAN BRUIN 

ONDERWYSERSORGANISASIES 

Onderwysersorganisasies in Suid-Afrika v66r 1996 kan in twee 

duidelik onderskeibare groepe verdeel word: Enersyds was daar 

onderwysersorganisasies, soos die TLSA, TEPA en KPO, wat 'n sterk 

prof essionele inslag vertoon het en nie oor kollektiewe 

bedingingsmagte met onderwysowerhede beskik het nie. Andersyds 

was daar onderwysersorganisasies, soos SADOU, wat as 'n vakbond 

georganiseer was en wat oor universeel aanvaarbare regte, soos 

die reg op stakings, beskik het. Na 1996, met die aanvaarding van 

die Labour Relations Act van 1997, beskik professionele 

onderwysverenigings en onderwysvakbonde oor kollektiewe 

bedingingingsmagte met onderwysowerhede en kan die twee tipes 

onderwysersoragnisasies nie meer op grond van die kenmerk 

onderskei word nie. 

'n Historiese oorsig van professionele onderwysverenigings toon 

duidelik, uit voorafgaande hoofstukke, dat die verenigings, ten 

spyte van hul professionele karakter, deurgaans 'n vakbondelement 

gehad het ten aansien van hul onderhandelinge met 

onderwysowerhede oor byvoorbeeld diensvoorwaardes, salarisse en 

beter werksomstandighede. So byvoorbeeld was die verbetering van 

salarisse hoog op die agenda van baie TLSA en TEPA-kongresse. 
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Sodoende kan af gelei word dat die vakbondwese sedert die stigting 

van die TLSA in 1913 in Kleurlingonderwys aanwesig was ( kyk 

afdeling 1.2). Die onderhandelingsmeganismes wat die 

onderwysersverenigings ingespan het, het gewissel van die 

aanvaarding van resolusies en die opstel van memoranda op hul 

kongresse tot die besoek van af gevaardigdes aan die betrokke 

onderwysowerhede. Van die metodes wat onderwysvakbonde deesdae 

inspan, soos massa-aksies en chalkdowns, was daar by vroee 

onderwysersverenigings soos die TLSA, TEPA en CTA geen sprake nie 

(kyk afdelings 3.3, 3.4 & 3.5). 

Vervolgens sal gepoog word om Bruin onderwysersorganisasies in 

oenskou te neem aan die hand van die kenmerke van professionele 

onderwysverenigings ( kyk afdelings 2. 2. 2 & 2. 3) en 

onderwysvakbonde (kyk afdelings 2.6.2 & 2.7). 

5.2.1 Die Teachers' League 0£ South A£rica (TLSA) (1913-tans) 

Die TLSA het sy ontstaan te wyte aan die dubbele onderwysstelsel 

van sendingskole en publieke skole wat vroeg in die negentiende 

eeu aan die Kaap ontwikkel het, en wat tot sterk ontevredenheid 

onder Kleurlingonderwysers gelei het ( kyk afdeling 3. 2 .1) . 'n 

Historiese oorsig van die professionele aktiwiteite van die TLSA 

toon dat die TLSA 'n hoe premie op die beskerming van die 

integriteit van die onderwysprofessie (kyk afdeling 2.3.1) en die 

lewering van bevredigende diens aan die publiek (kyk afdeling 
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2.3.3) geplaas het. Die kind was sentraal in die professionele 

aktiwiteite van die TLSA. Die credo van die TLSA naarnlik "Let us 

live for our Children" is tekenend van di~ professionele 

ingesteldheid van die TLSA. 

Ten spyte van sy prof essionele ingesteldheid was die TLSA diep 

gewortel in die APO van dr Abdurahrnan wat horn ender andere beywer 

het vir die behoud van die Kleurlingsternreg (kyk afdeling 3.2.1). 

Die TLSA het 'n f ilosofiese naelstring met die APO gedeel 

aangesien die TLSA, net socs die APO, klern gele het op die 

selfopheffing van die Kleurlingbevolking en die verbetering van 

die Kleurlinggerneenskap se lewensstandaarde. 

Die TLSA het in die twintigerjare fenornenale groei getoon in die 

lig van toenernende diskrirninerende wetgewing (kyk afdeling 

3.2.5.2). Hierdeur sou die TLSA hornself verhef tot die arnptelike 

rnondstuk van die Kleurlingonderwysprofessie (kyk afdeling 

3.3.1.2.1). Alhoewel die TLSA 'n professionele onderwysvereniging 

was, het die vereniging sterk politieke bande met die APO gehad 

(kyk afdeling 2.8.3) en het die TLSA, sedert die wegbreekaksie 

van TEPA uit die TLSA in 1944, toenernend vakbondrnetodes soos 

boikotaksies ingespan ten einde hul doelwi tte te bereik ( kyk 

afdelings 2.8.1 & 3.5.1) 

Die TLSA het horn ook deurgaans beywer vir die verbetering van 

diensvoorwaardes, salarisse en pensioene van Kleurlingonderwysers 
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deur onder andere mosies in die verband op konferensies te 

aanvaar. Die TLSA kan dus in wese op grond van die motiewe ook 

as 'n onderwysvakbond beskryf word aangesien die 

onderwysersvereniging ekonomiese doelwitte en werkregulering 

nagestreef het (Van der Ross 1996; kyk aanhangsel A & afdelings 

2.7.1 & 2.7.4). Onderhandelinge (kyk afdeling 2.4.1) is deur die 

TLSA as bedingingsmetode met onderwysowerhede ingespan. Ook is 

salariskwessies en diensvoorwaardes aangespreek deur middel van 

prominente leiers binne die TLSA wat op kommissies gedien het ten 

einde die aangeleenthede te verbeter (kyk afdeling 3.4.5). 

In 1955 is die TLSA se amptelike erkenning as mondstuk van die 

Kleurlingonderwysprofessie opgeskort. Gevolglik het die TLSA se 

rol as onderhandelaar verval. Na die opskorting van die amptelike 

erkenning van die TLSA, het die vereniging onderhandelinge met 

onderwysowerhede gestaak en horn hoofsaaklik op boikotaksies (kyk 

afdelings 2.8.1 & 3.5.1) toegespits deur onder andere die 

parlementere verkiesings van 1953 te boikot en die Anti-CAC

Movement te ondersteun. 

5.2.2 Die Teachers' Educational and Professional Association 

(TEPA) (1944-1966) 

Die wegbreekgroep van die TLSA, wat nie met die ingeslane weg van 

die TLSA kon saamstem nie, het TEPA in 1944 gestig. TEPA het horn 

toenemend begin ui tspreek oor swak salarisse, onbevredigende 
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diensvoorwaardes en diskriminerende maatreels jeens 

Kleurlingonderwysers en het daarom gedien as uitlaatklep vir die 

politieke frustrasies van Kleurlingonderwysers. 

In 1948 is die Kaapse Onderwysdepartement deur TEPA versoek dat 

die aangeleentheid van "Equal pay for equal work" aangespreek 

word. Deur die versoek te rig, het TEPA gestand gedoen aan sy 

vakbondverpligtinge teenoor sy lede. Salariskwessies is deur 

middel van onderhandelings met onderwysowerhede (kyk afdeling 

2. 4. 1) en die aanvaarding van mosies op kongresse deur TEPA 

aangespreek. TEPA het as 'n professionele onderwysvereniging die 

professionele status van die onderwysberoep en die kind deurgaans 

as verhewe bo enige ander doelwit gestel. 

5.2.3 Die South African Federation 0£ Teachers' Associations 

(SAFTA) (1958-1980) 

SAFTA is in 1958 in Johannesburg as 'n direkte uitvloeisel van 

Kleurlingonderwysers se vertoe om beter salarisse (kyk afdelings 

2.7.1 & 3.5.4), gestig. Die rede vir die stigting van SAFTA, wat 

uit vyf provinsiale, professionele Kleurlingonderwysverenigings 

(TAT, KPO, SONAT, OFSTA, & SWACTA) en twee 

Indieronderwysersverenigings (NITS & TITA) bestaan het, was die 

bedinging van beter salarisse - 'n ekonomiese doelwit wat deur 

vakbonde onderskryf word (kyk ook afdeling 2.7.1). SAFTA kan ook 

beskryf word as 'n professionele onderwysfederasie op grond van 
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die metodes (onderhandelinge, mosies en memoranda) wat SAFTA 

ingespan het ter verbetering van salarisse. SAFTA het as basis 

vir sy stigting 'n vakbonddoelwit, naamlik die verbetering van 

salarisse, gehad het. 

SAFTA het daarin geslaag om: 

* 

* 

5.2.4 

Kleurling- en Indieronderwysers se salarisse te verbeter; 

'n forum te bied waar neigings in Kleurling- en 

Indieronderwys bespreek is. 

Die Kaapl.andse Pro:fessionel.e Onderwysersunie (KPO) 

(1967-tans) 

Ten spyte van sy professionele ingesteldheid het die KPO horn uit 

die staanspoor hoof saaklik met die verbetering van 

diensvoorwaardes en salarisse van Bruin onderwysers bemoei - 'n 

kenmerk wat 'n ooreenkoms toon met die vakbondwese. Eg in die 

tradisie van sy "moederliggame" soos die CTA en TEPA, het die KPO 

ook van die onderhandelingsmetode ('n karakter van professionele 

verenigings) (kyk afdeling 2.4.1) as bedingingingsmeganisme met 

die Departement van Kleurlingsake gebruik gemaak wanneer die 

aangeleenthede aangespreek is. Die KPO het later baie kritiek 

vanuit eie geledere, en ook vanuit die Bruin gemeenskap ontvang, 

omdat sy onderhandelings met die Departement van Kleurlingsake 

as "collaboration" afgemaak is (kyk afdelings 4.2 & 4.6.1). Die 
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KPO het sy onderhandelingsmetode (kyk afdeling 2.4.1) met die 

onderwysowerhede verdedig deur daarop te wys dat hy nie sy 

vakbondfunksie kon vervul as hy nie met die owerheid van die dag 

kon praat nie. Ook het die KPO van metodes eienskaplik aan 

prof essionele verenigings soos resolusies en memoranda gebruik 

gemaak tydens onderhandelinge met onderwysowerhede ter 

verbetering van salarisse en diensvoorwaardes. 

Die KPO kan derhalwe as 'n professionele onderwysvereniging wat 

terselfdertyd die vakbondsake van sy lede behartig, beskou word. 

Vervolgens word die tweeledige funksie van die KPO in oenskou 

geneem. 

5.2.4.1 Die KPO as 'n "onderwysvakbond" 

Die KPO het as 'n professionele onderwysvereniging oor die jare 

heen nie sy vakbondverpligting teenoor sy lede verontagsaam nie. 

Hieronder word 'n paar voorbeelde ter stawing van die KPO se 

funksie as 'n "onderwysvakbond" genoem: 

* Die KPO het as lede-organisasie van UTASA oor die jare heen 

met die onderwysowerhede onderhandel ten einde die beginsel 

van "Equal Pay for Equal Work and Qualifications" aanvaar 

te kry. Pari tei t van salarisse vir . al le onderwysers is 

sedert die laat tagtigerjare 'n werklikheid. Ook is sake 

SOOS diensvoorwaardes, aanstellings, akkomodasie, 
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bestellings en bevoorrading van skole aangespreek ( kyk 

afdeling 4.3.1); 

Onderhandelinge oor onderwyskwotas, studieverlof en 

siekteverlof is deur die KPO sedert sy stigting met 

onderwysowerhede gevoer (kyk afdeling 4.3.1); 

Die KPO het, in samewerking met UTASA, 'n mediese skema, 

naamlik Pro Sano, vir sy lede in die lewe geroep. 

5.2.4.2 Die KE?O as 'n "professione1e vereniging" 

* 

* 

'n Professionele onderwysvereniging dien as kanaal waardeur 

sy lede ingelig word oor onderwys- en beleidsake ( kyk 

afdeling 2.3.4). Die KPO publiseer kwartaalliks sy 

joernaal, die Educatio (voorheen die Educational News), wat 

gratis aan KPO-lede gepos word. In Educatio word inligting 

aangaande die KPO se werksaamhede, ander 

onderwysersverenigings, diensomstandighede, opvoedkundige 

en professionele aangeleenthede verskaf. 

onderwysers deurgaans op hoogte van 

Sodoende 

sake op 

word 

die 

onderwysfront gehou sodat hulle "beter" opvoeders kan word 

(kyk afdeling 2.3.4); 

Deur UTASA, kan KPO-lede onderwysersdagboeke teen spesiale 

koste bekom. In die dagboeke is waardevolle inligting ten 
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opsigte van onderwyssake vervat (kyk afdeling 2.3.4); 

* Die KPO het 'n beursskema wat aan behoeftige studente beurse 

verskaf (kyk afdeling 2.4.4); 

* Die KPO-sentrum in Bellville dien as monument van 

samewerking tussen, en korporatiewe aksie van, onderwysers. 

Die sentrum word ingespan om die professionele sake van die 

KPO, soos konferensies, te koordineer. Die KPO-sentrum 

beskik oor 'n mediasentrum en biblioteek waar belangrike 

KPO-dokumente bewaar word (kyk afdeling 2.3.4). 

Uit gegewens verskaf in afdeling 5.2.4.1 en hierdie afdeling blyk 

dit duidelik dat die KPO as 'n professionele vereniging sowel as 

'n organisasie gemoeid met vakbondsake van sy lede, beskryf kan 

word. Vir die KPO val die klem egter op beroepsintegriteit (kyk 

afdeling 2.3.1). Wanneer gekies word tussen die belange van die 

kind aan die een kant en die onderwyser se belange aan die ander 

kant, sal eersgenoemde ten alle tye voorrang vir die KPO geniet. 

5.2.5 Die Union 0£ Teachers' Associations 0£ South A£rica 

(UTASA) (1969-1995) 

UTASA het groot klem gele op die professionaliteit van die 

onderwyser. UTASA se leuse "Let the Children live" is tekenend 

hiervan, aangesien UTASA die kind sentraal in al sy aktiwiteite 
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gestel het (kyk afdeling 4.3.1). UTASA het egter ook sake rakende 

salarisse, bonusse, diensvoorwaardes en mediese skemas, wat 

kenmerkend is van die onderwysvakbondwese (kyk afdelings 2.7 & 

2.8.4) op nasionale vlak met verskeie instansies, insluitend die 

regering, namens sy lede-organisasies aan die orde gestel. In die 

verband het UTASA deurgaans sy vakbondverpligting teenoor sy lede 

nagekom (kyk afdeling 4.3). 

5.2.6 Die Joint Counci1 0£ Teachers' Associations 0£ South 

A£rica (JOCTASA) (1980-1984) 

JOCTASA was 'n onderwyskonfederasie wat 'n hoe premie op die 

professionaliteit van die onderwyser geplaas het omdat JOCTASA 

die beskerming van die integriteit van die onderwysprofessie as 

die vernaamste doelwit beskou het (kyk afdeling 2.3.1). Getrou 

aan sy professionele karakter, het JOCTASA in Maart 1984 in 'n 

kommissie gedien ten einde die wenslikheid van 'n aparte 

registrasieraad vir nie-blanke onderwysers te ondersoek ( kyk 

afdelings 2.2.2.1.1 & 4.5.2). 

JOCTASA het ook nie sy vakbondverpligtinge teenoor sy lede 

vernalatig nie omdat die federasie op talle salariskomi tees 

gedien het en deurentyd vertoe tot die onderwysowerhede gerig het 

ter verbetering van die werksomstandighede van Bruin en Swart 

onderwysers (kyk afdeling 4.5.2). 
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5.2.7 Die Western Cape Teachers' Union (WECTU) (1985-1990) 

Die stigting van WECTU in 1985 kan met reg as voorloper van 'n 

onderwysvakbond soos SADOU beskou word, aangesien WECTU 

vakbondmetodes soos wegbly-aksies, boikotte en massa-aksies 

ingespan het ten einde sy doelwitte te bereik. WECTU het horn ook 

openlik vereenselwig met politieke bewegings soos die UDF en MOM 

'n ingesteldheid (gekenmerk deur politieke affiliasie en 

alliansievorming) wat oor die algemeen by vakbonde aangetref word 

( kyk afdeling 2. 4. 3) . As gevolg van die afwesigheid van 'n 

effektiewe organisasiestruktuur ( ui tvoerende bestuur, tak- en 

streekkomitees) kan WECTU nie as 'n volwaardige onderwysvakbond 

nie, maar eerder as 'n onderwysorganisasie wat die vakbondwese 

onderskryf het, beskou word. 

5.2.8 Die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie 

(SADOU) (1990-tans) 

SADOU verteenwoordig die eerste volwaardige onderwysvakbond in 

Suid-Afrika. SADOU onderskryf al die doelwitte en metodes van 

vakbonde (kyk afdelings 2.7 & 2.8) - 'n ingesteldheid wat lynreg 

bots met hoof saaklik Blanke onderwysersverenigings wat 

tradisioneel 'n professionele karakter vertoon. 
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S.2.9 Die Kaap1andse Raad van Onderwysersverenigings (KROV) 

(1994-1995) 

KROV was 'n onderwysersfederasie wat geheel en al op professio-

nele beginsels berus het. Die professionele ingesteldheid van 

KROV blyk duidelik uit een van KROV se doelstellings wat bepaal 

het dat geen element van die vakbondwese in die onderwysf ederasie 

aangetref moes word nie (kyk afdeling 4.7.2). 

S.2.10 Die Nasiona1e Professione1e Onderwysersorganisasie van 

Suid-A£rika (NAPTOSA ins1uitend NUWE NAPTOSA) (1991-

tans) 

Die KPO se betrokkenheid by onderhandelinge en konsultasies met 

onderwysowerhede oor onder andere salarisse en diensvoorwaardes 

is 'n hupstoot gegee met hul samewerking met NAPTOSA sedert 1991 

en hul affiliasie met die NUWE NAPTOSA sedert 1994 (kyk afdelings 

4. 7. 1 & 4. 7. 3) . Die NUWE NAPTOSA is 'n verenigde front van 

prof essionele onderwysverenigings van verskillende agtergronde 

en ideologiese perspektiewe, met 'n gemeenskaplike doelwit 

naamlik die verbetering van alle onderwysers, ongeag etnisiteit 

' of geslag, se diensvoorwaardes en werksomstandighede. In die 

verband gee die NUWE NAPTOSA deurentyd uiting aan sy 

vakbondverpligtinge teenoor sy lede. 
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Die NUWE NAPTOSA kan egter hoof saaklik as 'n professionele 

onderwyskonfederasie beskryf word wat 'n hoe premie op die 

integriteit van die onderwysprofessie (kyk afdeling 2.3.1), die 

lewering van 'n bevredigende onderwysdiens aan die publiek en die 

deurgee van inligting aan sy lede aangaande onderwyssake (kyk 

afdeling 2.3.4) plaas. Die NUWE NAPTOSA het tans sitting op SARO 

(kyk voetnota 12) waar die onderwysfederasie betrokke is by die 

opstel van 'n gedragskode en die stigting van 'n registrasieraad 

vir alle onderwysers, ongeag etnisiteit, in die RSA (kyk ook 

afdeling 2.2.2.1.1). 

Vervolgens word enkele 

uitgelig ten einde 

voor-

'n 

en nadele van 

prognostiese 

onderwysvakbonde 

blik op die 

onderwysvakbondwese te verskaf (kyk afdeling 5.7.1). 

5.3 VOOR- EN NADELE VAN ONDERWYSVAKBONDE 

5.3.1 Voorde1e van onderwysvakbonde 

Uit die voorafgaande bespreking kan die volgende voordele van 

onderwysvakbonde onderskei word: 

* Die reg op bedinging vir beter salarisse en 

werksomstandighede. Hierdie reg is in die Grondwet van 

Suid-Afika van 1996 vervat en is nie afhanklik van die de 

facto erkenning deur verkose regeringsamptenare nie (Suid-
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Afrika 1996, art. 23; kyk ook afdeling 2.8.1). 

'n Onderwysvakbond hou ook die voordeel in dat, in tye van 

stakings, die onderwysorganisasie onderwysers se magsbasis 

kan vergroot omdat geirriteerde ouers die regering onder 

druk kan plaas ten einde die dispuut te besleg sodat hulle 

kinders onderrig kan word. 

'n Onderwysvakbond hou ook die voordeel in dat di t die 

verbetering van salarisse en werksomstandighede in 'n kort 

bestek van tyd kan laat realiseer omdat die kollektiewe 

bedingingsproses ( kyk afdeling 2. 8. 1) effektief en 

spoedeisend is. Op grond hiervan kan gese word dat 

onderwysvakbonde meer doeltreffend as tradisionele 

professionele onderwysverenigings is in die oplossing van 

arbeidsgeskille tussen onderwysers en onderwysowerhede (kyk 

afdeling 1. 2) . 

Bogenoemde voordele van vakbonde kan tans met groot vrug deur 

professionele onderwysverenigings soos die KPO ten aansien van 

hul onderhandelinge met onderwysowerhede gebruik word aangesien 

die Labour Relations Act van 1997 ook die reg op staking, 

arbi trasie en mediasie van professionele onderwysverenigings 

beskerm (Sake-Rapport 1997:5). 
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5.3.2 Nade1e van onderwysvakbonde 

Daar is egter sekere metodes wat deur onderwysvakbonde ingespan 

word, wat nie rym met 'n etiese kode en die professionele 

karakter van die onderwysberoep in Suid-Afrika nie. Die volgende 

nadele, wat deur die navorser geidentifiseer is of uit bronne 

verkry is, kan met onderwysvakbonde geassosieer word: 

* 

* 

* 

Konfrontasie en konflik tussen die onderwysowerhede, ouers 

en onderwysers is 'n integrale deel van die 

onderwysvakbondwese wat nie ontduik kan word nie (kyk 

afdeling 2.8.1). 

Onderwysvakbonde, en vakbonde oor die algemeen, lei tot die 

vorming van "magsblokke" wat naderhand so 'n invloed 

uitoefen dat dit belemmerend inwerk op 'n ordelike staats

bestel en die normale poli tieke prosesse. 'n Sprekende 

voorbeeld hiervan is die houvas wat COSATU huidiglik op die 

ANC-regering het ten opsigte van die bepaling van basiese 

diensvoorwaardes soos 'n 40 uur-werkweek en betaalde 

kraamverlof (Sake-Rapport 1997:5). 

Onderwysvakbonde is sterk gerig op die bevordering van 

groepbelange ten koste van die breer gemeenskapsbelange. 

Onderwysvakbonde kan dus daartoe lei dat 'n verwydering 

tussen die gemeenskap en die georganiseerde onderwysberoep 
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plaasvind. Sinvolle kommunikasie tussen die ouerhuis en die 

skool kan dehalwe belemmer word (Van Loggerenberg 1984:16). 

'n Onderwysvakbond kan verkeerde gemeenskapswaardes soos 

radikalisme en onverantwoordelikheid by sowel leerlinge as 

ouers inkulkeer. 'n Onderwyser moet ten alle tye die 

voorbeeld stel aan sy leerlinge - dit sou tragies wees 

indien leerlinge nie met onderwysers kan identif iseer as 

gevolg van hul vakbondaktiwiteite soos wegbly-aksies en 

stakings (kyk ook afdeling 2.8.1) wat hul positiewe beeld 

as opvoeder skaad nie. 

Stakings kan lei tot die afwesigheid van ouers by hul werk 

omdat hulle tuis na hul kinders moet omsien. 

Leerlinge verloor kosbare onderrigtyd gedurende 'n 

onderwysstaking. Leerlinge mag 'n negatiewe houding teenoor 

hul studies ontwikkel omdat hul skoolprogram en leerritme 

deur 'n onderwysstaking versteur word. 

Deur te staak tas onderwysers studente se fundamentele reg 

op onderwys, soos vervat in die Grondwet van 1996, aan 

(Suid-Afrika 1996, art. 29). 

'n Wig tussen onderwysers en ouers is die resul taat van 

stakings wat as enigste werklike wapen van 'n 
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onderwysvakbond beskou kan word. 

Stakings het 'n negatiewe effek op kinders se opvoeding. 

Tydens stakings straf onderwysers in der waarheid die kind 

vir die versuim van die onderwysowerhede (Van Loggerenberg 

1984:16). 

Om te funksioneer, het 'n onderwysvakbond baie geld nodig 

wat 'n groot las op die lede van die onderwysvakbond plaas. 

In tye van stakings en hofgedinge word hoe finansiele eise 

aan die onderwysvakbond gestel. Die geld moet van die lede 

van die onderwysvakbond oor 'n aantal jare verhaal word. 

Onderwysvakbonde se metodes en aksies is nie altyd suksesvol 

nie en veroorsaak soms moedeloosheid onder lede. Verder 

vereis di t opofferinge deur lede vanwee die addisionele 

verpligtinge wat daarmee gepaard gaan. 

Vanwee onderwysvakbonde se meelewing met vakbonde van die 

nywerheidsektore kan simpatiestakings deur onderwysvakbonde 

gehou word. Dit kan 'n noodlottige effek op die deurlopende 

opvoeding van die kinders van Suid-Afrika he. In hierdie 

verband kan gewys word op simpatiestakings wat deur SADOU 

gehou is vanwee sy ondersteuning van COSATU se aandrang op 

basiese diensvoorwaardes soos 'n 40-uur werkweek en 

betaalde kraamverlof vir werkende moeders (Sake-Rapport 
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1997:5). 

* 'n Onderwysvakbond kan horn deur sy aksies vervreem van die 

gemeenskap. 

* Die beeld van die onderwysprofessie word oor die algemeen 

deur die aksies van onderwysvakbonde geskaad. 

Uit die bespreking van die voor- en nadele van onderwysvakbonde 

blyk dit dat 'n fyn balans tussen vakbond- en professionele 

aktiwiteite van die uiterste belang is ten einde beide 

onderwysers en kinders se regte en belange te beskerm om sodoende 

geen een van die twee partye se belange te negeer nie. Nietemin 

word die wenslikheid van stakings en massa-aksies in die 

onderwyssektor sterk betwyfel omdat di t ui t die voorafgaande 

bespreking blyk dat die nadele van onderwysvakbonde hul voordele 

ver oorskadu (kyk afdeling 1.2). 

5.4 EENHEID IN ONDERWYSGELEDERE 

Onderwysers regdeur die wereld is verdeeld, nie slegs vanwee 

etniese verskille nie, maar om verskeie redes. Die verdeeldheid 

tussen onderwysers word teweeggebring deur onder andere die 

bestaan van private en publieke skole, taal- en kuturele 

verskille, die verskillende fases van onderwys (primer, sekonder 

en tersier), die verskillende vakrigtings op hoerskoolvlak, die 
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botsende belange van onderwysers onderling, asook botsings tussen 

onderwysers, hoofde en administratiewe personeel (Thurlow 

1991:9). 

Met die totstandkoming van 'n nie-etniese demokratiese orde in 

Suid-Afrika in April 1994, en die daaruit voortspruitende enkele 

onderwysministerie wat in Januarie 1995 tot stand gekom het, 

berus die segmentasie van onderwysersverenigings nie meer slegs 

op 'n etniese grondslag nie, maar eerder op ideologiese verskille 

ten opsigte van: 

* 

* 

professionalisme versus vakbondwese in die onderwys; 

die organisaiestruktuur van 'n nie-etniese onderwys

liggaam: 'n unitere eenheidstruktuur waar deelnemende 

partye hul identiteit prysgee en onder een grondwet dien 

versus 'n federale eenheidstruktuur waar deelnemende 

partye hul identiteit behou en nog steeds onder hul eie 

grondwet dien. 

Aangesien die eerste van voorgenoemde verskille grootliks in 

afdelings 5.2 en 5.3 onder die loep geneem is, word daar 

vervolgens oorsigtelik na die eenheidsinisiatiewe (etnies en nie

etnies) van Bruin onderwysersorganisasies gekyk ten einde die 

veranderings in die eenheidsieninge van Bruin 

onderwysersorganisasies sedert 1913 tot op hede aan te dui. Die 

voor- en nadele van 'n unitere onderwysersstruktuur en federale 
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onderwysersstruktuur vir eenheidsliggame in die Suid-Afrikaanse 

onderwys word in afdelings 5.5 en 5.6 belig. 

5.4.1 Die Teachers' League 0£ South A£rica (TLSA) (1913-tans) 

Die TLSA het sedert sy stigting in 1913 'n groot bydrae tot 

Kleurlingonderwyserseenheid gelewer. Aangesien die TLSA die 

enigste onderwysersvereniging vir Kleurlingonderwysers vanaf 1913 

tot en 1943 was, is alle onderwysprobleme gedurende die tydperk 

op 'n georganiseerde wyse vanuit Kleurlinggeledere aangespreek. 

Die unitere eenheidsstruktuur van die TLSA het 'n hegte eenheid 

tussen TLSA-onderwysers in die hand gewerk (kyk afdelings 3.3 & 

3. 4) . 

Die TLSA het 'n etniese unitere struktuur vertoon. Die TLSA het 

tot 'n groot mate daarin geslaag om Kleurlingonderwysers aan die 

Kaap sedert sy stigting in 1913 tot met die wegbreek-aksie van 

TEPA in 1944 te verenig (kyk afdelings 3.3 & 3.4). 

Tussen die jare 1940 en 1943 het daar twee groepe met 

verskillende denkrigtings ten opsigte van die politieke pad wat 

Kleurlinge moes inslaan, binne die TLSA ontstaan. Na die 

instelling van die CAC in 1943 het daar 'n breuk binne TLSA-

geledere ontstaan 

verdeeldheid in 

- 'n breuk wat jare later nog steeds groot 

Kleurlingonderwys en 'n uitwerking op 

eenheidsgesprekke in Kleurlingonderwysgeledere sou he (kyk 
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afdelings 3.3 & 3.4). 

5.4.2 Die Teachers' Educational and Professional Association 

('J!EPA) (1944-1966) 

TEPA het sedert sy stigting in 1944 eenheid in 

Kleurlingonderwysgeledere hoog op prys gestel. In Maart 1953 het 

TEPA 'n poging aangewend om alle Kleurlingonderwysersverenigings 

onder een sambreel saam te bind - sonder sukses (kyk afdeling 

3.5.1). Oor die jare het TEPA-presidente 'n beroep op eenheid in 

Kleurlingonderwysgeledere gedoen ten einde sake soos Apartheid 

in die onderwys, akkomodasie van leerlinge in skole, die beginsel 

van gelyke besoldiging vir gelyke werk en verpligte onderwys 

gesamentlik met die TLSA te hanteer. Hierdie etniese 

eenheidsinisiatiewe is deur die TLSA met agterdog bejeen en met 

minagting verwerp (kyk afdeling 3.5.1). 

Ander kleiner Kleurlingonderwysersverenigings soos die CTA, RKOU, 

die Unie-Kleurlingonderwysersbond (UKOB) en die Catholic 

Teachers' Association het na TEPA in die Wes-Kaap gevolg. Die 

onderwysersverenigings kon nie 'n sterk genoeg ledetal werf ten 

einde vir amptelike erkenning van die onderwysowerhede vir 

Kleurlinge te kwalif iseer nie, en het eerder daartoe bygedra dat 

Kleurlingonderwysers nie oor een, etniese eenheidsliggaam beskik 

het ten einde onderwysaangeleenthede op 'n gemeenskaplike basis 
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te kon aanspreek nie (kyk afdelings 3.5.3, 3.6.1.1, 3.6.1.2 & 

3.6.1.3). 

TEPA se eenheidstrewe in Kleurlingonderwys het in 1967 

gekulmineer in die stigting van die KPO ( kyk afdeling 4. 2) . 

Alhoewel die TLSA nie die etniese eenheidsinisiatief ondersteun 

het nie, was die stigting van die KPO 'n mylpaal in die etniese 

eenheidstrewe van TEPA omdat die KPO lede van twee groot 

Kleurlingonderwysersverenigings (TEPA en CTA) onder een sambreel 

kon saamsnoer. 

Opsommenderwys kan gese word dat TEPA 'n merkwaardige bydrae ter 

vereniging van Kleurlingonderwys gemaak het omdat die vereniging 

juis as gevolg van sy etniese eenheidstrewe in 1967 ontbind het 

ten einde die KPO te stig. 

5.4.3 Die South A£rican Federation or Teachers (SAFTA) (1958-

1980) 

Die stigting van SAFTA is nie uit eie inisiatief deur 

Kleurlingonderwysers geloods nie, maar is as voorwaarde gestel 

ten einde nasionale salarisonderhandelinge vir 

Kleurlingonderwysers met onderwysowerhede te begin (kyk afdeling 

3.5.4). SAFTA kan derhalwe nie as 'n eenheidsliggaam beskryf word 

nie, aangesien sy stigting aan eksterne faktore, soos salarisse, 
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toegedig kan word en nie uit 'n werklike begeerte om een 

onderwysliggaam te stig nie. SAFTA het dus nie 'n filosofiese 

basis vir sy nie-etniese onderwyserseenheid gehad nie (kyk 

afdeling 3.5.4). 

SAFTA het kontak tussen verskillende etniese en provinsiale 

onderwysersverenigings soos ATASA, TITA, NITS, SATA en NTS 

bewerkstellig en het derhalwe daarin geslaag om die saadjie te 

saai vir toekomstige nie-etniese onderwyserseenheid. Op grond 

hiervan kan gese word dat SAFTA 'n waardevolle bydrae ter 

verwesenliking van nie-etniese onderwyserseenheid in die RSA 

gelewer het (kyk afdeling 3.5.4). 

5.4.4 Die Kaaplandse Pro£essionele Onderwysersunie (KPO) 

(1967-tans) 

Sedert sy ontstaan in Junie 1967 tot die middel sewentigerjare 

het die KPO se eenheidstrewe hoofsaaklik gewentel om eenheid 

binne Bruin onderwysgeledere. Sedert die laat sewentigerjare het 

die KPO se eenheidstrewe verruiming ondergaan omdat die KPO se 

eenheidstrewe uitgebrei is na ander etniese groepe. Voorts sal 

die verandering in die KPO se eenheidstrewe opsommenderwys 

aangetoon word. 
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Die KPO is in Junie 1967 gestig as 'n direkte uitvloeisel van 'n 

sterk eenheidsgevoel onder Bruin leerkragte na die insinking van 

SAFTA in 1967. Gemengde welslae ten einde hierdie doelwit te 

bereik is behaal omdat slegs twee van die drie grootste Bruin 

onderwysersverenigings (CTA en TEPA) die eenheidsuitnodiging na 

Lambertsbaai in 1966 aanvaar het (kyk afdeling 4.2). Na 1967 was 

Bruin onderwysers nog steeds verdeeld aangesien die TLSA amptelik 

buite hierdie etniese eenheidsinisiatief gestaan het (kyk 

afdeling 4.2). As deel van sy etniese eenheidstrewe het die KPO· 

uit die staanspoor alles in sy vermoe gedoen om Bruin lede te 

werf. Hierin was hy baie suksesvol aangesien die ledetal van 'n 

paar honderd in 1967 tot twee en twintig-duisend in die 

tagtigerj are gegroei het. Die KPO het Bruin lede van alle 

poli tieke part ye en bewegings saamgesnoer omdat die KPO horn 

sedert sy stigting weerhou het van politieke uitsprake. Hierdie 

ingesteldheid kan as 'n samebindende faktor binne die KPO beskryf 

word. 

Die agenda van die KPO het egter gou verander toe die KPO horn in 

die laat sewentigerjare ten doel gestel het om sy 

eenheidsdoelwit, wat beskryf kan word as eenheid binne Bruin 

onderwys, na ander etniese groepe uit te brei. As bewys van sy 

erns met nie-etniese onderwyserseenheid het die KPO in 1988 die 

Freedom Charter (kyk afdeling 4.6.2.1) aanvaar wat as basis vir 

eenheidssamesprekinge oor kleurgrense heen sou dien. Die 

aanvaarding van die Freedom Charter het gelei tot 'n daling in 
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die ledetal van die KPO. Volgens sommige lede van die KPO het die 

vereniging, met die aanvaarding van die Freedom Charter, duidelik 

'n politieke weg begin volg en dus van sy apolitiese 

ingesteldheid wegbeweeg. 

In die middel en laat tagtigerjare het die KPO aansienlik lede 

verloor en is sy etniese en nie-etniese eenheidstrewe aansienlik 

gekortwiek as gevolg van: 

* 

* 

* 

* 

* 

Sy oenskynlike samewerking met die Arbeidersparty ( kyk 

afdelings 4.5.3.2 & 4.5.3.3); 

Deelname aan die De-Lange kommissie (kyk afdeling 4.5.3.1); 

Stigting van WECTU (kyk afdelings 4.5.3.3 & 4.6.1); 

Onvermoe om probleme in Bruin onderwys aan te spreek; 

Aanvaarding van die Freedom Charter van die ANC as sy 

beleidsdokument (kyk afdeling 4.6.2.1) 

Die geskiedenis van die KPO toon dat die vereniging deurgaans 'n 

hegte eenheid in Bruin onderwysgeledere in Kaapland gehandhaaf 

het en 'n baie belangrike rol gespeel het ten opsigte van die 

verwesenliking van Bruin onderwyserseenheid en nie-etniese 

onderwyserseenheid. 
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Reel 2(c) van die KPO-grondwet stel dit duidelik dat kontak met 

ander onderwysersverenigings, ongeag etnisi tei t, hoog op die 

agenda is. Die bydrae van die KPO tot nie-etniese onderwyseenheid 

sedert die laat sewentigerj are kan in bree trekke soos volg 

saamgevat word: 

* 

* 

* 

* 

die stigting van JOCTASA (kyk afdeling 4.5.2), en affiliasie 

met KROV (kyk afdeling 4.7.2) en NUWE NAPTOSA (kyk 

afdelings 4.7.3) wat die KPO se bereidwilligheid om kontak 

met ander onderwysersverenigings oor etniese grense heen te 

bewerkstellig toon; 

die aanvaarding van die Freedom Charter in 1988 ten einde 

kontak met veral Swart progressiewe onderwysersorganisasies 

(kyk voetnota 80) te verkry (kyk ook afdeling 4.6.2.1); 

die ondertekening van die onderwyserseenheidooreenkoms in 

Harare (kyk afdelings 4.6.2.2 & 4.6.3), ingevolge waarvan 

'n nie-etniese onderwysorganisasie en 'n demokratiese 

onderwysbestel vir die RSA in die vooruitsig gestel is; 

die bywoning van die stigtingsvergadering van SADOU as 

eerste nie-etniese onderwysvakbond (kyk afdeling 4.6.3). 
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Die etniese en nie-etniese eenheidsdoelwitte van die KPO is deur 

die jare toenemend verwesenlik met die stigting van of affiliasie 

met die onderwysorganisasies wat ender 5.4.4.1 tot 5.4.4.6 

bespreek word. 

5.4.4.1 Die Union of Teachers' Associations of South Africa 

(UTASA) (1969-1995) 

UTASA het in 'n groot mate daarin geslaag om Bruin onderwysers 

ender een sambreel in 'n nasionale federale struktuur saam te 

sneer. UTASA het as 'n etniese eenheidsliggaam 'n groot 

struikelblok ervaar naamlik dat sy Bruin lede in die provinsies 

hulle provinsiale verenigings soos KPO, SONAT, TAT en OFSTA 

eerste gestel het en die nasionale liggaam, UTASA, tweede. Die 

etniese eenheidsgolf in Bruin onderwysgeledere het dus groot 

moeite ondervind om provinsiale grense te oorskry (kyk afdeling 

4.3.1). 

Ook het UTASA 'n reusebydrae sedert 1983 gel ewer om 

eenheidsgesprekke in onderwysgeledere na sogenaamde Blanke en 

Swart onderwysersverenigings uit te brei met die opstel van 'n 

handves ter bereiking van nie-etniese onderwyserseenheid (kyk 

afdeling 4.3.1). Die dokument het as basis gedien waarop 

eenheidsgesprekke met ander onderwysersverenigings buite UTASA 

aangeknoop is (kyk afdeling 4.3.1). 
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5.4.4.2 Die Joint Counci1 of Teachers' Associations of South 

Africa (JOCTASA) (1980-1985) 

JOCTASA is in 1980 as 'n konf ederasie van twee 

onderwysfederasies, UTASA (Bruin) en ATASA (Swart), gestig en het 

die eerste werklike formele kontak op organisatoriese vlak tussen 

Bruin en Swart onderwysersverenigings verteenwoordig (kyk 

afdeling 4.5.2). Na sy stigting het JOCTASA onmiddellik amptelike 

erkenning van die WCOTP in 1981 ontvang. JOCTASA is gebore uit 

die wedersydse aanvaarding (deur beide federasies UTASA en ATASA) 

van die beginsels soos vervat in die handves van onderwyserseen

heid wat deur UTASA opgestel is en die f ederasie se nie-etniese 

visie vir 'n toekomstige onderwysbestel in die RSA omomwonde stel 

(kyk afdeling 4.3.1). JOCTASA se nie-etniese eenheidsmotief is 

in die wiele gery deur Blanke onderwysersverenigings se volgehoue 

weiering om die handves van onderwyserseenheid van UTASA as 

beleidsdokument te aanvaar (kyk afdeling 4.3.1). 

In 1985 het die verhouding tussen UTASA en ATASA binne JOCTASA 

verswak weens die deelname van Bruinmense aan die Driekamer

Parlement en het die nie-etniese eenheidsbeweging in die onderwys 

in die RSA 'n verdere terugslag beleef. Hierna kon die verhouding 

tussen UTASA en ATASA grootliks as "een van samewerking" in 

byvoorbeeld salariskomitees beskryf word. 
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JOCTASA het nie merkwaardig bygedra tot die verwesenliking van 

nie-etniese onderwyserseenheid in die RSA nie en het in 198 5 

ontbind. 

5.4.4.3 Die Western Cape Teachers' Union (WECTU) (1985-1990) 

WECTU het mili tante Bruin onderwysers gehuisves en kan as 'n 

alternatief tot gevestigde Bruin onderwysersverenigings, soos die 

KPO, beskou word. WECTU het geen rol gespeel ter vereniging van 

Bruin onderwysers nie en het inderdaad groot verdeeldheid tussen 

Bruin onderwysers wat dieselfde personeelkamer gedeel het, 

veroorsaak (kyk afdeling 4.6.1). 

5.4.4.4 Die Suid-Afrikaanse Demokra tiese Onderwysersunie 

(SADOU) (1990-tans) 

Die stigting van SADOU in 1990 het die kroon gespan op 'n nie

etniese eenheidsproses in die Suid-Afrikaanse onderwys wat in 

April 1988 in Harare sy beslag gekry het toe twaalf 

onderwysersorganisasies, onder andere die KPO, die Harare

verklaring oor onderwyserseenheid (kyk afdelings 4.6.2.2 & 

4. 6. 3) , wat beskryf kan word as 'n beleidsdokument vir nie

etniese onderwyserseenheid in die RSA, onderteken het. 

SADOU kan beskryf word as 'n oorwinning vir die nie-etniese 
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eenheidsbeweging in die onderwys in Suid-Afrika, omdat 

professionele onderwysverenigings soos die KPO sedert die laat 

sewentigerjare die ideaal van nie-etniese onderwyserseenheid met 

groot ywer nagestreef het. 

Tog was daar groeperinge binne die KPO wat, met die stigting van 

SADOU, gekant teen die nie-etniese eenheidsbeweging was. Die 

redes wat aangevoer was het gewissel van vrees dat die KPO sy 

gevestigde belange en bates sou verloor tot 'n duidelike 

onwilligheid om die vakbondwese op die terrein van die onderwys 

te aanvaar. Die KPO het egter in die naam van nie-etniese 

onderwyserseenheid die stigtingsvergadering van SADOU op 6 

Oktober 1990 in Johannesburg bygewoon en die 

onderwyseenheidsooreenkoms van die NTUF onderteken. 

Die brose nie-etniese eenheid binne SADOU het egter gou 

verkrummel met die onttrekking van die KPO uit SADOU tydens 'n 

spesiale uitvoerende bestuursvergadering in Februarie 1991. Die 

volgende redes vir die onttrekking van die KPO uit SADOU is 

verstrek: 

* die afwesigheid van proporsionele verteenwoordiging op die 

NUK van SADOU (kyk afdeling 4.6.4.1); 

* die unitere struktuur van SADOU wat die onvoorwaardelike 

ontbinding van die KPO vereis het (kyk afdeling 4.6.4.2); 
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die interim-grondwet van SADOU (kyk afdeling 4.6.4.3); 

die eenheidsooreenkoms deur die NTUF (kyk afdeling 4.6.4.4); 

die lidmaatskapgelde en f inansiele ondersteuning van SADOU 

deur KPO (kyk afdeling 4.6.4.5); 

viktimisasie en intimidasie van KPO-lede ( kyk afdeling 

4.6.4.6); 

die vakbondmetodes van SADOU (kyk afdeling 4.6.4.7). 

Die onwilligheid van SADOU om aan voorgenoemde probleme van die 

KPO aandag te gee, het 'n kans om groter eenheid binne 

onderwysgeledere, oor kleurgrense heen, 'n nekslag toegedien (kyk 

afdeling 4.6.5). 

5.4.4.5 Die Kaaplandse Raad van Onderwysersverenigings (KROV) 

(1994-1995) 

KROV verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in die nie-etniese 

eenheidstrewe van die KPO omdat KROV 'n onderwysfederasie 

verteenwoordig het waarin daar vir die eerste keer, op 

provinsiale vlak, oor die kleurgrense heen, saamgewerk is (kyk 

afdeling 4.7.2). 
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'n Doelstelling van KROV was onder andere om die historiese 

verskille tussen die 

onderwysersverenigings in 

verskillende 

Kaapland, wat 

etnies-gebaseerde 

deur 'n verdeelde 

onderwysstelsel veroorsaak is, te oorbrug. KROV het 'n forum 

gebied waar onderwysers van verskeie etniese groepe in Kaapland 

hande kon vat in 'n poging om op een organisatoriese vlak saam 

te werk ten einde die uitdagings en verantwoordelikhede wat 'n 

nu we politieke bes tel en onderwysstelsel op 

onderwysersverenigings plaas, die hoof te bied. 

KROV was 'n nie-etniese provinsiale onderwysersfederasie 

bestaande uit vyf professionele onderwysverenigings (KPO, CATU, 

SAOU, SATA, en SAVTBO) en het derhalwe 'n belangrike bydrae 

gemaak ten einde onderwysers van alle etniese groepe in die Wes

Kaap te verenig. 

5.4.4.6 Die Nasionale Pro:fessionele Onderwysorganisasie van 

Suid-A:frika (NAPTOSA insluitend NUWE NAPTOSA) (1991-

tans) 

Nadat die KPO uit SADOU onttrek het, het die KPO alliansies met 

professionele onderwysersverenigings buite SADOU, soos TUATA, NTS 

en NATU wat met NAPTOSA (kyk afdeling 4.7.1) geaffilieer was, 

begin vorm. Ten einde beliggaming aan sy nie-etniese 

eenheidsdoelwit te gee, het die KPO, as lid van KROV op 11 
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November 1994 by die NUWE NAPTOSA aangesluit. Die NUWE NAPTOSA 

verteenwoordig 'n onderwyserskonfederasie, bestaande uit UTASA, 

NAPTOSA en die FOR. Die NUWE NAPTOSA verteenwoordig tans die 

grootste nie-etniese professionele onderwysliggaam in die RSA. 

Die nie-etniese eenheid binne die NUWE NAPTOSA is in Mei 1996 

verbreek met die onttrekking van die Blanke Afrikaanssprekende 

onderwysersverenigings aan die NUWE NAPTOSA (kyk afdeling 4.7.3). 

Die volgende re des vir die onttrekking van die 

onderwysersverenigings uit die NUWE NAPTOSA is aangevoer (kyk ook 

afdeling 4.7.3): 

* 

* 

* 

* 

die KPO se sogenaamde weiering om die Blanke 

Af rikaanssprekende onderwysersverenigings te ondersteun in 

hul strewe om Afrikaans as onderrigmedium in skole te behou 

(kyk afdeling 4.7.3); 

die KPO en Swart onderwysersverenigings se hantering van 

rassionalisasie van onderwysers in die Wes-Kaap (kyk 

afdeling 4.7.3); 

Die KPO se onderskrywing van die ANC se beginsels (kyk 

afdeling 4.6.2.1); 

die KPO se aandrang om op alle NUWE NAPTOSA-strukture 

verteenwoordiging te he (kyk afdeling 4.7.3); 
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die Blanke Afrikaanssprekende 

onderwysersverenigings plaas tans 'n vraagteken op die 

voortgesette deelname van die Blanke Engelssprekende 

onderwysersverenigings aan die NUWE NAPTOSA. Daar rus 'n dure 

verpligting op die KPO en Swart onderwysersverenigings om 'n 

verdere skeuring binne die NUWE NAPTOSA te verhoed en derhalwe 

die reeds brose nie-etniese eenheid binne die 

onderwyserskonfederasie te versterk, aangesien daar sprake is dat 

die Blanke onderwysersverenigings wat NUWE NAPTOSA verlaat het, 

hulle gaan toespits om Bruin en Swart onderwysers regdeur Suid

Afrika te werf met die oog op die stigting van 'n nuwe 

onderwysersorganisasie, die Nasionale Onderwysersunie. 

Ten einde aanbevelings ten opsigte van die organisasiestruktuur 

van onderwysorganisasies in die RSA te maak, word die voor- en 

nadele van 'n federale onderwysstruktuur en unitere 

onderwysstruktuur vervolgens bespreek. 

5.5 VOOR- EN NADELE VAN 'N FEDERALE ONDERWYSSTRUKTUUR (bv. NUWE 

NAPTOSA) 

5.5.1. Voorde1e van 'n £edera1e struktuur 

* 'n Federale opsie vir nie-etniese eenheid in 

onderwysgeledere is 'n pragmatiese stap wat 'n korttermyn 



* 

* 

311 

raamwerk bied waarbinne sistematies en geleidelik gewerk 

kan word tot 'n meer volledige, werklike en opregte nie

etniese eenheidsdoelwit; 

'n Feder ale onderwysstruktuur vir 'n nie-etniese 

onderwysliggaam gee die deelnemende affiliate, soos tans 

binne die NUWE NAPTOSA (kyk afdeling 4.7.1), die kans om 

grater vertroue jeens mekaar op te bou, veral as 'n 

federale onderwysliggaam uit onderwysersverenigings met wyd 

uiteenlopende verskille, wat oor die jare deur die 

Apartheidsonderwysstelsel gepresipiteer is, bestaan. 

Elke onderwysersvereniging behorende tot die 

onderwysfederasie kan sy eie identiteit behou, terwyl 

gemeenskaplike belange gesamentlik deur die 

onderwysfederasie hanteer kan word. 

5.5.2 Nadele van 'n £ederale onderwysstruktuur 

* 'n Federale onderwysersstruktuur kan beskou word as 'n 

meganisme om minderheidsbelange te beskerm en etnisiteit te 

verskans - 'n groot beswaar wat dikwels deur 'n unitere 

onderwysvakbond soos SADOU teen onderwysf ederasies soos die 

NUWE NAPTOSA geopper word (Van Loggerenberg 1984:16); 
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Deelnemende lede-organisasies binne 'n f ederale 

onderwysersstruktuur kan steeds poog om hul eie, eng, 

partikuliere doelstellings na te streef wat teenstrydig met 

die grondwet van die betrokke onderwysfederasie kan wees; 

'n Federale onderwysersstruktuur kan grater verdeeldheid, 

onafhanklikheid en dif ferensiasie tussen 

onderwysersorganisasies, eerder as eenheid, in die hand 

werk. 

5.6 VOOR- EN NADELE VAN 'N UNITeRE ONDERWYSSTRUKTUUR (bv SADOU) 

5.6.1 

* 

* 

* 

Voorde1e van 'n unitere struktuur 

Deur middel van 'n uni tere onderwysersstruktuur, soos 

SADOU, het onderwysers meer bedingingsmag omdat s6 'n 

struktuur eenheid ten opsigte van arbeidsoptrede hoog op 

prys stel. 

n Unitere onderwysersstruktuur bied 'n voorbeeld van die 

nie-etniese, onverdeelde gemeenskap wat tans in Suid-Afrika 

nagestreef word. 

'n Unitere onderwysersstruktuur verteenwoordig 'n baie hegte 

tipe eenheid, wat onderlinge verskille verdwerg en eenheid 

versterk. 
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Taal- en etniese verskille word binne 'n unitere 

onderwysersstruktuur oorkom, omdat eenheid die oorheersende 

doelwit is. 

5.6.2. Nade1e van 'n unitere struktuur 

* 

* 

'n Unitere onderwysersstruktuur hou nie rekening met 

teenstrominge en botsende standpunte en idees binne die 

onderwysersorganisasie nie - dit kan lei tot deurlopende 

wegbreek-aksies uit die eenheidsliggaam soos wat 

byvoorbeeld die geval was toe die KPO sy nie-etniese 

eenheidsinisiatief met SADOU in Februarie 1991 laat vaar 

het (kyk ook afdeling 4.6.4). 

'n Unitere onderwysersstruktuur bied min kontak met lede op 

"grassroots"-vlak omdat die leierskap in s6 'n uni tere 

struktuur van sy gewone lede vervreemd kan raak. 

Die jare wat voorle sal die lewensvatbaarheid van voorgenoemde 

twee onderwysersstrukture in Suid-Afrika blootle. Groot getalle 

onderwysers behoort tans aan geen onderwysorganisasie nie, en sal 

hulle waarskynlik mettertyd by of SADOU of die NUWE NAPTOSA 

aansluit. 
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5.7 AANBEVELINGS 

Uit die verlede-studie van die Bruin onderwysverenigingsbedryf 

en die onderwysvakbondwese (kyk hoofstukke 1-4) blyk dit duidelik 

dat die onderwysorganisasies hul benaderingswyses en strategiee 

op talle terreine kon wysig. Vervolgens word 'n aantal 

aanbevelings ten opsigte van hul hantering van aangeleenthede wat 

betrekking hou met vakbonde en professionele verenigings, nie

etniese onderwyserseenheid, kommunikasie, effektiewe 

administrasie, organisasiestruktuur, gemeenskapsbetrokkenheid en 

die relevansie van etnies-gebaseerde professionele 

onderwysverenigings in 'n nie-etniese Suid-Afrika gemaak. 

5.7.1 

* 

Aanbeve1ings ten opsigte van die bantering van 

aange1eenthede wat verband hou met vakbonde 

Bruin prof essionele onderwysverenigings soos die KPO moet 

die veelvuldige verantwoordelikhede van 'n vakbond nakom 

deur gunstige werksomstandighede te beding ten einde die 

onderwysberoep te mitologiseer en gekikte kandidate 

daarheen te lok. Die vakbondverpligtinge van enige 

onderwysersorganisasie behoort te fokus op die bedinging 

van beter werksomstandighede en salarisse vir onderwysers, 

waarop hulle kragtens hul kwalifikasies, ondervinding en 

belangrikheid van hul werk geregtig is. Die bedinging van 
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die aspekte deur onderwysersorganisasies behoort meer 

suksesvol te wees in een, ongesementeerde onderwysstelsel 

soos tans aangetref word in Suid-Afrika. Indien 

onderwysersorganisasies daarin slaag om die salarisse en 

werksomstandighede van onderwysers te verbeter, sal dit lei 

tot die rekrutering van goeie onderwysers, werkers, tegnici 

en bestuurders van hoogstaande 

ontwikkeling in Suid-Afrika 

gehalte wat 

sal versnel. 

nasionale 

Alhoewel 

onderwysersorganisasies nie hul pligte teenoor die staat en 

die gemeenskap moet versuim nie, moet Bruin professionele 

onderwysverenigings ten alle tye op die voorpunt wees om 

die vakbondbelange van hul lede te handhaaf. 

Die kollektiewe bedingingsproses tydens dispute tussen Bruin 

prof essionele onderwysverenigings soos die KPO en die staat 

moet gebaseer wees op fei te wat voorsien word deur 'n 

databank of rekenaarnetwerk wat deurlopend op datum gebring 

word en oor alle relevante inligting beskik ten einde 

verantwoordelike beslissings tydens arbeidsgeskille te 

maak. 

Bruin prof essionele onderwysverenigings moet sogenaamde 

"liasion"-programme loods om deurlopende skakeling met die 

media, veral tydens arbeidsgeskille, te bewerkstellig sodat 

verwarring oor geskilpunte, wat dikwels in die media 

voorkom, uitgeskakel kan word. Die aanstelling van 'n 
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skakelbeampte, om veral die media en publiek tydens dispute 

oor die stand van sake in te lig, word voorgestel. 

Professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde se rol 

in die totstandkoming van beter salarisse en 

diensomstandighede kan nie oorbeklemtoon word nie. Die tyd 

het egter aangebreek dat die klem ook val op opvoedkundige 

aangeleenthede soos kurrikulumontwikkeling, eksaminering en 

die demokratisering van die onderwysstelsel. 

Die stigting van werkplekforums waar arbeidsgeskille binne 

die werkplek opgelos kan word en vertroue tussen 

onderwysers en onderwysowerhede opgebou word, word sterk 

voorgestaan. Werkplekforums in die onderwys kan op 

distriksvlak tot stand gebring word aangesien sulke forums 

ui t ten minste honderd lede moet bestaan. Ten einde te 

verhoed dat 'n meerderheidsonderwysersorganisasie 

(professionele vereniging of vakbond) in 'n bepaalde 

distrik as die enigste verteenwoordiger van onderwysers in 

die distrik beskou word, kan twee of selfs meer 

onderwysersorganisasies by 'n enkele skool gesamentlik 

aansoek doen om organiseringsregte vir 'n werkplekforum. 

Dit kan noue samewerking tussen verskillende 

onderwysersorganisasies in die hand werk. 

Al le werkgewers- en werknemersorganisasies in die 
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onderwyssektor moet op die National Economic and Labour 

Council (NEDLAC) ( kyk voetnota 25) verteenwoordig word 

aangesien NEDLAC magte het wat 'n direkte invloed en 

uitwerking op algemene onderwysbeleid kan he. NEDLAC 

bestaan uit vier kamers wat georganiseerde arbeid, 101 

georganiseerd besigheid, 102 staats en nie-

owerheidsorganisasies verteenwoordig. SADOU is die enigste 

onderwysersorganisasie wat direk op NEDLAC verteenwoordig 

word omdat hulle deel van COSATU, wat in die kamer van die 

georganiseerde arbeid sitting het, vorm. Al word die 

werkgewers- en werknemersorgansasies indirek in die 

onderwyssektor op NEDLAC verteenwoordig, sal dit egter 

steeds betekenisloos wees indien daar nie spesif ieke 

voorsiening gemaak word vir 'n af sonderlike afdeling in 

NEDLAC waarin prof essionele onderwysers en 

onderwysbestuurders insette kan lewer oor arbeidsbeleid in 

die gespesialiseerde omgewing van ons evolusionerende nuwe 

onderwysstelsel nie. 

* Bruin prof essionele onderwysverenigings moet op dieselfde 

organiseringsregte as 'n onderwysvakbond soos SA DOU 

geregtig wees. As Bruin onderwysverenigings nie dieselfde 

101 COSATU, FEDSAL en NACTU dien in die kamer wat georganiseerde arbeid verteenwoordig (Sake-Rapport 
1997:7). 

102 Organisasies soos die Suid-Afrikaanse Besigheidskamer (SABEK) dien in die kamer wat die georgahiseerde 
besigheid verteenwoordig (Sake-Rapport 1997:7). 
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regte gegun word nie, kan dit neerkom op onbillike 

diskriminasie, die aantasting van die konstitusionele reg 

op vryheid van assosiasie (Suid-Afrika 1996, art. 18) en 

die reg om te organiseer (Suid-Afrika 1996, art. 23). 

Onderwysvakbonde soos SADOU moet minder konf ronterend en 

afbrekend optree tydens arbeidsgeskille ten einde 'n gees 

van samewerking en welwillendheid met onderwysowerhede te 

kweek. Onderwysers bevind hulle tans in 'n oorlewingstryd 

en al groter druk gaan op onderwysvakbonde soos SADOU 

geplaas word om hulle te beskerm. 

Onderwysvakbonde sal meer begrip moet toon vir die 

ekonomiese reali tei te van Suid-Afrika wanneer eise oor 

salarisse en werksomstandighede gestel word en wanneer 

betogings, stakings en wegbly-aksies gereel word. 

Onderwysvakbonde kan ook alternatiewe aksies soos die 

weiering om deel te neem aan buitemuurse aktiwiteite en 

nie-akademiese aktiwiteite, eerder as volskaalse staking, 

ondersoek om hulle griewe te lig. 

Die vraag of senior personeel soos hoofde en adjunk-hoofde 

aan onderwysvakbonde moet behoort is 'n moeilike een. 

Enersyds word senior personeel, nes ander onderwysers, deur 

swak salarisse en diensvoorwaardes geraak en is hulle 

vatbaar om 'n affiniteit vir 'n onderwysvakbond te 



* 

* 

319 

ontwikkel. Andersyds is senior personeel verantwoordelik 

vir die administrasie van die skool, en wanneer sake soos 

dissiplinering van onderwysers voorkom, moet die hoof 'n 

professionele oordeel vel sonder om 'n verpligting teenoor 

'n onderwysvakbond te he. 'n Moontlike oplossing vir die 

probleem ten aansien van die posisie van senior personeel 

binne onderwysvakbonde, is dat onderwysvakbonde voorsiening 

kan maak vir afsonderlike "bedingingseenhede" vir senior 

personeel binne die onderwysvakbond. Sodoende kan senior 

personeel met vrymoedigheid by 'n onderwysvakbond aansluit 

met die wete dat hulle anders as onderwysers binne die 

vakbond behandel word. 

Hoofde, wat as voorsitters optree by sessies waar die 

dissiplinering van onderwysers betrokke is, moet leer hoe 

om 'n dissipline-ondersoek uit te voer. Hulle moet weet hoe 

om 'n "site-steward, wat onderwysers van 'n bepaalde 

onderwysvakbond by 'n betrokke skool verteenwoordig (kyk 

afdeling 2.9), te hanteer. Hoofde moet ook kennis dra van 

prosedurele en gemene reg reels (billikheid, redelikheid) 

ten einde meer ef f ektief tydens arbeidsgeskille by skole op 

te tree. 

Ingevolge die nuwe arbeidswetgewing soos vervat in die 

huidige grondwet van die RSA het onderwysers die reg tot 

kollektiewe bedinging en toe gang tot 
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geskilsbeslegtigingsmeganismes soos mediasie en arbitrasie. 

Indien onderwysers op kollektiewe aksie besluit kan 

beperkinge in die huidige arbeidswetgewing ingebou word 

soos: 

* 

* 

* 

* 

* 

geen stakings tydens eksamens; 

die instandhouding van essensiele dienste by skole; 

die verpligting op onderwysers om verlore skoolure in 

te haal; 

'n verbod op die deelname van senior personeel aan 'n 

staking; 

geen intimidasie en viktimisasie van onderwysers wat 

nie aan stakings deelneem nie; 

Bruin prof essionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde 

sal moet toesien dat die verdeeldheid tussen hulle nie 

daartoe sal lei dat die onderwysberoep homself in 'n baie 

swakker bedingingsposisie ten opsigte van salarisse en 

diensvoorwaardes met 

Onderwysersorganisasies 

onderwysowerhede bevind nie. 

sal dus bereid moet wees om 

samewerkingsmeganismes te skep en alliansies te vorm indien 

die integriteit van die onderwysberoep bedreig word. 

Bruin professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde 

moet kollektiewe bedingingsmagte, soos vervat in die Labour 

Relations Act van 1997, ten alle koste beskerm en uitbrei 
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en nie antwoorde socs "The matter is under consideration" 

van die onderwysowerhede op vertoe aanvaar nie. Voor 1993 

was professionele onderwysverenigings socs die KPO se rol 

in onderwysbeleid bloat adviserend van aard. Na 1993, met 

die aanvaarding van die Education Relations Act (Wet no. 

14 6 van 1993) en die totstandkoming van RAVO en talle 

onderwysf orums socs NOOF het tradisionele 

onderwysersverenigings 'n al hoe 

onderwysbeleid, 

verkry. 

diensvoorwaardes 

grater inspraak oor 

en werksomstandighede 

5. 7.2 Aanbevelings ten opsigte van die bantering van 

pro£essionele aangeleenthede 

* Prof essionele onderwysverenigings meet voorsien in die 

professionele behoeftes van hul lede. 

Onderwysersverenigings se lidmaatskap is vrywillig en meet 

derhalwe daarop ingestel wees om professionele aktiwiteite 

(kyk afdeling 2.2.2) van onderwysers te ko6rdineer en 

inderdaad 'n optimale rol as professionele verenigings te 

vertolk. Hulle meet die klimaat en die omstandighede 

bewerkstellig ten einde onderwysers in die geleentheid te 

stel om hoe standaarde ten opsigte van hul beroep te 

handhaaf en te bevorder. As deel van hul professionele 

verpligtinge meet professionele verenigings 'n deurlopende 
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en sistematiese studie van sake rakende die opvoeding van 

kinders maak om opvoedkundig-verantwoordbare oplossings te 

beplan ten einde nasionale onderwysprobleme op te los. 

Bruin prof essionele onderwysverenigings moet gereeld 

indiensopleidingsprogramme van onderwysers inisieer met die 

oog op die prof essionele ontwikkeling van onderwysers ten 

einde onderwysers meer sensitief te maak ten opsigte van 

die nasionale behoeftes van Suid-Afrika. 

Professionele onderwysverenigings soos die KPO wat sterk 

professionele vertrekpunte onderskryf, moet hulle voorberei 

op sterk en doelgerigte bemarking van professionaliteit 

omdat dit die moontlikheid inhou vir die herstel van 

dissipline en orde binne skole. Slegs wanneer die beeld van 

die onderwyser wat skade gely het as gevolg van die 

eertydse etniese grondslag van die onderwys en die 

gepaardgaande politieke stryd op skoolvlak herstel· word, 

sal leerders deur onderwysers gedissiplineer kan word. 

Professionele onderwysverenigings mo et die 

professionaliteit van die onderwysberoep beskerm veral as 

in ag geneem word dat onderwysvakbonde soos SADOU nie die 

professionaliteit van die onderwysberoep wil erken nie. Die 

versterking van ouerinspraak en -beheer deur middel van 

ouerbeheerrade op plaaslike vlak, soos tans erken word deur 

die Skolewet van 1997, kan ook ingespan word om die 



* 

323 

professionaliteit van die onderwysberoep te beskerm. 

Bruin prof essionele onderwysverenigings moet in die toekoms 

aandring op hulle reg om deel te he aan onderwysbeplanning 

en die formulering van onderwysbeleid, ten einde uiting te 

gee aan hulle professionele funksie as organisasie. 

Professionele onderwysverenigings soos die KPO, moet 

professionele "vryheid" geniet sodat hulle as't ware 

geroepe voel om hulle uit te spreek oor kwessies rakende 

die opvoeding. 

5. 7.3 Aanbeve1ings ten opsigte van nie-etniese 

* 

* 

onderwyserseenheid 

Die takke van Bruin professionele onderwysverenigings soos 

die KPO, asook onderwysvakbonde soos SADOU kan geweldig 

bydra om die onderwyserskorps tot 'n eenheid te bind. Die 

takke moet verseker dat lede meer georganiseerd staan ten 

einde griewe en vertoe van 'n bepaalde streek te 

konsolideer. Sodoende kan lede op plaaslike vlak uit een 

mond praat en nie individuele aansprake maak nie. 

Prof essionele onderwysf ederasies soos die NUWE NAPTOSA, moet 

daarin slaag om nie net samewerking oor kleurgrense heen 

tussen onderwysersverenigings op uitvoerende bestuursvlak 

te laat slaag nie, maar moet ook sorg dat hierdie 
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samewerking filtreer na die "grass-roots level". Sodanige 

samewerking op grondvlak kan verkry word deur gesamentlike 

takkongresse, uitstappies, kompetisies en sprekers van 

verskillende onderwysersorganisasies na kongresse te nooi. 

Samewerking van die NUWE NAPTOSA met ander 

onderwysorganisasies socs SADOU meet veral op tak- en 

streekvlak versterk word. Sterk alliansies met ander 

onderwysersorganisasies meet gevorm word met die cog op een 

unitere onderwysersorganisasie vir alle onderwysers in 

Suid-Afrika. Bilaterale vergaderings tussen die KPO en 

SADOU is reeds in die Wes-Kaap gehou met die cog op 

samewerking rakende onderwysprobleme in die Wes-Kaap (KPO 

Kongres 1996:4). Sodanige samewerkingsooreenkomste meet 

uitgebrei word na die ander provinsies. 

Prof essionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde meet 

toenemend betrokke wees by die welsyn van die onderwys van 

die totale Suid-Af rikaanse bevolking en meet waak teen die 

bevordering van eie sektariese belange. Professionele 

onderwysverenigings en onderwysvcakbonde meet aktief 

maniere ondersoek om suspisie en vyandigheid tussen 

onderwysers wat deur Apartheid teweeggebring is, te oorkom. 

Eers dan kan van werklike nie-etniese onderwyserseenheid 

gepraat word. 
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Met die totstandkoming van die nege provinsies in die RSA 

het die tradisionele geograf iese grense binne die nu we 

staatkundige bedeling verander. Groot uitdagings rus op die 

reeds bestaande prof essionele onderwysverenigings soos die 

KPO om hulle ledetal te behou en om hul lidmaatskap oor 

nuwe provinsiale en streekgrense uit te brei. 

Bruin professionele onderwysverenigings soos die KPO moet, 

indien hulle gestand wil doen aan hul nie-etniese 

eenheidstrewe, party-poli tieke af f iliasie ten al le koste 

vermy om sodoende 'n groter onderwyskorps onder een 

sambreel saam te snoer. Nie-etniese onderwyserseenheid moet 

gebou wees op beginsels wat oor 'n wye spektrum aanvaarbaar 

sal wees vir mense van verskillende politieke oortuigings. 

SADOU en die NUWE NAPTOSA, die twee belangrikste 

onderwysersorganisasies in Suid-Afrika, moet aansienlik 

nader aanmekaar beweeg asook konsensus bereik oor benade

ringswyses, strategiee, en die graad waartoe die 

onderwysersorganisasies kan saamwerk in die belang van die 

onderwys wat alle kinders van Suid-Afrika sal baat ( kyk 

afdelings 4.6.1, 4.7.1 & 4.7.3). Groter samewerking tussen 

die twee onderwysorganisasies word voorgestaan. 
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Aanbeve1ings ten opsigte van kommunikasie 

Onderwysvakbonde soos SADOU moet sorg dra dat publikasies 

hul lede gereeld bereik ten einde te verhoed dat lede 

vervreem van hul uitvoerende besture en eenheid binne be

trokke onderwysorganisasies sodoende verskraal word. Ook 

moet Bruin prof essionele onderwysverenigings en 

onderwysvakbonde poog om die sirkulasie van hulle 

nuusblaaie oor die "tradisionele grense" van etnisiteit, 

kleur en geloof heen te versprei sodat onderwysers ingelig 

word ten opsigte van die standpunte van meer as een 

onderwysersorganisasie oor 'n betrokke aangeleentheid. 

Grootskaalse verwarring sal op die manier voorkom word. 

Deur die wye sirkulering van j oernale en nuusblaaie kan 

onderwysers vertroud raak met die raakpunte, eerder as die 

verskille, tussen verskillende onderwysersorganisasies wat 

sal bydra tot groter nie-etniese eenheid in 

onderwysgeledere. 

Die behoud van 'n tak van 'n prof essionele 

onderwysvereniging of onderwysvakbond kan ook versterk word 

deur noue skakeling met die hoofbestuur van die betrokke 

onderwysersorganisasie. Noue skakeling kan bewerkstellig 

word deur gereelde taknuus en verslae van takwerksaamhede 

aan die uitvoerende bestuur te stuur. Die uitvoerende 

bestuur kan ook gereeld genooi word om takke te besoek en 
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takkongresse toe te spreek. Noue skakeling kan ook versterk 

word as taklede aangemoedig word om jaarlikse kongresse en 

Spesiale Verteenwoordigende Raadsvergaderings by te woon. 

5.7.5 Aanbeve1ings ten opsigte van e££ektiewe administrasie 

* Alle onderwysersorganisasies moet altyd deursigtig wees in 

die bestuur van hul geldsake deur voldoende en gereelde 

verslae aangaande die f inansiele posisie van die 

onderwysorganisasie aan hulle verskillende takke te lewer. 

Agterdog oor geldsake kan die nek ingeslaan word deur 'n 

trustfonds, wat bedryf word deur onafhanklike makelaars, in 

te stel. 

5.7.6 Aanbeve1ings ten opsigte van organisasiestruktuur 

* Die NUWE NAPTOSA kan in die huidige konteks as 'n 

oorgangsliggaam vir Suid-Afrikaanse onderwysers beskryf 

word. In 'n ongedifferensieerde onderwysstelsel, soos wat 

tans in die RSA aangetref word, is 'n federaal

gestruktureerde onderwysersliggaam, bestaande uit etnies

gebaseerde onderwysersverenigings, moeilik te verdedig. 'n 

Toekomstige onderwysersfederasie, indien onderwysers op s6 

'n liggaam sou besluit, moet op ander beginsels soos 

streeks- en provinsiale grense, eerder as etnisiteit, 

geskoei wees. 
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Bruin prof essionele onderwysverenigings (asook ander 

professionele onderwysverenigings) kan gebruik maak van 'n 

jaarlikse of tweejaarlikse rotasiestelsel wat betref hul 

leierskap en uitvoerende bestuurslede. Dit sal veral die 

lede op die platteland die geleentheid gee om op hoe vlak 

inspraak in die onderwys te lewer. Hierdie rotasiestelsel 

is wel deur vroeere onderwysersverenigings soos die TLSA en 

TEPA ingespan. Die maatreel kan ook bydra om die eenheid 

binne die betrokke onderwysersvereniging te versterk vanwee 

die feit dat dit meer persone die kans gun om as leiers op 

te tree. 'n Rotasiestelsel van leierskap kan die magsbasis 

van 'n onderwysersvereniging verbreed. 

Professionele onderwysersverenigings soos die KPO moet 

daarteen waak om departementele amptenare in hulle 

uitvoerende bestuur te laat dien. Tans is me Emily 

Solomons, 'n vakadviseur van die Wes-Kaapse Departement van 

Onderwys (WKOD), 'n uitvoerende bestuurslid (Rapport Metro 

1996:2). Hierdie toedrag 

onderwysverenigings se 

onderwysowerheid merkbaar 

van sake kan professionele 

bedingingsfunksie met die 

verswak omdat lede van die 

onderwysadministrasie wat op die uitvoerende bestuur dien 

verskillende opinies as die onderwysersvereniging ten 

opsigte van 

onderwysaangeleenthede 

arbeidsgekille 

kan huldig. 

en 

Sodoende 

sommige 

kan die 

onderwysorganisasie verwyderd en vervreemd van sy lede 
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raak. 

Takke van prof essionele onderwysverenigings en 

onderwysvakbonde moet bedrywig wees in hul bedieningsgebied 

en altyd tot diens wees vir hul lede. Die blote hou van 

formele takvergaderings mo et derhalwe nie as die 

belangrikste taak van 'n bepaalde tak beskou word nie. 

Belangstelling in 'n bepaalde tak van 'n 

onderwysersorganisasie kan gewek word deur die aanbied van 

gereelde inligtingsprogramme rakende jongste 

onderwyswetgewing by skole, asook voortdurende samewerking 

met ander kulturele organisasies in die omgewing. 

5.7.7 Aanbeve1ings ten opsigte van gemeenskapsbetrokkenheid 

* Onderwysers funksioneer en praktiseer hul beroep in 'n 

klimaat wat onderworpe is aan baie veranderinge. Daar 

bestaan geen twyf el dat veranderinge in die gemeenskap baie 

snel in die afgelope jare plaasgevind het en gevolglik die 

interaksie tussen prof essionele onderwysverenigings en 

onderwysvakbonde en die gemeenskap, ten sterkste beinvloed 

het nie. Onderwysersverenigings en -vakbonde moet 

gesensitiseer word met betrekking tot die behoeftes van die 

bree gemeenskap deur betrokke te raak by alliansievorming 

met gemeenskapsorganisasies soos kerke en 
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sportorganisasies, die sakesektor, huurbetalersverenigings, 

plaaslike owerhede en "civics"-organisaisies ten einde 'n 

nuwe orde wat gekenmerk word deur nasietrots op die been te 

bring. Deur kontak met gemeenskapsorganisasies te 

bewerkstellig word meer mense bewus van die doelwitte van 

onderwysersorganisasies. Onderwysersorganisasies moet dus 

meehelp om sterker infrastrukture in gemeenskappe te skep 

ten einde hierdie doelwit te bereik. 

Daar bestaan tans 'n groot nood vir die versterking en 

verryking van die onderwysbestuur op alle vlakke van die 

onderwysadministrasie. Daar rus 'n verpligting op 

onderwysersorganisasies soos die KPO om nuwe onderwysleiers 

te kweek wat plekke in bestuursposte buite die klaskamer 

kan inneem. Hierdie inisiatief moet nie gesien word as 

"joining the enemy" nie, maar eerder as 'n fundamentele 

strategie in die transformasie van die gemeenskap en die 

onderwysstelsel in Suid-Afrika. 

5.7.8 Aanbevelings ten opsigte van die relevansie van etnies

gebaseerde pro£essionele onderwysverenigings 

* Professionele onderwysverenigings moet poog om hul 

lidmaatskap, na alle bevolkingsgroepe uit te brei ten einde 

relevant in die RSA te bly. Etnies-gebaseerde 

onderwysersverenigings sal in die toekoms irrelevant in die 
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RSA raak aangesien etnisiteit as 'n onderskeidingsmedium 

onaanvaarbaar geword het. Die KPO, byvoorbeeld, moet sy rol 

herondersoek veral in die lig van die vereniging se 

onlangse uitspraak dat hy die "fakkeldraer vir die Bruin 

onderwysers en gemeenskap" wil wees (Rapport Metro 1997:6). 

5.8 SAMEVATTING 

Uit die verlede-studie oor die ontwikkeling van Bruin 

professionele onderwysverenigings en onderwysvakbonde in die RSA 

blyk dit dat sommige kenmerke van onderwysvakbonde (kyk afdelings 

2.7 & 2.8) ook by professionele onderwysverenigings aangetref 

word. So byvoorbeeld het vroeere Bruin professionele 

onderwysverenigings soos die TLSA en TEPA politieke affiliasie 

en betrokkenheid (kenmerke van vakbonde) getoon (kyk ook 

afdelings 3.2, 3.5 & 3.6). 

Bruin prof essionele onderwysverenigings het ook sedert hul 

ontstaan die verbetering van salarisse en diensvoorwaardes 

nagestreef en sodoende, ondanks hul sterk prof essionele 

ingesteldheid, al tyd 'n mate van 'n vakbondkarakter getoon. 

Sodoende is die vakbondwese sedert die stigting van die TLSA in 

1913 in Bruin onderwys aanwesig. Veral die KPO het die tweeledige 

funksie van professionele vereniging en vakbond (kyk afdelings 

5.2.4.1 & 5.2.4.2) sedert sy stigting in 1967 met groot welslae 

vervul. 
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Uit voorafgaande hoofstukke is dit egter duidelik dat Bruin 

prof essionele onderwysverenigings van onderwysvakbonde onderskei 

kan word op grand van hul metodes wat hulle ingespan het ten 

einde hul doelwitte te bereik: onderhandelinge met onderwysower

hede is deurgaans deur Bruin prof essionele onderwysverenigings 

ingespan in teenstelling met massa-aksies, wat meer doeltreffend 

en tydbesparend tydens arbeidsgekille is, wat deur 

onderwysvakbonde, soos SADOU, sedert 1990 ingespan is. Uit die 

bespreking van die voor- en nadele van onderwysvakbonde ( kyk 

afdeling 5.3) kan nietemin aangevoer word dat onderwysers wat die 

kind sentraal in hul werksaamhede stel, stakings as onversoenbaar 

met die onderwysprofessie sal beskou. 

Soos vermeld in afdelings 3.2-3.4 was die TLSA die enigste Bruin 

prof essionele onderwysvereniging wat volkome eenheid in Bruin 

onderwysgeledere kon bereik omdat die onderwysersvereniging die 

eerste en enigste vereniging vir Bruin onderwysers vanaf 1913 tot 

1943 was. Die etniese eenheidstrewe deur die TLSA het 'n groat 

terugslag beleef met die wegbreekaksie van TEPA uit die TLSA in 

1944. Na die wegbreekaksie van TEPA, kon eenheid in Bruin 

onderwysgeledere nie weer bereik word nie en het die stigting van 

kleiner onderwysersverenigings soos CTA, RKOU en UKOB meegewerk 

om Bruin onderwys verder te verdeel. 

Die stigting van SAFTA in 1958 was 'n mylpaal omdat di t 'n 

tydperk van samewerking tussen Kleurling- en Indieronderwysers 
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ingelui het. SAFTA kan egter nie as 'n eeheidsliggaam beskryf 

word nie aangesien sy stigting aan 'n ekonomiese doelwit (die 

verbetering van salarisse) toegedig kan word (kyk afdeling 

3.5.4). 

Die stigting van die KPO in 1967 was 'n resultaat van die etniese 

eenheidstrewe van TEPA en die CTA. Omdat TEPA en die CTA naas die 

TLSA die twee grootste Bruin onderwyserverenigings ten tyde van 

die stigting van die KPO was, het die KPO daarin geslaag om die 

meeste Bruin onderwysers onder een sambreel te verenig. 

Sedert die laat sewentigerjare het die KPO se etniese 

eenheidstrewe 'n merkwaardige verruiming ondergaan omdat die KPO 

sy eenheidstrewe verbreed het na ander etniese groepe. Die 

stigting van JOCTASA in 1980 verteenwoordig die eerste kontak 

tussen Swart en Bruin onderwysers op organisastoriese vlak. Die 

nie-etniese eenheidsinisiatief tussen UTASA en ATASA om die 

onderwyskonfederasie naamlik JOCTASA te vorm het egter in 1985, 

weens die deelname van sommige UTASA-lede aan die Diekamer

Parlement, skipbreuk gely (kyk afdeling 4.5.2). 

Die stigting van SADOU in 1990 was 'n ware deurbraak in die nie

etniese eenheidstrewe van Bruin onderwysersverenigings soos die 

KPO, maar die entoesiasme waarmee die KPO die stigting van SADOU 

begroet het, het gou vervaag weens diepliggende probleme met 

SADOU (kyk afdeling 4.6.4). Die wegbreek-aksie van die KPO uit 
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SADOU in Februarie 1991 het die KPO se nie-etniese eenheidstrewe 

tydelik gekortwiek maar sy gevolglike affiliasie met die NUWE 

NAPTOSA in November 1994, het die nie-etniese eenheidstrewe van 

die KPO weer eens op koers geplaas. 

Opsommenderwys kan gese word dat dit 'n groot teleurstelling is 

dat Bruin onderwysorganisasies (professionele verenigings en 

vakbonde) in Suid-Afrika nog nie daarin kon slaag om een, nie

etniese onderwysliggaam tot stand te bring nie. Tot tyd en wyl 

die ideaal verwesenlik word, moet Bruin onderwysersorganisasies 

voortgaan om alle moontlike wee te ondersoek ten einde volkome 

nie-etniese onderwyserseenheid in Suid-Afrika te verwerklik. 



AANHANGSEL A 

Die vrae wat tydens die onderhoude gevra is word vervolgens 

weergegee terwyl die antwoorde in die teks van die 

verhandeling geinkorporeer is waar nodig. Daar word in die 

teks na bogenoemde aanhangsel verwys waar daar van inligting 

gebruik gemaak is wat verkry is met die onderhoude. 

ONDERHOUD: 1 Junie 1995 Mnr Yusuf Gabru 

- voormalige voorsitter van WECTU 

1. Kan u my kortliks inlig oor die faktore wat voor 1985 

aanleiding gegee het tot die stigting van WECTU? 

2. Kan u konunentaar lewer op die stelling: "WECTU het Bruin 

onderwysers verdeel eerder as om hulle saam te snoer"? 

3. Het WECTU enige bande met die KPO of enige ander 

"established" onderwysersverenigings gehad? Indien wel, 

met wie? 

4. Skets kortliks WECTU se rol in die UDF en MDM. 



ONDERHOUD: 20 MEI 1996 Dr RE Van der Ross 

-eertydse president van SAFTA 

1. Kan u kortliks die agtergrond skets van die gebeure wat 

daartoe aanleiding gegee het tot die breuk in die TLSA in 

1943 en die stigting van TEPA in 1944? 

2 • Dr Van der Ross, my verhandeling gaan oor Bruin 

onderwysersverenigings en hul pogings om eenheid in 

onderwysgeledere te bewerkstellig. TEPA het ook 'n groot 

premie op etniese onderwyserseenheid geplaas. Hoe het 

TEPA aan hierdie doelstelling uiting gegee? 

3. Kan u kortliks ui tbrei oor TEPA se verhouding met ander 

Bruin onderwysverenigings soos die Society of Natal 

Teachers (SONAT), die Orange Free State Teachers 

Association (OFSTA) en die Transvaal Association of 

Teachers (TAT) . 

4. Na die breuk met die TLSA, in 1943, was daar enige kontak 

met die vereniging? 

5. Het TEPA bande gehad met enige Blanke of Swart 

onderwysersvereniging? Indien wel, met wie? 



6. Wat was TEPA se vernaamste doelwitte met Bruin onderwys? 

7. Wat het aanleiding gegee tot die ontbinding van TEPA in 

1966? Was die KPO 'n welkome alternatief? 

8. Het u die stigting van die KPO in Lambertsbaai in 1967 

bygewoon? Was die gevoel een van optimisme in die lig van 

die weiering van die TLSA om deel te neem? 

9. Sou u se die KPO het geslaag om Bruin onderwys te verenig 

met die stigting van UTASA in 1969? 

10. Watter rol sou u se het organisasies soos WECTU, PTL en 

PTA gespeel in die stryd om een ministerie van onderwys 

op die been te bring? Het hulle enige rol gespeel in nie

etniese onderwyserseenheid? 

11. Die KPO was teenwoordig met die Harare-deklarasie in 

April 1988 en die stigting van SADOU in Oktober 1990. Wat 

sou u se was die belangrikste redes vir die breuk tussen 

die KPO en SADOU in 1991? 

12. Wat was die rol van die Teachers' Unity Forum? 



13. Tans is daar twee verenigde onderwysersliggame: die NUWE 

NAPTOSA (professioneel) en SADOU (vakbond) . Wat dink u is 

die kanse vir hierdie liggame om te verenig? Wat dink u 

is die pad wat onderwysersliggame in die nuwe RSA moet 

loop? 

14. Wat was die rol van progressiewe onderwysersverenigings 

SOOS WECTU, PTL, DETU, PTU in die nie-etniese 

eenheidstrewe in Suid-Afrika? 

15. Is daar enige moontlikheid dat die KPO (en ook NAPTOSA) 

met SADOU sal saamsmelt? Is die verskille wat tussen die 

twee onderwysersorganisasies staan onoorbrugbaar? 



ONDERHOUD: 20 MEI 1996 Dr FG Backman 

-eertydse president van die KPO 

1. Kan u kortliks die agtergrond skets van gebeure wat 

daartoe aanleiding gegee het tot die breuk in die TLSA in 

1943 en die stigting van TEPA in 1944? 

2 . Dr Backman, my verhandeling gaan oor Bruin 

onderwysersverenigings en hul pogings om eenheid in 

onderwysgeledere te bewerkstellig. TEPA het ook 'n groot 

premie op Bruin onderwyserseenheid geplaas. Hoe het TEPA 

aan hierdie doelstelling uiting gegee? 

3. Kan u kortliks ui tbrei oor TEPA se rol in SAFTA en met 

ander Bruin onderwysverenigings soos die Society of Natal 

Teachers (SONAT), die Orange Free State Teachers 

Association (OFSTA) en die Transvaal Association of 

Teachers (TAT) . 

4. Na die breuk met die TLSA, in 1943, was daar enige kontak 

met die vereniging? 

5. Het TEPA bande gehad met enige Blanke of Swart 

onderwysersvereniging? Indien wel, met wie? 



onderwysersvereniging? Indien wel, met wie? 

6. Wat was TEPA se vernaamste doelwitte met Bruin onderwys? 

7. Wat het aanleiding gegee tot die ontbinding van TEPA in 

1966? Was die KPO 'n welkome alternatief? 

8. Het u die stigting van die KPO in Lambertsbaai in 1967 

bygewoon? Was die gevoel een van optimisme in die lig van 

die weiering van die TLSA om deel te neem? 

9. Sou u se die KPO het geslaag om Bruin onderwys te verenig 

met die stigting van UTASA in 1969? 

10. Watter rol sou u se het organisasies soos WECTU, PTL en 

PTA gespeel in die stryd om een ministerie van onderwys 

op die been te bring? Het hulle enige rol gespeel in nie

etniese onderwyserseenheid? 

11. Die KPO was teenwoordig met die Harare-deklarasie in 

April 1988 en die stigting van SADOU in Oktober 1990. Wat 

sou u se was die belangrikste redes vir die breuk tussen 

die KPO en SADOU in 1991? 



12. Wat was die rol van die Teachers' Unity Forum? 

13. Tans is daar twee verenigde onderwysersliggame: die NUWE 

NAPTOSA (professioneel) en SADOU (vakbond) . Wat dink u is 

die kanse vir hierdie liggame om te verenig? Wat dink u 

is die pad wat onderwysersliggame in die nuwe RSA moet 

loop? 



ONDERHOUD: 20 MEI 1996 Mnr George Strauss 

-eertydse president van UTASA 

1. Kan u kortliks die agtergrond skets van gebeure wat 

daartoe aanleiding gegee het tot die breuk in die TLSA in 

1943 en die stigting van TEPA in 1944? 

2 . Mnr Strauss, my verhandeling gaan oor Bruin 

onderwysersverenigings en hul pogings om eenheid in 

onderwysgeledere te bewerkstellig. TEPA het ook 'n groot 

premie op etniese onderwyserseenheid geplaas. Hoe het 

TEPA aan hierdie doelstelling uiting gegee? 

3. Kan u kortliks ui tbrei oor TEPA se rol in SAFTA en met 

ander Bruin onderwysverenigings soos die Society of Natal 

Teachers (SONAT), die Orange Free State Teachers 

Association (OFSTA) en die Transvaal Association of 

Teachers (TAT) . 

4. Na die breuk met die TLSA, in 1943, was daar enige kontak 

met die vereniging? 

5. Het TEPA bande gehad met enige Blanke of Swart 

onderwysersvereniging? Indien wel, met wie? 



6. Wat was TEPA se vernaamste doelwitte met Bruin onderwys? 

7. Wat het aanleiding gegee tot die ontbinding van TEPA in 

1966? Was die KPO 'n welkome alternatief? 

8. Het u die stigting van die KPO in Lambertsbaai in 1967 

bygewoon? Was die gevoel een van optimisme in die lig van 

die weiering van die TLSA om deel te neem? 

9. Sou u se die KPO het geslaag om Bruin onderwys te verenig 

met die stigting van UTASA in 1969? 

10. Watter rol sou u se het organisasies soos WECTU, PTL en 

PTA gespeel in die stryd om een ministerie van onderwys 

op die been te bring? Het hulle enige rol gespeel in nie

etniese onderwyserseenheid? 

11. Die KPO was teenwoordig met die Harare-deklarasie in 

April 1988 en die stigting van SADOU in Oktober 1990. Wat 

sou u se was die belangrikste redes vir die breuk tussen 

die KPO en SADOU in 1991? 



ONDERHOUD: 20 MEI 1996 Mnr Archie Vergotine 

-president van die KPO 

1. ~an u kortliks die agtergrond skets van die gebeure wat 

daartoe aanleiding gegee het tot die breuk in die TLSA in 

1943 en die stigting van TEPA in 1944? 

2 . Mnr Vergotine, my verhandeling gaan oor Bruin 

onderwysersverenigings en hul pogings om eenheid in 

onderwysgeledere te bewerkstellig. TEPA het ook 'n groot 

premie op onderwyserseenheid geplaas. Hoe het TEPA aan 

hierdie doelstelling uiting gegee? 

3. Kan u kortliks ui tbrei oor TEPA se verhouding met ander 

Bruin onderwysverenigings soos die Society of Natal 

Teachers (SONAT), die Orange Free State Teachers 

Association (OFSTA) en die Transvaal Association of 

Teachers (TAT) . 

4. Na die breuk met die TLSA, in 1943, was daar enige kontak 

met die vereniging? 

5. Het TEPA bande gehad met enige Blanke of Swart 

onderwysersvereniging? Indien wel, met wie? 



6. Wat was TEPA se vernaamste doelwitte met Bruin onderwys? 

7. Wat het aanleiding gegee tot die ontbinding van TEPA in 

1966? Was die KPO 'n welkome alternatief? 

8. Het u die stigting van die KPO in Lambertsbaai in 1967 

bygewoon? Was die gevoel een van optimisme in die lig van 

die weiering van die TLSA om deel te neem? 

9. Sou u se die KPO het geslaag om Bruin onderwys te verenig 

met die stigting van UTASA in 1969? 

10. Watter rol sou u se het organisasies soos WECTU, PTL en 

PTA gespeel in die stryd om een ministerie van onderwys 

op die been te bring? Het hulle enige rol gespeel in nie

etniese onderwyserseenheid? 

11. Die KPO was teenwoordig met die Harare-deklarasie in 

April 1988 en die stigting van SADOU in Oktober 1990. Wat 

sou u se was die belangrikste redes vir die breuk tussen 

die KPO en SADOU in 1991? 

12. Wat was die rol van die Teachers' Unity Forum? 



13. Tans is daar twee verenigde onderwysersliggame: die NUWE 

NAPTOSA (professioneel) en SADOU (vakbond) . Wat dink u is 

die kanse vir hierdie liggame om te verenig? Wat dink u 

is die pad wat onderwysersliggame in die nuwe RSA moet 

loop? 

14 Wat was die rol van progressiewe onderwysersverenigings 

SOOS WECTU, PTL, DETU, PTU in die nie-etniese 

eenheidstrewe in Bruin onderwys? 

15. Is daar enige moontlikheid dat die KPO (en ook NAPTOSA) 

met SADOU sal saamsmelt? Is die verskille wat tussen die 

twee onderwysersorganisasies staan onoorbrugbaar? 



ONDERHOUD: 10 Mei 1996 Mnr Danie van Wyk 

Werwingsbeampte van die KPO 

1. Na raming wat is die ledetal van die KPO tans? Word 'n 

afname of toename in ledetal ondervind en wat is die 

redes vir die afname of toename? 

2. Kan u kortliks uitbrei oor die verhouding tussen die KPO 

en SADOU? 

3. Wat het aanleiding gegee tot die breuk tussen KPO en 

SADOU in Februarie 1991? 

4. Kan u my kortliks inlig oor die rol wat KPO in RAVO speel 

in onderhandelinge oor onder meer: 

* 

* 

* 

* 

rasionalisasie van Wes-Kaapse onderwysers 

herontplooiing van onderwysers 

salarisse 

vrywillige uitdienstredingspakkette 



ONDERHOUD: 10 Augustus 1996 Mnr Allan Hendrickse 

- eertydse leier van die Arbeidersparty 

1. Wanneer is die Arbeidersparty gestig? Wie was die party 

se eerste leier? 

2. Wat was die Arbiedersparty se hoofdoelwitte? 

3. Was daar enige alliansies met gemeenskapsorganisasies, 

onderwysliggame en sportorganisasies sedert die 

Arbeidersparty se stigting? Indien wel, met wie? 

4. Wat was die rol van die Arbeidersparty in die Bruin 

onderwys vanaf 1985 tot 1993? Was die beweringe dat die 

Arbeidersparty in Bruin onderwys ingemeng en dit 

gemanipuleer het, ongegrond? 

5. Wanneer het die Arbeidersparty ontbind? 

6. Skets kortliks die rol van die Arbeidersparty in die 

Patriotiese Front. 



ONDERHOUD: 15 Augustus 1996 Mnr Metembo 

- eertydse uitvoerende bestuurslid van OFSTA 

1. Wanneer is OFSTA gestig? Wie was die eerste ui tvoerende 

bestuurslede? 

2. Skets kortliks OFSTA se rol in SAFTA. 

3. Wat was die redes vir die weiering van OFSTA om die 

Freedom Charter in 1988 as beleidsdokument te aanvaar? 

4. Is OFSTA steeds relevant? Watter pogings het OFSTA 

aangewend om eenheid in onderwysgeledere oor die 

kleurgrense heen in die Oranje-Vrystaat te bewerkstellig? 
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